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Wysoka pozycja kaletańskiego samorządu w Rankingu Samorządów 2013  
dziennika Rzeczpospolita  

18  lipca 2013 r. Rzeczpospolita 
opublikowała Ranking Samo-

rządów, w którym Miasto Kalety zna-
lazło się na 93 miejscu uzyskując 47,86 
punktów wśród najlepszych gmin miej-
skich i miejsko - wiejskich w Polsce, 
oraz na 6 miejscu na Śląsku.  

    Jeżeli chodzi o ocenę jakości gminy 
Kalety uzyskały w rankingu 34,82 pkt. 
(w rankingu 2012 - 33,54 punktu) za sy-
tuację finansową, co z kolei jest trzecim 
wynikiem wśród śląskich miast. W tej 
kategorii w województwie śląskim wyżej 
uplasowały się tylko gminy Lubliniec 
(35,11 pkt.) oraz Radlin (35,50 pkt.).       
W tym samym opracowaniu miasto Kale-
ty znalazło się na 16 miejscu ex aequo 
wśród gmin miejsko – wiejskich w ran-
kingu „Innowacyjny Samorząd”. 
    „Sprawdziliśmy, które miasta i gminy 

najbardziej dbają o rozwój i standard 
życia mieszkańców, nie zapominając 
przy tym o bezpieczeństwie finanso-
wym”. Tak Kapituła Rzeczpospolitej 
podsumowała wyniki rankingu, której 
przewodniczył były Premier RP i prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego 
prof. Jerzy Buzek. 
   „Ran king  prz ygot owywa l i śm y             
w dwóch etapach. W pierwszym wybrali-
śmy miasta i gminy, które w najlepszy 
sposób zarządzały swoimi finansami      
w latach 2009–2012 i jednocześnie naj-
więcej w tym czasie inwestowały. Wzię-
liśmy pod uwagę dane pochodzące z Mi-
nisterstwa Finansów i dotyczące wszyst-
kich samorządów w Polsce w wyodręb-
nionych przez nas kategoriach (nie anali-
zowaliśmy danych na szczeblu powiatu       
i województwa). 
    Aby wybrać samorządy do drugiego 
etapu, oceniliśmy między innymi: 
- dynamikę wzrostu wydatków majątko-
wych (pomniejszonych o środki unijne) 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca,  
w latach 2009–2012 (maksymalnie        
10 pkt.); 

 (Ciąg dalszy na str. nr 16) 
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Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  
ul. Żwirki i Wigury 2  

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  
Janusz Maruszczyk.  

Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do 
ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:                      

 jacek.lubos.mail@gmail.com  
oraz w Urzędzie  Miejskim,  

w pokoju nr 23 b.                      
 Kontakt telefoniczny z redakcją:  

(034) 352– 76 –52 
 pn. -pt. 7.30-15.30    

 
Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  

(034) 352– 76 –34,  
biuletynkalety@interia.pl 

(reklamy tylko w plikach JPG) 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  
redagowania materiałów.  

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 
 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    

Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,  
ul. Drozdka 39 

www.fotoidruk.pl, Nakład 950 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
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Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

Podziękowanie 
Serdeczne podziękowania dla Pana Krzysztofa Kwiecińskiego, Pani Magdaleny Syguda oraz Pani Anity Spałek za adoptowanie 

bezdomnych psów. Poprzedni właściciele znudzili się zwierzakami więc podrzucili je na teren naszego miasta. Mieszkańcom 
Kalet wyrażamy głęboką wdzięczność za okazane serce i życzymy tylko życzliwości i dobroci od innych. Z wyrazami uznania 

Urząd Miejski w Kaletach  

WYDARZY  SIĘ  
WKRÓTCE 

31 sierpnia z tarnogórskiego rynku do parku w Świerklańcu 
ruszy IV Tarnogórski Integracyjny Rajd Rowerowy Osób 
Niepełnosprawnych. Jednym z partnerów akcji jest Miasto 
Kalety.    

24 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie zrewitalizowane-
go miejskiego parku w Jędrysku. 

7 września w Zajeździe w parku miejskim w Jędrysku odbę-
dzie się oficjalne otwarcie szlaku rowerowego „Leśno Rajza”  

22 sierpnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się 
XXXI sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

16 lipca miała miejsce tradycyjna piesza pielgrzymka parafian z Drutarni do kościoła w Bruśku. 

16 lipca odbyła się akcja świetlicy „Przystań” i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Bytomia. 

16 lipca dokonano odbioru technicznego sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Śląskich wraz z przekroczeniem pod rzeką 
Mała Panew.  

27 lipca miał miejsce festyn na boisku w Kuczowie. 

1 sierpnia nastąpił odbiór techniczny drogi wewnętrznej przy MDK.  

7 lipca na boisku siatkarskim przy Orliku odbył się Turniej Integracyjny Siatkówki Plażowej. Startowało 20 zawodników. 

20 lipca świętowano na Święcie Gminnym w Drutarni. 

20 lipca pątnicy rowerowi z Kalet udali się na II pielgrzymkę. Tym razem celem pielgrzymów było sanktuarium w Leśniowie.   

21 lipca zakończyła rozgrywki liga Orlika. Mistrzem został zespół Galaxy. 

25 lipca odbył się konkurs na dyrektora ZSiP w Miotku. Komisja wybrała na kolejną kadencję Panią mgr Bożenę Dziuk. 

28 lipca odbył się turniej siatkarski o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

30 lipca dzieci ze świetlicy „Przystań” odwiedziły Jura Park w Krasiejowie. 

5 sierpnia przy Urzędzie Miejskim w Kaletach stacjonował ambulans do pobierania krwi. 

9 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Kaletach gościł I Wice-
wojewoda Śląski Andrzej Pilot. 

9 sierpnia odbył się odbiór techniczny nakładki asfaltowej na 
części ulicy Ogrodowej i ulicy Orzeszkowej w Miotku. 

25 sierpnia w Zajeździe u Rzepki odbędzie się III Rodzinne 
Grzybobranie stowarzyszenia „Nasze Kalety”. 

Z 10 na 11 sierpnia w Zielonej odbyły się gruntowe zawody 
nocne członków Koła PZW Kalety. 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 ZMIESZANYCH, EKOLOGII (PLASTIK, PAPIER, SZKŁO) ORAZ BIO 

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH MIASTA KALETY 

13 sierpień br. 

Rejon VIII 

Ulice: 
3 Maja 
Dolna 
Kasprowicza 
Kołłątaja 
Koszęcińska 
Ks. Popiełuszki 
Kuźnicka 
Kwiatowa 
Łowiecka 
Miłosza 
Roździeńskiego 
Rzeczna 
Skłodowskiej 
Sportowa 
Szkolna 
Szymanowskiego 
Tetmajera 
1 Maja 

16 sierpień br. 

Rejon VII 

Ulice: 
Armii Krajowej 
Asnyka 
Bema 
Chopina 
Gwoździa 
Kosmonautów 
Leśna 
Lipowa 
Nowa 
Okrzei 
Piastów 
Prusa 
Reja 
Rycerska 
Słowiańska 
Spokojna 
Świerczewskiego 
Traugutta 
Zielona 

19 sierpień br. 

Rejon VI 

Ulice: 
Anioła 
Borka 
Brzozowa 
Chmielna 
Czarneckiego 
Dąbrowskiego 
Drzymały  
Działkowa 
Głowackiego 
Jana Pawła II 
Jaśminowa 
Jaworowa 
Jodłowa 
Księżycowa 
Matejki 
Młodzieżowa 
Polarna 
Twardowskiego 
Wolności 11- 71 
Wrzosowa 
Zagłoby  
Żeromskiego 

26 sierpień br. 

Rejon V 

Ulice: 
Damrota 
Korfantego 
Mickiewicza 
Moniuszki 
Morcinka 
Plac Zjednoczenia 
Witosa 
Wodna 
Wolności 1-10 
Lubocz 
Sienkiewicza 
Długosza 
Ks. Drozdka 
Nałkowskiej 
Ligonia 
Żwirki i Wigury 
Wojska Polskiego 

27 sierpień br. 

Rejon IV 

Ulice: 
Bolesława Chrobrego 
Sobieskiego 
Łokietka 
Pokoju 
Ks. Rogowskiego 
Słowackiego 
Gajowa 
Kościuszki 
Lema 
Rymera 
Krótka 
Tuwima 
Łączna 
PCK 
Kochanowskiego 
Tylna 
Kopernika 

28 sierpień br. 

Rejon III 

Ulice: 
Brzechwy 
Bukowa 
Celulozowa 
Dębowa 
Dworcowa 
Fabryczna 
Gawlika 
Gołębia 
Harcerska 
Jastrzębia 
Kilińskiego 
Krasickiego 
Kruczkowskiego 
Konopnickiej 
Lubliniecka 
Miarki 
Piaskowa 
Polna 
Poprzeczna 
Pstrowskiego 
Rodziewiczówny 
Słoneczna 
Wiejska 
Zapolskiej 

29 sierpień br. 

Rejon II 

Ulice: 
Orzeszkowej 
Ogrodowa 
Bracka  
Miła 
Cicha 
Klonowa 
Tulipanowa 
Wąska 
Miodowa 
Boczna  
Myśliwska 
Powstańców 
Lubszecka 
Paderewskiego 
 

30 sierpień br. 

 Rejon I  

Ulice: 
30- Lecia 
Barbary 
Cynkowa 
Grunwaldzka 
Grzybowa 
Jagodowa 
Jana 
Letniskowa 
Młyńska 
Norwida 
Owocowa 
Sosnowa 
Stawowa  
Tarnogórska 
Ustronna 
Wczasowa 
Wierzbowa 
Wiosenna 

 

Nowe terminy wywozu odpadów 
komunalnych z nieruchomości      

zamieszkałych - miesiąc sierpień 
 ZABUDOWA WIELORODZINNA 
 Informujemy, że w zabudowie wielorodzinnej 
(osiedla) wywóz odpadów komunalnych: 1) zmiesza-
nych nastąpi w dniach 9 oraz 23 sierpnia br. 2) ekolo-
gii: - plastik – 6 oraz 20 sierpnia, - papier – 7 oraz 21 
sierpień, - szkło – 8 oraz 22 sierpień, 3) BIO – 7 oraz 
14 sierpnia.  

WAŻNA INFORMACJA - WYWÓZ 
ODPADÓW KOMUNALNYCH  

    W związku z faktem, iż z dniem 13 sierpnia br. 
rozpoczyna się odbiór odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kalety, 
przypominamy o wystawieniu w dniach odbioru, 
wskazanych w harmonogramie, pojemników i wor-
ków przed posesje do godziny 6:00 rano lub dnia 
poprzedniego w widocznym miejscu przy drodze. 
W przeciwnym wypadku odpady pozostaną przy nie-
ruchomości, a ich wywóz będzie miał miejsce dopie-
ro w następnym miesiącu.  

Xymena Sudakowska 
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W obec rozpowszechnianych, nie-
prawdziwych pogłosek,  jakoby 

w mieście Kalety  miała powstać spalar-
nia śmieci, stwierdzam jeszcze raz,         
z całą stanowczością, że są one fałszywe. 
Jest tak chociażby z tego powodu, że 
byłoby to sprzeczne z polityką rozwoju 
miasta, promującą m.in. walory przy-
rodnicze, a nadto nie daje takich możli-
wości miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego.  
    Informuję także, że w wyniku toczącego 
się postępowania administracyjnego doty-
czącego wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia pod nazwą: Budowa Centrum Badaw-
czo-Rozwojowego na działkach nr 2326/-
100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 
2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 19-
75/97 w Kaletach, ze względu na nieuzu-
pełnienie wniosku przez wnioskodawcę 
sprawa została pozostawiona bez rozpo-
znania, co praktycznie oznacza, że w/w 
przedsięwzięcie nie będzie realizowane.  
Aktualnie toczy się, na wniosek firmy He-
marpol, postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia polegającego na 
Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
nie zawierającego substancji niebezpiecz-
nych  na działkach nr ewid. 2326/100, 
2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 206-
6/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 
w Kaletach. 
    W związku z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Kalet toczącym się postępo-
waniem administracyjnym, dotyczącym 
wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsięwzięcia polega-
jącego na Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego nie zawierającego substancji 
niebezpiecznych na działkach o nr ewid. 
2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 
2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 
2062/48, 1975/97 w Kaletach, informuję, 
że sprawa była przedstawiona na XXVIII 
sesji Rady Miejskiej w Kaletach dnia 14 
maja 2013 roku. W sesji uczestniczyli 
mieszkańcy oraz przedstawiciele inwestora 
zamierzającego zrealizować planowane 
przedsięwzięcie. Ci  ostatni udzielili odpo-
wiedzi na zadane im pytania w kwestii 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 
    Sprawa znajduje się obecnie na etapie 
przekazania raportu oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko do uzgod-
nienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz do zaopi-
niowania Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarny w Bytomiu - zgod-

nie z art. 77.1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz    o ocenach oddziaływania na 
środowisko  (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, 
poz.1227 z późn. zm.). 
    Tutejszy organ przy analizowaniu rapor-
tu oddziaływania na środowisko przedsię-
wzięcia polegającego na Budowie Zakładu 
Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elek-
trycznego i Elektronicznego nie zawierają-
cego substancji niebezpiecznych  na dział-
kach o nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/-
48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 
2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach, 
wskazał na konieczność uwzględnienia, że 
w części graficznej, przedstawiającej izoli-
nie obrazujące decybele hałasu, całego 
zasięgu izolinii o mocy 45 decybeli. Ze 
względu na to, że w pobliżu znajdują się 
tereny usług oświaty (Publiczna Szkoła 
Podstawowa oraz Gimnazjum działka nr 
1521/92), na działce nr 2325/100 znajduje 
się punkt przedszkolny, natomiast na dział-
kach: nr 296/98 i 1521/92, znajdują się 
obiekty zabytkowe chronione miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 
Nadto na terenie działki 2267/48 zgodnie   
z planem miejscowym znajduje sie pomnik 
przyrody: dąb szypułkowy - Kalety, ul. 
Lubliniecka 1, nr rej. 2/11, 
rozporządzenie nr 42/89 
Wojewody Częstochowskie-
go z dnia 12.12.1989r. - 
24/259. 
    Stronami postępowania są 
właściciele działek przyle-
gających do terenu, na któ-
rym planowane jest ww. 
przedsięwzięcie. 
    Wszyscy zainteresowani 
mogli zapoznać się z doku-
mentacją sprawy, składać 
uwagi i wnioski w formie 
pisemnej, elektronicznej       
i ustnej do dnia 8 sierpnia 
2013r. - zgodnie z obwiesz-
czeniem Burmistrza miasta 
Kalety z dnia 18 lipca 2013 
r. 
    W skutek obwieszczenia, 
każdemu, kogo interes 
prawny zostałby naruszo-
ny, przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowi-
cach za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta.  
    W dniu 6 sierpnia 2013 r. 
oraz 7 sierpnia 2013 r. do 

tutejszego Urzędu wpłynęły petycje miesz-
kańców dotyczące przedsięwzięcia polega-
jącego na Budowie Zakładu Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego nie zawierającego substancji 
niebezpiecznych na działkach nr ewid. 
2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 
2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 
2062/48, 1975/97 w Kaletach. Petycje 
podpisało 552 mieszkańców. Listy z pod-
pisami są dostępne do wglądu w sekreta-
riacie Urzędu.  
    W związku z tym, że petycje dotyczą 
postulatu zorganizowania rozprawy admi-
nistracyjnej, uprzejmie informujemy, że ta 
forma postępowania administracyjnego - 
zwłaszcza w sytuacji, gdy dana sprawa 
wymaga wyjaśnień wielu kwestii - jest 
standardem postępowania organu admini-
stracji publicznej. Mając na uwadze po-
wyższą kwestię również w tej sprawie 
założono już wcześniej przeprowadzenie 
takiej rozprawy, co nastąpi po wpłynięciu 
do tutejszego Urzędu opinii (na temat 
opracowanego raportu) Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w By-
tomiu oraz uzgodnienia (opracowanego 
raportu) Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach.  
 
 

W Kaletach nie powstanie spalarnia śmieci ani „Centrum Badawczo-Rozwojowe”  

Klaudiusz Kandzia 
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D nia 16 lipca naszą świetlicę odwie-
dziły dwie pracownice Powiato-

wej Stacji Sanitarno – Epidemiologicz-
nej z Bytomia z działu Oświata Zdro-
wotna- Pani Edyta Marciniak oraz 
Joanna Dyląg – Osemka, które prze-
prowadziły z dziećmi pogadankę nt. 
zdrowego odżywiania się. 
    Podczas wspólnej zabawy dzieci i mło-
dzież dowiedziały się jakie produkty war-
to spożywać, czego unikać, rozwiązywa-
ły rebusy, krzyżówki oraz quiz profilak-
tyczny. Nasi podopieczni za aktywność 
otrzymali gadżety: m.in. smycze, koloro-
wanki tematyczne, książeczki, kodeks 
zdrowego życia. 
    Natomiast 17 lipca wraz z przedstawi-
cielem P.S.S.E. z Bytomia panem 
Krzysztofem Ziora, który przyjechał do 
nas na własnym rowerze oraz przedstawi-

cielem naszego Urzędu Miasta 
panią Agnieszką Kwoka wyru-
szyliśmy na wycieczkę rowero-
wą do Zielonej. Po drodze dołą-
czyli do nas również podopiecz-
ni Świetlicy Środowiskowej 
„Port” z Miotka z wychowawcą 
Marcinem Painta. W Zielonej 
pani Agnieszka była naszym 
przewodnikiem i przejechała     
z nami szlakiem Zielona Pętla. 
Po ogromnym wysiłku zostali-
śmy wszyscy nagrodzeni kiełba-
skami z ogniska.  
    Dziękuję wszystkim za uczestnictwo    
i pomoc w organizacji zajęć, zaś w szcze-
gólności pracownikom Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej z Byto-
mia, przedstawicielowi Urzędu Miejskie-
go pani Agnieszce Kwoka, pani Barbarze 

Jon, panu Rafałowi Świtała oraz wycho-
wawcy Świetlicy Środowiskowej „Port” 
Marcinowi Paincie. 
 

Wychowawca świetlicy  
Monika Ulbricht   

Akcja Świetlicy „Przystań” i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

Święto Gminne w Drutarni 2013 - Podziękowanie za pomoc w organizacji  

16  lipca, w Święto Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Drutarni od-

była się tradycyjna procesja z kościoła 
w Drutarni do kościoła w Bruśku, 
gdzie odprawiona została uroczysta 
Msza Święta celebrowana przez ks. 
Krzysztofa Sędłaka i ks. Pawła Gwoź-
dzia – Neoprezbitera, który po mszy 
udzielił zebranym prymicyjnego błogo-
sławieństwa.  
    Ksiądz Krzysztof podziękował ser-
decznie Orkiestrze Dętej z Tworoga za 
udział i uświetnienie procesji, przedsta-
wicielom Rady Miejskiej w Kaletach 
obecnym na pielgrzymce, oraz wszystkim 
pielgrzymom za udział w dorocznej pro-
cesji.  
    W sobotę 20 lipca, tradycyjnie wystę-
pem Orkiestry Dętej pod batutą Pana 
Mariana Lisieckiego, rozpoczęło się co-

roczne Święto Gminne na placu przy 
kościele pw. „Matki Boskiej Fatimskiej” 
w Drutarni. Koncert uświetnił występ 
mażoretek „Mała  Inez”, które zrobiły 
duże wrażenie na uczestnikach festynu. 
W tym roku pogoda dopisała i zabawa 
toczyła się zgodnie z planem przy muzy-
ce zespołu „Sami Light” i dobrze zaopa-
trzonym bufecie.  
    Nie zabrakło również atrakcji dla naj-
młodszych gości, dla których przygoto-
wano ciekawe gry  i zabawy. Jedną         
z atrakcji festynu była także możliwość 
zakupienia fantu - cegiełki na rzecz re-
montu kościoła w Brusku. Około godziny 
21:00 odbyło się oczekiwane przez 
wszystkich losowanie nagród głównych. 
Ksiądz Krzysztof Sędłak serdecznie po-
dziękował wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do organizacji festynu, oraz 

wszystkim przybyłym gościom i miesz-
kańcom. 
    Organizatorzy Święta Gminnego        
w Drutarni składają serdeczne podzięko-
wania Władzom Miasta za współudział   
w organizacji święta. Dziękujemy Panu 
Posłowi Tomaszowi Głogowskiemu         
i Panu Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej w Kaletach Eugeniuszowi Ptakowi, 
za udział w imprezie. Podziękowania 
kierujemy także do Dyrektora MDK       
w Kaletach Pana Mariana Lisieckiego za 
jego wkład w organizację imprezy. Dzię-
kujemy Orkiestrze Dętej z Kalet, mażo-
retkom Mała Inez za uświetnienie swoimi 
występami święta. Podziękowania kieru-
jemy do sponsorów i darczyńców dzięki 
których pomocy mogliśmy zorgani-    
zować   festyn.   Dziękujemy   sponsorom  
 Z   Kalet:   Pani   Sabinie   Respondek -  
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Restauracja „Kasyno”, Zakładowi Mię-
snemu – Państwu Więcek, Piekarni PSS 
Społem, Hurtowni Elektrycznej El-Vid, 
Sklepowi „Maluch”- Państwu Irenie         
i Piotrowi Gryc, Sklepowi Spożywczemu 
- Pani Irenie Kuder, tartakowi Pana Jacka 
Rogocza, Bukieciarni Pani Joanny Sen-
del, sklepowi „Lewiatan”- Państwu Olek, 
Pani Aleksandrze Lisieckiej - sklep Zoo-
logiczny, Paniom Annie Parys i Joannie 
Czornik - sklep JoAnna, Zakładowi fry-
zjerskiemu -Pani Annie Parys, Zakładowi 
fryzjerskiemu „Venus”- Pani Magdalenie 
Lach, Firmie „Drewmat”-Panu Janowi 
Szołtysikowi, Firmie „Autocolor”- Panu 
Adamowi Krupickiemu, Firmie pogrze-
bowej- Panu Henrykowi Mryce, Firmie 
transportowej – Panu Bogdanowi Klycie, 
Firmie „Foto-Druk”- Państwu Damiano-
wi i Martynie Zymela, Firmie „Bertpol”- 
Państwu Bernardowi    i Brygidzie Pokor-
skim, Firmie „Eraa”- Panu Krzysztofowi 
Osadnikowi, Firmie „Smollpap –Panom 
Romualdowi Bonkowi i Markowi Chmie-
lowi, Butikowi Pani Joanny Gabryś, Ap-
tece Rodzinnej- Państwu Michałowi         
i Annie Olszewskim, Pracowni Ceramiki 
i Galerii – Pani Annie Rupik - Kalus, 
Firmie „Eko- Tech”, Państwu: Jerzemu    
i Rucie Baranowskim, Krzysztofowi        
i Krystynie Broncel, Jerzemu i Kazimie-
rze Gatys, Damianowi i Iwonie Jelonek, 
Eugeniuszowi Machura, Oskarowi i Ja-

dwidze Peła, Ryszardowi       
i Jadwidze Szczypka, Jerze-
mu i Marii Wąsek, Leonowi   
i Dawidowi Wolnik, Rodzi-
nom Lange, Gryc i Watoła. 
Dziękujemy sponsorom         
z Gminy Koszęcin: Gminnej 
Piekarni, Zakładowi Masar-
skiemu – Panu Maciejowi 
Kandzia, Zakładowi Fryzjer-
skiemu – Panu Leszekowi 
Dudniczek, Zakładowi Mię-
snemu – Państwu  Kornelii    
i Januszowi  Maruszczyk, 
Sklepom: „Agawa” –  Pani 
Joannie Krus, „Sara” – Pani Gabrieli Ło-
zińskiej, Sklepowi Zielarskiemu – Pani 
Aldonie Strobie, Sklepowi „Express II”- 
Panu Edwardowi Klycie, Sklepowi Prze-
mysłowemu - Pani Alicji Jaksik, Sklepo-
w i  W i e l o b r a n ż o w e m u  –
Pani  Małgorzatcie Skrzyposzek, Fir-
mom: „ Eurowarsztat” – Panu Joachimo-
wi Oparze, „Melbet”–  Pani Dominice 
Bogackiej, „Tęcza”- Panu Teofilowi Pi-
skoniowi, „Pak” – Panu Romanowi Su-
kiennikowi, „MKM”- Pani  Gabrieli Led-
wig, „Firanka” –  Pani Krystynie Kosma-
ła, „Husquarna”- Państwu Barbarze           
i Andrzejowi Czaja, Firmie Handlowej– 
Pani Elżbiecie Maroń, Cukierni  – Panu 
Janowi Nowak, Aptece – Pani Annie 
Kwiecińskiej, Pizzerii „Havanna” –  Pani 

Iwonie Daniel, Kwiaciarni „Irys”- Pani 
Justynie Koczyba, Gospodarstwu Ogrod-
niczemu  – Pani Bernadecie Widera, Pie-
karni – Ciastkarni  – Państwu Henrykowi 
i Halinie Jakubowskim. Podziękowania 
kierujemy również do ofiarodawców spo-
za naszych gmin, do Państwa Anny i Do-
minika Lubos, do hurtowni napojów pana 
Janusza Kulisza z Lubszy, oraz do 
wszystkich anonimowych darczyńców. 
Szczególne podziękowania kierujemy do 
członków Rady Parafialnej, parafian        
z Drutarni, których bezinteresowna praca 
pozwoliła na przygotowanie i sprawny 
przebieg naszego festynu. 
 

Organizatorzy Festynu 

20  lipca 2013, w po-
chmurny sobotni po-

ranek, przy kościele św. Józefa 
w Kaletach- Jędrysku zebrało 
się około 120 pątników, by 
wraz z księdzem Danielem 
wyruszyć na II Pielgrzymkę 
Rowerową. Tym razem celem 
pielgrzymów było Sanktu-
arium Matki Boskiej Patronki 
Rodzin w Leśniowie. 
    Po błogosławieństwie udzie-
lonym przez księdza probosz-
cza, rowerzyści ubrani w jedna-
kowe czerwone koszulki ufor-
mowali 20-osobowe grupy          
i wyruszyli na pielgrzymkowy 
szlak. Pierwszym celem na tra-
sie pielgrzymów był drewniany 
kościółek św. Walentego          
w Woźnikach. W kościółku, 
specjalnie otwartym na tę oka-
zję, pielgrzymi odmówili krótką 
modlitwę i pierwszą dziesiątkę różańca. 
Po nawiedzeniu kościoła pątnicy wyru-
szyli w dalszą drogę odprowadzani przez 
pierwsze promienie słońca, które miało 

im już towarzyszyć do końca dnia. 
     Następnym przystankiem był rynek   
w Koziegłowach, gdzie rowerzyści mieli 
chwilę wolnego czasu, aby się posilić      

i uzupełnić zapasy. Tuż za Koziegłowami 
pielgrzymi zjechali z szosy, by podążyć 
czarnym rowerowym szlakiem do same-
go Sanktuarium w Leśniowie. 

II pielgrzymka rowerowa Kalety-Leśniów  
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Tutaj uczestniczyli we Mszy św. 

odprawionej przez księdza Daniela u stóp 
Leśniowskiej Pani. Po Mszy św. i chwili 
kontemplacji w kościele, wszyscy uczest-
nicy pielgrzymki udali się do klasztorne-
go ogrodu na przygotowane specjalnie 
dla nich ognisko z kiełbaskami. Potem 
był czas wolny, aby móc m.in. zaczerp-
nąć wodę z cudownego źródełka bijącego 
w pobliżu Sanktuarium. Na koniec poby-
tu w Leśniowie pątnicy wzięli udział       
w nabożeństwie drogi krzyżowej. Rozwa-
żania przy każdej ze stacji czytali uczest-
nicy pielgrzymki. 
    Droga powrotna wiodła przez pagórko-
wate tereny do Sanktuarium Antoniego 
Padewskiego w Koziegłówkach. Tutaj 
pielgrzymi odmówili różaniec, a potem 

odśpiewali radosne „Sto lat” młodej pa-
rze, która właśnie wzięła ślub. Z Kozie-
główek pątnicy udali się do zabytkowego 
kościółka św. Wawrzyńca w Cynkowie. 
Niestety, miejscowy proboszcz ze wzglę-
du na inne obowiązki nie mógł otworzyć 
kościółka pielgrzymującym, tak więc 
pątnicy zebrali się wokół drewnianego 
krzyża, by tam wspólnie odśpiewać lita-
nię. 
    Ostatni etap pielgrzymki z Cynkowa 
do Kalet wiódł przepiękną leśną drogą 
przez Kolonię Woźnicką do Zielonej. 
Tutaj pielgrzymi ponownie uformowali 
20-osobowe grupy, by pięknym szykiem 
przejechać przez centrum Kalet, gdzie 
witali mieszkańców dźwiękiem rowero-
wych dzwonków. Pielgrzymów dojeżdża-

jących do kościoła na Jędrysku witał 
dźwięk dzwonów i ksiądz proboszcz ob-
ficie kropiący powracających święconą 
wodą. 
    Na zakończenie pielgrzymki wszyscy 
uczestnicy udali się do kościoła, by mo-
dlitwą podziękować Bogu za cały piel-
grzymkowy dzień. Tutaj ksiądz Daniel 
podziękował też wszystkim organizato-
rom i sponsorom, m. in. Urzędowi Miej-
skiemu w Kaletach, Sekcji Turystki Ko-
larskiej w Kaletach i osobom prywatnym, 
a pielgrzymi nagrodzili księdza brawami 
za zorganizowanie całej pielgrzymki. 
    Rozjeżdżając się do domów wszyscy 
zadawali tylko jedno pytanie: „Dokąd        
i z kim pielgrzymujemy za rok?” 

Agata K.  
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
nie przez to, kim jest, 
lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi. 
Bł. Jan Paweł II Festyn rodzinny w Kuczowie 

W  sobotę, 27 lipca w Kuczowie 
odbył się coroczny Festyn Ro-

dzinny. Raz odbywa się z większym, 
raz z mniejszym rozmachem. Liczy się 
sport, dobra zabawa, wspólne spotka-
nie i rozmowa. Tak też było w tym ro-
ku... 
    Od godz. 14.00 swoje „5 minut” miały 
dzieci. Przede wszystkim brały udział    
w konkursie plastycznym pod patronatem 
sklepu sieci Kaufland pt. „Moje zakupy    
z rodzicami”. Techniką dowolną dzieci 
wykonały swoje prace, które poddane 
zostały ocenie i nagrodzone. Podczas 
wykonywania prac dzieci częstowane 
były licznymi słodyczami. Konkursowi 
towarzyszyły zabawy na dmuchanych 
zamkach, żywych kucykach czy pociągu. 
    O godz. 16.00 wystartowała loteria 
fantowa, która przyciągnęła rzeszę ludzi. 
Każdy los przybliżał uczestnika do wy-
grania jednej z głównych nagród, którymi 
były: trzy 10% zniżki na kurs prawa jaz-
dy kat. „B”, kosiarka oraz rower górski. 
    Meczem z LKS Sparta Tworóg zapre-
zentowała się nowo budująca się drużyna 
seniorów LKS- u Małapanew Kuczów. 

Po ciekawej grze, nasi zawodni-
cy niestety ulegli gościom 1:3. 
    Po sportowych emocjach roz-
poczęła się zabawa przy muzyce 
zespołu „Albatros”. Od 20.30 
przez godzinę w rytm wakacyj-
nych utworów wprowadził nas 
DJ Grucha, po czym nastąpiło 
oficjalne powitanie gości oraz 
przemowy. Obecni na zabawie 
byli m.in. Burmistrz Miasta Ka-
lety Klaudiusz Kandzia, Poseł 

na Sejm RP Tomasz Głogowski oraz 
Radni RM w Kaletach: Zygmunt Mi-
rowski, Edward Drabik, Irena Nowak 
oraz Grzegorz Krupa 
    Zespół „Albatros” zabawiał później 
wszystkich do późnych godzin nocnych...  
    W imieniu organizatorów chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do orga-
nizacji tego festynu oraz pomogli finan-
sowo, fantami czy własnymi siłami. 
   Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję 
Panu V-ce Prezesowi Jerzemu Bonk, 
który podczas mojego pobytu w szpitalu, 
tuż przed festynem, wziął na siebie liczne 
obowiązki organizacyjne.  
    Dziękuję Panu Burmistrzowi oraz Dy-
rektorowi MDK za pomoc w organizacji. 
Dziękuję orkiestrze ze koncert oraz ma-
żoretkom za występ. 
    Dziękuję pozostałym członkom zarzą-
du, sympatykom oraz mieszkańcom za 
pomoc w rozłożeniu sceny oraz w pra-
cach porządkowych przed i po imprezie. 
    Dziękuję wszystkim sponsorom na-
gród, fantów, oraz tym, którzy wsparli 
festyn finansowo: 

OSK Andrzej Faltynowski 
MDK Kalety 
Sklep KAUFLAND Tarnowskie Góry 
PRODBRUK Sp. Jawna 
Karczma „u Basieńki” 
INSTALDACHBUD 
EL-VID 
IMTA S.C. 
Najlepsze prezenty Firma A. Mirowski 
Firma Handlowo – Usługowo - Transpor-
towa Teresa Musik 
FHU Auto Usługi Łucjan Piecuch 
TRANEX Andrzej Biedroń 
IVA- MAX 
Stacja Paliw „DELFIN” 
A. G. Jegier 
Stefan Hobik 
Zygmunt Mirowski 
Mirosława Potempa 
Edeltrauda Osadnik 
Janusz Bien 
 

    Wszystkim wymienionym i tym anoni-
mowym BARDZO, BARDZO SER-
DECZNIE DZIĘKUJĘ!! 
    Dziękuję młodzieży, która także pomo-
gła w rozkładaniu ławek, stolików, a tak-
że tym, którzy rozprowadzali cegiełki 
klubowe i losy: Kamilowi, Grześkowi, 
Mateuszowi, Sebastianowi i Dawidowi. 
    Na koniec, korzystając z okazji pragnę 
bardzo serdecznie podziękować Panom 
Bogdanowi Klyta oraz Jackowi Rupik, 
którzy swą pomoc dla Klubu LKS Mała-
panew okazują nieustannie! 
 

 
Marcin Wypych 

Prezes Zarządu 
LKS Małapanew Kuczów  
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Świetlica „Przystań” w Krasiejowie 

30  lipca wychowankowie Świetli-
cy Środowiskowej „Przystań” 

wyruszyli na wycieczkę do Krasiejowa 
do Parku Dinozaurów.  
    Mimo niesprzyjającej pogody i padają-
cego deszczu odważnie wyruszyliśmy 
wraz z przewodnikiem na spacer po par-
ku wśród wielu okazów przeróżnych pre-
historycznych zwierząt. Po przejeździe 
tunelem czasu oraz przejściu trasy dydak-
tycznej na niebie wyjrzało słoneczko i na 
wszystkich twarzach zaraz pojawił się 
uśmiech.  
    Po zjedzeniu pysznego obiadku i chwi-
li odpoczynku wyruszyliśmy na wyczeki-

wany przez wszystkich 
plac zabaw gdzie spędzili-
śmy wspaniałe chwile na 
karuzelach i zabawie. 
   Dziękuję bardzo ser-
decznie wszystkim uczest-
nikom oraz opiekunom 
panu Marcinowi Paincie, 
Rafałowi Świtała oraz 
Pani Sylwii Maruszczyk 
za udział w wycieczce       
i już zapraszam na kolej-
ną. 

 Monika Ulbricht 

Wakacyjna akcja pobierania krwi       
w Kaletach  

Z godnie z wcześniejszymi zapowiedziami     
5 sierpnia 2013 r. w godzinach od 10.00 – 

15.00, na parkingu przy Urzędzie Miejskim         
w Kaletach, zorganizowana została Wakacyjna 
akcja pobierania krwi. 
     Akcja przeprowadzona została w porozumieniu 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach.  
    Z przyjemnością informujemy, że spotkała się 
ona z dużym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców Kalet i nie tylko. Wzięło w niej udział 31 
osób, jednak 21 osób zostało zakwalifikowanych 
do oddania krwi.  
    Uzbierano 9,5 litra krwi, co jest bardzo przy-
zwoitym wynikiem. Bardzo miłą inicjatywą wyka-
zali się policjanci   z Komisariatu Policji w Kale-
tach, którzy również przyłączyli się i honorowo 
oddali krew.  
    Władze Miasta składają serdeczne podziękowa-
nia wszystkim ludziom dobrej woli, którzy bezin-
teresownie postanowili podzielić tym niezwykłym 
darem. Już dziś wszystkich mieszkańców serdecz-
nie zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach,   
o których na bieżąco będziemy informowali.  

Agnieszka Kwoka 

Fraszka 
Chcę zapłacić swój podatek 
Często sięgam więc po datek 

Tadeusz Beer 
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N ałożony na nas  od  1 lipca obowią-
zek segregowania śmieci wzbudzał 

i nadal wzbudza różnorodne uczucia,  
spostrzeżenia, a nawet kontrowersje.  
    Wielu z nas zastanawia się po co było 
zmieniać coś, co według nas dobrze funk-
cjonowało? Przewoźnik przyjeżdżał regu-
larnie, zabierał nasze śmieci i było dobrze.  
    Dziś już mało kto pamięta jak było       
w Kaletach jeszcze 13 lat temu.  Może 
warto przypomnieć, że tam, gdzie teraz 
jest  wspaniały pas  zieleni  łączący  rzekę  
Mała Panew i pierwsze zabudowania po 
lewej stronie ulicy  ks. Drozdka  było 
ogromne, obrzydliwe wysypisko śmieci.  
Dziurawa, pokrzywiona, zardzewiała me-
talowa siatka  oddzielała  sterty  śmieci, 
starych opon, gruzu, beczek, puszek, papy, 
czasem padliny, itp. od chodnika i ulicy, 
bądź co bądź w centrum miasta. Wiatr 
rozrzucał folie, papiery, gazety, pudełka    
i wieszał je na fragmentach ogrodzenia. 
Wywożący te odpady wcale nie wysilali 
się aby w jechać gdzieś nieco dalej, lecz 
wysypywali je tuż przy chodniku, bo tak 
było łatwiej. Dotkliwy smród utrudniał 

życie przechodniom i mieszkającym 
w pobliżu mieszkańcom.  
    Pierwszą poważną decyzją ówcze-
snych władz miasta było zlikwido-
wanie i uporządkowanie  dzikiego 
wysypiska śmieci. Po rekultywacji    
i nawiezieniu ziemi posiano trawę    
i posadzono krzewy ozdobne w po-
staci żywopłotu. To był ogromny 
sukces. Rozwiązano też problem 
wywozu śmieci z poszczególnych posesji  
i w ogóle z miasta i taki  sposób  wywozu 
śmieci funkcjonował kilkanaście lat,          
a myśmy się przyzwyczaili, bo było wy-
godnie.  
    Nagle nowa ustawa  zmusza nas do do-
datkowego wysiłku i to za większe niż do 
tej pory opłaty. Wymaga się od nas  segre-
gowania śmieci, a to przecież nie jest takie 
łatwe, biorąc pod uwagę pewną złożoność 
problemu. Do tej pory wrzucaliśmy 
wszystko jak leci, a teraz osobno szkło, 
osobno metal, osobno plastik, osobno pa-
pier, osobno odpady  biodegradowalne  itp. 
Często stoimy i zastanawiamy się co wrzu-
cić  do którego  pojemnika czy worka, bo 

odpady często wykonane są z dwóch róż-
nych materiałów, dyskutujemy, kłócimy się 
nawet. Życie przy kubłach zaczyna zwal-
niać, bo trzeba pomyśleć, prawidłowo kwa-
lifikować uwzględniając kolory pojemni-
ków itp. Jest jeszcze problem wywozu od-
padów z naszych posesji, czy co dwa tygo-
dnie, czy też raz w miesiącu?  
    Będziemy się bacznie przyglądać, czy 
nasz wysiłek związany z segregacją śmieci 
nie zostanie zmarnowany przez wspólny /
niesegregowany/ załadunek i wywóz. Ma-
my nadzieję, że pomimo trudności  i głębo-
ko zakodowanych pokus, aby wrzucić coś 
nie tak, nasi mieszkańcy pozytywnie zdają 
ten wyjątkowy test uczciwości. 

P rof. Henryk Borek, wykładowca    
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

(obecnie Uniwersytet Opolski) pocho-
dził z Jędryska. W swoich pracach         
i badaniach naukowych dużo czasu       
i miejsca poświęcał badaniom o pocho-
dzeniu nazw miejscowych, zaś jedno     
z jego najwybitniejszych dzieł to 
„Górny Śląsk w świetle nazw miejsco-
wych” (Instytut Śląski w Opolu, 1988). 
    W książce tej Jędrysek wspominany 
jest aż 7 razy, zaś główny opis nazwy ma 
brzmienie: 
„Jędrysek– cz. Kalet, częst. : Jędryssek 
(n. o.), Jędryskowska (kuźnica), … u Ję-
dryska a Kota 1612, Jędrysek XVII w., od 
nazw. pierwszego kuźnika .” 
    Profesor wspomniał też o nazwie ostę-
pu leśnego „Wędzina” koło Jędryska, 
które to miejsce pamiętają być może już 
dziś tylko najstarsi mieszkańcy. Jest to 
przypuszczalnie obszar leśny, przez który 
przeszedł niegdyś pożar i stąd mający 
charakterystyczny zapach. 
    W Kaletach– Jędrysku  uczczono prof. 
Borka nazwą jednej z ulic. 
    Zaczątkiem Jędryska była bez wątpie-
nia Kuźnica Jędryskowska, która istniała 
najprawdopodobniej już w XV wieku. 
Pierwszą wzmiankę źródłową znajdujemy 

o niej jednak dopiero pod datą 1505 r. 
    W Protokolarzu Miasta Woźnik (str. 
175) istnieje taki zapis  z 1578 roku: 
„Item tenentur Jedrisek 5 curos (!) Feri (!) 
na then dlug oddala Bethnarka talar, 12 
kop syndzielow y pul grziwni. II Debitum 
Ecclesie soluta. Jędryssek: primo decis 
marcas 3, item dedit 2 florenos. Item ad 
hoc debitum dedit pannum ad vestem 
piorową (?)”   
Do tego należy dopisek: „Jędrysek był 
mistrzem kuźniczym na Kuźnicy, odda-
wał kościołowi czynsz w żelazie, produk-
cję jednego tygodnia; currus ferri=„wóz 
żelaza”, określenie ilościowe, ok. 1,5 cet-
nara.   
    Wszystko to jest dość niezrozumiałe     
i trudne do skomentowania. Przede 
wszystkim nie mogło tu chodzić o Kuźni-
cę Bruskowską, bo ta podlegała pod para-
fię w Sadowie, zaś ta pod biskupstwo we 
Wrocławiu. Jędrysek wraz z Truszczycą 
przynależały do parafii w Żyglinie. 
    Zarówno Jędrysek i Truszczyca z para-
fii żyglińskiej, jak i Kuczów oraz tereny 
dzisiejszych Kalet po północnej stronie 
Małej Panwi wchodzące w skład parafii  
w Lubszy, a także Miotek i Zielona z pa-
rafii woźnickiej,  stanowiły   części diece-
zji krakowskiej. Nie wydaje się, by zasięg 

tych parafii był wtenczas inny aniżeli        
z początkiem XVIII wieku, a więc pozo-
stają dwie możliwości: albo był jakiś 
układ międzykościelny Woźnik z Żygli-
nem, albo też, co jest bardziej prawdopo-
dobne, kuźnik Jędrysek zaznaczył swoją 
obecność w Miotku, lub w innej kuźnicy 
powyżej. 
    Niewiele dowiadujemy się z poematu 
Roździeńskiego, ale dwie rzeczy bez-
sprzecznie: kuźnica w Jędrysku istniała na 
początku XVII wieku, mamy też dane 
dotyczące jej dokładniejszej lokalizacji. 
    W czasie wojny trzydziestoletniej, ale 
dopiero po roku 1634, kuźnica ta została 
unieruchomiona. Chyba i tu zaistniał ten 
sam powód co w Truszczycach– odmó-
wienie dostaw rud żelaza przez Annę He-
lenę hr. Henckel von Donnersmarck. 
    Wszystko wskazuje na to, że w XVII    
i aż do połowy XVIII wieku Jędrysek, 
Truszczyce i karczma Zarach stanowiły 
jeden majątek. W czasie wojny trzydzie-
stoletniej i jeszcze kilkanaście lat po niej 
panami na Lubszy, Truszczycach i chyba 
też w Jędrysku był ród Frankenbergów       
z Proślic. Po Janie Jerzym von Franken-
berg właścicielem Lubszy i dóbr do niej 
należących został August  Sylwius Pück-
ler, zwany też Grodzickim. W roku 1697 
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dobra znajdujące się na południe od rzeki 
Mała Panew zostały odłączone od Lubszy 
i stały się własnością Mikołaja Holy’ego 
z Ponięcic koło Raciborza. W roku 1709 
zakupił je Henryk Brusiek, którego 
przodkowie przez przeszło dwa wieki 
władali Kuźnicą Bruskowską. Dnia 
12.10. 1750 r.   Dobra te stały się własno-
ścią panów von Donnersmarck ze Świer-
klańca.. 
    W XVIII wieku kuźnica w Jędrysku 
znów pracowała, ale już jako „pańska”. 
W roku 1768 przeszła remont i stała się 
nowoczesną świeżarką.  
    Opis Górnego Śląska z roku 1783 
przynosi następujące wiadomości:  
„Jędrysek należy do pana starosty hr. von 
Henckel. Ma 9 kmieci, 7 zagrodników i 1 
świeżarkę”. 
Chociaż przy opisie wszystkich innych 
miejscowości autor podał liczbę ich 
mieszkańców, tu zostało to pominięte.  
    Rozporządzeniem Rejencji Opolskiej  
z roku 1822 wyroby hutnicze z Jędryska 
musiały posiadać następujący znak bez 
ramki: 
 
Natomiast opis z roku 1830 tak przedsta-
wia Jędrysek: 
„Jędrysek należy do Karola Henckel von 
Donnersmarcka– 28 domów mieszkal-
nych, 149 mieszk. (ev. 5), 1 leśniczówka, 
1 świeżarka– 5 robotn. 1250 cetnarów 
żelaza sztabowego.” 
    Jesienią 1849 r. ukazało się ogłoszenie 
o przetargu na dzierżawę hut w Brynicy, 
Jędrysku i Truszczycach. Trzy tygodnie 
później oznajmiono, że przetarg wygrał 
poprzedni dzierżawca, a był nim wro-
cławski kupiec Pringsheim, który dzier-
żawił też inne huty, np. w Miotku czy 
Zębowicach. 
    Opis z r. 1863 przynosi następujące 
informacje: 
„Jędrysek– odległy o 3,6 mili od miasta 
powiatowego i 2 mile od Tarnowskich 
Gór składa się z dominium i wsi: 
Dominium należy do hr. Guido Henckel 
von Donnersmarcka ze Świerklańca, ma 
powierzchnię 121 mórg i 12 prętów roli, 
50 mórg łąk, 12 mórg pastwisk, 6 mórg 
80 prętów nieużytków i 3955 mórg 28 
prętów lasów; razem 4147 morgi 120 
prętów. Role to lekkie piaski. Uprawia 
się zboże, proso, ziemniaki i kapustę. 
Produkcja drewna jest znaczna. Przedtem 
była tu świeżarka, ale została skasowana 
w roku 1859. 
Wieś liczy 7 kmieci, 3 chałupników pra-
cujących na roli i 11 chałupników– pastu-
chów; pod zabudowaniami, ogródkami    
i sadami jest 12 mórg i 11 prętów, roli 

314 mórg 90 prętów, łąk 35 mórg 
21 prętów, 8 mórg i 6 prętów pa-
stwisk, 3 morgi stawów i 7 mórg 
dróg, rowów i nieużytków. Zie-
mie to lekkie, częściowo mokre 
piaski pod uprawę zboża, ziem-
niaków, prosa i kapusty. Inwen-
tarz żywy to konie i krowy. Wy-
sokość podatków wynosi: 23 tala-
ry podatek gruntowy, 18 talarów 
od nieruchomości, 80 talarów 
dochodowy i 3 talary od przedsię-
biorstw. Dzieci uczęszczają do 
szkoły do Kalet (pow. Lubliniec). 
Wieś leży nad Małą Panwią         
w szczerym polu: graniczy na 
wschód  i południe z lasami 
świerklanieckimi, na zachód        
z koszęcińskimi, a na północy      
z koszęcińskimi”. 
    Dla uzupełnienia trzeba dodać, 
że morga pruska czyli magdebur-
ska, zwana też reńską liczyła 180 
prętów i obejmowała 25,532 ara 
(1 ar=100m2) 
    Według spisu z roku 1861 Jędrysek 
liczył 263 mieszkańców (261 katolików, 
2 ewangelików). Było tam 40 domów 
mieszkalnych i 15 gospodarczych.  
   W roku 1885 naliczono 302 mieszkań-
ców. Odtąd liczebność gminy stale rosła. 
Było to związane z poszerzającymi się 
możliwościami znalezienia pracy w po-
bliskich Kaletach. 
    Urząd gminny w Jędrysku posługiwał 
się pieczęciami bezherbowymi, z samym 
tylko napisem. 
    Dnia 20 stycznia 1897 r. ks. dziekan 
Karol Klose z Żyglina zrezygnował         
z tamtejszego probostwa i zajął się budo-
wą najpierw kaplicy, następnie zaś ko-
ścioła w Jędrysku, na gruntach kościel-
nych należących do Żyglina. Z dniem     
1 stycznia 1898 r. utworzono parafię Ję-
drysek do zasięgu której włączono Trusz-
czyce i Mikołeskę, zaś z parafii Lubsza 
wsie Kuczów, Kalety i Zawodzie. Dnia 
15 sierpnia 1901 roku kościół ku czci św. 
Józefa  został poświęcony. Ksiądz Klose 
zmarł 3 marca 1902 w Jędrysku i tu zo-
stał pochowany. 
    Spis ludności z 1910 roku wykazał 739 
mieszkańców Jędryska. Jak nietrudno 
zauważyć– w ciągu 25 lat liczebność 
ludności tu mieszkającej zwiększyła się 
ponad dwukrotnie. Spośród zewidencjo-
nowanych 654 osoby zadeklarowały jako 
używany na co dzień język polski, 55 
polski i niemiecki, a tylko 30 wyłącznie 
język niemiecki. Miało to odzwierciedle-
nie w plebiscycie z 1921 roku, w którym 
na 370 uprawnionych do głosowania aż 

315 zagłosowało za Polską, a jedynie 45 
za Niemcami (za „Encyklopedią Powstań 
Śląskich”). 
    Jędrysek, tak jak wszystkie miejscowo-
ści wchodzące w skład dzisiejszych Ka-
let, w 1922 roku przeszedł pod admini-
strację polską. Oficjalnie dokonało się to 
dokładnie 26 czerwca. Razem z Trusz-
czycami miejscowość ta stanowiła część 
składową powiatu tarnogórskiego.  
    Wzrost liczby mieszkańców, jak już 
wyżej wspomniano, był ściśle związany  
z działającą w pobliskich  Kaletach fa-
bryką papieru i celulozy, która dawała 
duże możliwości zatrudnienia. Jednak, 
jak dowiadujemy się z  protokołu Sejmu 
Śląskiego przytoczonego w lipcowym 
numerze „Biuletynu”, było tak chyba do 
czasu, ponieważ lublinieckie starostwo, 
faworyzując własnych mieszkańców, 
zaczęło robić przeszkody w pośrednic-
twie pracy dla robotników nie mieszkają-
cych pod jurysdykcją Lublińca a chcą-
cych podjąć pracę np. w „Natronagu” czy 
tartaku Donnersmarcków. Fakt ten stał 
się jednym z wielu argumentów, które 
przytoczono oddzielając Jędrysek             
i Truszczyce od powiatu Tarnowskie Gó-
ry w roku 1933.  
    Głównie dzięki staraniom Antoniego 
Gawlika Jędrysek, razem z  Drutarnią, 
Kaletami i Kuczowem, 2 października 
1933 roku stał się częścią składową gmi-
ny zbiorowej Kalety.      

Kościół pod wezwaniem św. Józefa w Jędrysku  
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21  lipca zakończyły się rozgryw-
ki piłkarskiej ligi amator-

skiej (kat.+16 lat) o Puchar Burmistrza 
Miasta Kalety w ramach ogólnopol-
skiego projektu Orlik Polska 2013.  
Rozegrano dwa ostatnie mecze: 
RKS – Ebolowe Ziomki 3 - 14 
Oldboys Lasowice - Galaxy 1-2 
    Drużyna FC Drathammer wycofała się 
z rozgrywek w rundzie rewanżowej. 
Najlepsi strzelcy bramek : 
1.Daniel Marczak (Ebolowe Ziomki) – 
25 goli 
2.Patryk Kocyba (Ebolowe Ziomki) - 19 
goli 
3.Dariusz Brzenska (Galaxy) – 18 goli 

4.T o m a s z 
Wróblewski 
( O l d b o y s 
Lasowice) – 
17 goli 
    O godz. 
21.15 nastą-
piło uroczy-
ste wręczenie 
nagród. Naj-
lepszy strze-
lec ligi oraz najlepsze trzy drużyny          
w rozgrywkach otrzymały pamiątkowe 
puchary z rąk v -ce burmistrza Dariusza 
Szewczyka. Zwycięzca ligi- drużyna Ga-
laxy będzie występowała w finale woje-

w ó d z k i m  
(Wojewódzka Liga 
M i s t r z ów O r l i -
ka), który będzie ro-

zegrany w pierwszym tygodniu września 
w wyznaczonym mieście na Śląsku.  
    Skład drużyny Galaxy: Marcin Wąsiń-
ski, Adam Sitek, Wojciech Kandora, Da-
riusz Mentel, Michał Michalik, Daniel 
Golek, Grzegorz Pacud, Dariusz Brzen-
ska, Robert Zgoda, Artur Witkowski. 

 

m-ce Nazwa drużyny Ilość 
meczów 

punkty Stosunek bramek 

1. Galaxy 7 18 40-27 

2. Ebolowe Ziomki 7 15 61-33 

3. Oldboys Lasowice 7 12 49-29 

4. RKS 7 3 23-59 

5. FC Drathammer 4 0 12-37 

Galaxy ponownie zwycięzcą  
kaletańskiej ligi Orlika 

Animator Orlika: Antoni Jeż 

Na  dwa tygodnie przed startem 
częstochowskiej ligi okręgowej 

okazało się, że definitywny spadek Unii do 
klasy "A" został jednak cofnięty.  

    A stało się tak dzięki roszadom w gronie IV-
ligowców i decyzji Klubu Sportowego Górnik Zabrze   
o wycofaniu swojej trzeciej drużyny z tych rozgrywek. 
W miejsce zabrzan „wskoczył” zespół MLKS Woźniki 
(po odwołaniu). Tabela "okręgówki" poszła więc auto-
matycznie o jedno oczko do góry zapewniając ostatnie 
bezpieczne miejsce zespołowi KS Unia Kalety.  
    O utrzymaniu Unii nie po raz pierwszy zadecydowały 
rozstrzygnięcia pozaboiskowe. Podzielając radość kie-
rownictwa klubu liczymy jednak na to, że piłkarze         
z Kalet nie zaprzepaszczą tego prezentu i na pożegnanie 
sezonu 2013/2014 zameldują się na mecie z przyzwo-
itym dorobkiem punktowym, daleko od strefy spadko-
wej...  
   Unia zagra 10 sierpnia z Victorią Częstochowa na 
wyjeździe, 14 sierpnia z Wartą Mstów u siebie, 17 sierp-
nia z Liswartą w Lisowie, 24 sierpnia z Lotnikiem Ko-
ścielec u siebie, 31 sierpnia z Pogonią w Kamyku,          
7 września z Orkanem Rzerzęczyce u siebie. 

Unia jednak w okręgówce! 
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W  niedzielę 28 lipca o godz. 10.00 
na boisku do siatkówki plażo-

wej przy kaletańskim Orliku  odbył  się 
Turniej Siatkówki Plażowej ”O Puchar 
Burmistrza Miasta  Kalety’’.  
    Turniej był rozgrywany w kat. „open”. 
Pomimo olbrzymiego upału na starcie 
zawodów stanęło 7 drużyn. Oprócz pię-
ciu doświadczonych zespołów kaletań-
skich wystartowały ekipy z Woźnik oraz 
Tarnowskich Gór.  
    Po pięciogodzinnych sportowych zma-
ganiach wyłoniono najlepsze drużyny: 
I miejsce zajął zespół: Adrian Kupka , 
Jarosław Wołczyk (Tarnowskie Góry) 

II miejsce: Antoni Jeż, 
Piotr Rogocz 
III miejsce: Tomasz Ko-
nicki, Patryk Rogocz. 
    O godz. 15.30 nastąpi-
ło uroczyste zakończenie 
turnieju oraz wręczenie 
nagród: najlepsze trzy 
zespoły otrzymały pa-
miątkowe puchary, które 
wręczył burmistrz Klau-
diusz Kandzia. 
 

Animator Orlika: 
Antoni Jeż 

Puchar Burmistrza w siatkówce plażowej  

P rojekt „Leśno Rajza” realizowany 
jest od II połowy 2012 roku przez 

sześć gmin: Kalety, Koszęcin, Tworóg, 
Miasteczko Śląskie, Świerklaniec           
i Woźniki.  
    W jego ramach kończy się właśnie 
oznakowanie liczącego ( z odgałęzienia-
mi) ponad 100 km szlaku rowerowego 
wiodącego w olbrzymiej większości le-
śnymi ścieżkami po terenach nadle-
śnictw: Świerklaniec, Koszęcin, Lubli-
niec i Brynek. Na szlaku powstały lub 
powstają miejsca spoczynkowe- stylowe 
drewniane wiaty, bez których będzie trze-
ba się obyć jedynie na terenie administro-
wanym przez nadleśnictwo Brynek. Za 
miesiąc gminy powinny dysponować 
mapami z przewodnikiem, dzięki którym 
można będzie swobodnie się poruszać     
w tym olbrzymim areale leśnym, nie gu-
biąc drogi do celu. Kończą się też prace 
nad dofinansowanym przez WFOŚ fil-
mem promocyjnym projektu reklamują-
cym atrakcje przyrodnicze miejscowości, 
przez które szlak przebiega. 
    Na dzień dzisiejszy oznakowaną 
„Leśną Rajzą” można dotrzeć z Woźnik 
do Kalet i dalej do Koszęcina oraz Piłki. 

Posiłkując się mapą szlaków 
rowerowych Miasteczka Śląskie-
go z Kalet dojedziemy też dość 
swobodnie np. do zalanej kopalni 
w Pasiekach, Bibieli, Żyglina czy 
nad zalew Nakło- Chechło (przez 
malownicze stawy Giedrzyna). 
Znakowanie swojej części szlaku 
kończy gmina Świerklaniec, zaś 
do końca sierpnia znak zielonego 
rowerka powinien się pojawić na 
duktach leśnych od Pustej Kuźni-
cy (za Kokotkiem) przez Koty, 
Tworóg po Mikołeskę. Na tym 

ostatnim odcinku „Leśno Rajza” zaczy-
nać się będzie na pierwszym oznaczonym 
parkingu leśnym za Pustą Kuźnicą. Ro-
werzyści z aglomeracji GOP będą mogli 
rozpocząć jazdę np. od Nakła Śląskiego. 
    Na skrzyżowaniach i rozgałęzieniach 
szlaków postawione zostaną słupki z kie-
runkowskazami wskazującymi dojazd do 
poszczególnych miejscowości oraz liczbę 
kilometrów pozostałych do pokonania. 
    „Leśno Rajza” jest szlakiem, który 
powstaje bez większej ingerencji w leśne 
środowisko naturalne. Cyklista może 
więc podziwiać piękno lasu w całej jego 
krasie. Trzeba się też jednak liczyć z fak-
tem, iż jazda leśnymi ścieżkami 
jest diametralnie różna od bez-
problemowej wycieczki asfal-
tową czy też choćby utwardzo-
ną drogą. Na szlaku występują 
przecięcia leśnych wydm, co 
niejednokrotnie zmusza podró-
żującego do zejścia z roweru    
i podprowadzenia go kilka me-
trów. Utrudnienia mogą się też 
pojawiać po gwałtownych bądź 
też długotrwałych ulewach. Po 
k i l k udn i ow ym  d e s z c z u             

w czerwcu niemal nieprzejezdny był np. 
odcinek Woźniki- Zielona. Pojęcie „leśna 
ścieżka” wzbogacają też dukty z nad wy-
raz wybujałą roślinnością- dotychczas 
mało uczęszczane. Szlak w obecnym 
kształcie stanowi więc nie tylko wyzwa-
nie kilometrowe (to bodaj największa 
tego typu inicjatywa łącząca w ternie 
leśnym miejscowości na Śląsku, a może 
nawet i w Polsce), ale także techniczne. 
Drobne niegodności, które uda się wyeli-
minować poprzez np. niewielkie korekty 
gruntu, w stałej współpracy z nadleśnic-
twami, będą na pewno systematycznie 
usuwane. 
    Na 7 września  planowana jest impreza 
d la  pra wdz i wych  r ower owych 
„twardzieli”. Będzie to uroczyste otwar-
cie szlaku połączone z przejazdem całej 
trasy z i do miejsca docelowego. Kto 
więc czuje się na siłach- może już powoli 
serwisować swój pojazd pod kątem atrak-
cji czekających na „Leśnej Rajzie”.         
O zapisach gminy partycypujące w pro-
jekcie poinformują na swoich miejskich 
portalach, a także w lokalnej prasie.  
    W Urzędzie Miejskim w Kaletach za-
pisy przyjmowane są pod nr tel. 034 352-
76-52  

„Leśno Rajza”- raport o stanie projektu  

Jacek Lubos 
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Decyzja w sprawie karetki dla Kalet w rękach Ministra Zdrowia  

9  sierpnia 2013 r. nasze miasto odwie-
dzili  I Wicewojewoda Śląski Andrzej 

Pilot oraz poseł na sejm RP Tomasz Gło-
gowski. 
    Swoją wizytę w Kaletach rozpoczęli od 
wizytacji planowanej lokalizacji podstacji 
pogotowia ratunkowego w Kaletach przy ul. 
Gwoździa, gdzie udali się wraz ze mną.  
   Kolejnym punktem wizyty I Wicewoje-
wody w Kaletach było spotkanie z kaletań-
skimi samorządowcami w siedzibie Urzędu 
Miejskiego. Uczestniczyli w nim: Burmistrz 
Miasta,  Zastępca Burmistrza Dariusz Szew-
czyk, Skarbnik Miasta Renata Sosnica oraz 
radni: Zuzanna Jelonek, Janina Perz, Blan-
dyna Kakol, Mirosława Potempa, Irena No-
wak, Maria Wiatrek, Zygmunt Mirowski,  
Kazimierz Złotosz, Edward Drabik, Robert 
Gryc oraz Grzegorz Krupa. 
   Głównym celem wizyty Wicewojewody    
i Posła było sprawdzenie stanu przygotowań 
do planowanego na 1 stycznia 2014 roku 
uruchomienia w Kaletach podstacji Pogoto-
wia Ratunkowego z karetką, która ma zo-

stać alokowana z Tarnowskich Gór. Za taką 
opcją opowiedziała się m.in. starosta tarno-
górski Lucyna Ekkert. Ostateczna decyzja   
w tej kwestii jeszcze nie zapadła. Pomimo 
pozytywnych orzeczeń wydanych przez 
władze powiatu i województwa potrzebna 
jest finalna zgoda Ministra Zdrowia.  
    Wobec czasowego braku takowej na 
alarm postanowiło bić miasto Tarnowskie 
Góry, którego władze stanowczo sprzeciwia 
się pozbawienia stolicy powiatu jednej ka-
retki i przekazania jej Kaletom. Argumentu-
ją to m.in. faktem, iż dwie karetki specjali-
styczne będą musiały od przyszłego roku 
obsługiwać nie tylko samo wielkie miasto, 
ale i np. port lotniczy w Pyrzowicach, jakby 
zapominając, że tarnogórskie pogotowie 
odciążone zostanie z dojazdów do Kalet, 
Tworoga i Krupskiego Młyna. Władze Tar-
nowskich Gór zapowiadają protest przeciw-
ko podjęciu ostatecznej decyzji o alokacji 
karetki do Kalet i podjęcie stosownej 
uchwały przez tarnogórską Radę Miejską na 
najbliższej sesji. 

    Z kolei władze Kalet podzielają w pełni 
zdanie Ireneusz Ryszkiela- dyrektora Wy-
działu Nadzoru nad Systemem Opieki Zdro-
wotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
który stwierdził, że rozwiązanie z alokacją 
karetki do Kalet i przydzieleniem jednej 
„erki” na teren Krupskiego Młyna i Tworo-
ga to dla Powiatu Tarnogórskiego wyjście 
optymalne. Zdrowie i życie mieszkańców to 
wartości nie podlegające dyskusji, zaś do-
tychczasowy, przekraczające wszelkie stan-
dardy czasowe, dojazd karetki z Tarnow-
skich Gór do Kalet możliwy był do przyję-
cia jedynie jako rozwiązanie tymczasowe, 
które należało zlikwidować prędzej czy 
później. Im szybciej- tym lepiej dla chorych 
i wymagających natychmiastowej opieki 
medycznej. Mamy nadzieję, że wbrew pro-
testom Tarnowskich Gór, decyzja Ministra 
Zdrowia będzie przemyślana, a co za tym 
idzie, po naszej myśli.   
   

Od  1 lipca br. w Polsce obowią-
zuje nowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi.  
    Nowy system to duża zmiana zarówno 
dla mieszkańców, jak i samorządów gmin-
nych. Najwięcej obowiązków spadło na 
gminy. Stały się one organizatorem całego 
systemu odbioru i zagospodarowania od-
padów. Mieszkańcy natomiast zobowiąza-
ni byli złożyć poprawnie wypełnioną DE-
KLARACJĘ o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.   
    Łącznie na dzień 07.08.2013r. złożono 
do Burmistrza Miasta Kalety 2 328 szt. 
prawidłowo wypełnionych DEKLARA-
CJI,  z czego 2043 szt. to „deklaracje 
pierwsze”, pozostała ilość to deklaracje 
zmieniające. Dane z deklaracji wykazują, 
iż 6 732 mieszkańców  zadeklarowało 
segregację odpadów komunalnych zaś  
321 zadeklarowało  brak segregacji. 
    W miesiącu lipcu 2013 roku Miasto 
Kalety zmuszone było tymczasowo wpro-
wadzić „tryb awaryjny”, co wynikało z 
faktu, jak wcześniej informowaliśmy, iż 
jedna z firm biorąca udział także w prze-
targu SITA POŁUDNIE, złożyła odwoła-
nie od wyników przetargu do Krajowej 
Izby Odwoławczej. KIO przychyliło się do 
uwag firmy SITY, jednakże dopóki nie 
otrzymamy oficjalnego pisemnego uzasad-
nienia wyroku działamy w „trybie awaryj-
nym”. 
    Powyższa sytuacja nie zwalniała miesz-
kańców z obowiązku ponoszenia opłaty, 

na rzecz Miasta Kalety, za wywóz i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych w 
miesiącu lipcu br., gdyż odpady czy z wor-
ków czy też z pojemników zostały odebra-
ne. 
    Jednakże aby sprostać  nowym obo-
wiązkom wynikającym z przepisów praw-
nych ( ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. 
zm.), do dnia 26 lipca br. wszystkie nieru-
chomości zamieszkałe, których użytkowni-
cy złożyli prawidłowo  wypełnioną DE-
KLARACJĘ, zostały wyposażone w odpo-
wiednie pojemniki na odpady komunalne 
zmieszane, a przy deklarowaniu segrega-
cji, także w kolorowe worki do selektyw-
nej zbiórki w zabudowie jednorodzinnej, 
natomiast w zabudowie wielorodzinnej w 
pojemniki. 
    W miesiącu wrześniu Miasto Kalety 
planuje otwarcie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
( PSZOK ) zlokalizowanego na ulicy ks. 
Drozdka. 
    Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, opłaty należy wnosić do dnia 
15 każdego miesiąca za dany miesiąc. 
    Ponieważ z dniem 1 lipca 2013 r. wła-
ścicielami odpadów komunalnych stały się 
gminy, nałożono na nie obowiązek prowa-
dzenia segregacji odpadów, określając 

minimalne poziomy odzyskiwania surow-
ców wtórnych. Ustalono także, że cały 
system ma się finansować sam – różnicą 
między kosztami jego funkcjonowania, a 
dochodami ze sprzedaży surowców wtór-
nych, mają pokryć opłaty obciążające 
mieszkańców. Wyselekcjonowane odpady 
trafiają do ponownego przerobienia, z któ-
rych powstają nowe produkty, stąd opłata 
od osoby za odbiór wysegregowanych 
odpadów komunalnych jest niższa.  
    W miesiącu lipcu br. suma wpłat miesz-
kańców wynikająca z opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych 
na rzecz Miasta Kalety wyniosła 56 543 zł 
– w niektórych przypadkach były to wpła-
ty obejmujące kilka miesięcy z góry.  
    Z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Miasto Kalety 
pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym: 
   -odbieranie i transport, zbierania, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów  
   -tworzenie i utrzymanie Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych ( PSZOK ) 
  -obsługę administracyjna tego systemu,   
i zakup sprzętu komputerowego oraz opro-
gramowania, koszty osobowe. 
    Wydatki 2 ostatnich punktów wynoszą 
103 656 zł, natomiast aktualnie oczekuje-
my na faktury od odbiorców odpadów 
komunalnych. 

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA”, czyli miesiąc od wprowadzenia nowego systemu     
gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kalety 

Monika Gambuś, Xymena Sudakowska 

Klaudiusz Kandzia 
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W  czwartek 25 lipca w sali sesyj-
nej Urzędu Miejskiego w Kale-

tach przeprowadzono konkurs na dy-
rektora Zespołu Szkół i Przedszkola   
w Kaletach- Miotku.  
    Na stanowisko kandydowały cztery 
osoby, z czego dwie odpadły na etapie 

oceny formalnej. Komisja, w skład której 
weszli przedstawiciele: Kuratorium 
Oświaty, Rady Rodziców, Rady Pedago-
gicznej, Związków Zawodowych 
(Związku Nauczycielstwa Polskiego        
i Związku Zawodowego "Solidarność") 
oraz organu prowadzącego wybrała osta-

tecznie na kolejną 5-letnią kadencję Panią 
mgr Bożenę Dziuk. Powierzenie stanowi-
ska dyrektora Zespołu Szkół i Przedszko-
la w Kaletach Miotku nastąpi z dniem     
1 września 2013 r., jeżeli Śląski Kurator 
Oświaty nie zgłosi umotywowanego za-
strzeżenia.  

Dariusz Szewczyk  

I nformujemy, iż od miesiąca wrze-
śnia 2013 r. na terenie Kalet roz-

pocznie swoją działalność nowa Kan-
celaria Radcy Prawnego. Siedziba 
Kancelarii mieścić się będzie przy ul.  
1 Maja 82/84/3.  
    Kancelaria początkowo będzie czynna 
w piątki, przy czym będzie istniała moż-
liwość umówienia spotkania również        
w innych dniach, po wcześniejszym tele-
fonicznym uzgodnieniu. 

    Kancelaria będzie świadczyła usługi 
zarówno na rzecz osób fizycznych, jak      
i przedsiębiorców. 
    Kancelaria będzie prowadzona przez 
radcę prawnego Magdalenę Janas, której 
osoba w okresie od listopada 2010 r. do 
maja 2012 r. była prawnikiem - eksper-
tem w Punkcie Poradnictwa Otwartego  
w siedzibie Urzędu Miasta Kalety. Pod-
czas jej dyżurów Mieszkańcy mogli uzy-
skać bezpłatne porady prawne. 

    Radca prawny Magdalena Janas jest 
absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. 
Ukończyła studia stacjonarne na Wy-
dziale Prawa i Administracji, kierunek: 
prawo. W okresie od stycznia 2009 r. do 
czerwca 2012 r. odbywała aplikacje rad-
cowską przy Okręgowej     Izbie Radców 
Prawnych w Katowicach. W roku 2012 
zdała egzamin radcowski i uzyskała 
uprawnienia do wykonywania zawodu 
radcy prawnego. 

W Kaletach zostanie otwarta nowa Kancelaria Radcy Prawnego 

Policyjne patrole rowerowe w Kaletach  

I nformujemy, iż miasto 
Kalety sfinansowało 

zakup dwóch rowerów, 
które zostały przekazane w 
użyczenie Komisariatowi 
Policji.  
    Komenda Wojewódzka 
Policji ufundowała odpo-
wiednie umundurowanie dla 
funkcjonariuszy, którzy roz-
poczęli rowerowe patrolowa-
nie terenu miasta, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
obszarów rekreacyjnych      
w Zielonej. 
     Patrol rowerowy jest jedynym tego typu w całym Powiecie Tarnogórskim.  

Z namy już wstępnie plan projektów 
partnerskich z miastem Vitkov na 

rok 2014.  
    Rozpocznie go w styczniu kurs tańca 
towarzyskiego, będą też realizowane pro-
jekty: warsztaty dla orkiestr dętych i ma-
żoretek, tradycje pielgrzymowania i zna-
ne obiekty sakralne w Polsce i Czechach, 
polska i czeska sztuka kulinarna, prowa-
dzenie działalności gospodarczej w Pol-
sce i Czechach. 
     O szczegółach projektów poinformu-
jemy wkrótce. Do czasu wydania odpo-
wiedniej informacji na stronie interneto-
wej i w "Biuletynie Informacyjnym Mia-
sta Kalety" NIE PROWADZIMY ZAPI-
SÓW NA PROJEKTY W ROKU 2014.  

Współpraca z Vitkovem     
w roku 2014 roku  

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach informuje, że od 

dnia 01 sierpnia br. są wydawane           
i przyjmowane wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres świadczeniowy 
trwający od 01.10.2013 r. do 30.09. 
2014 r.  
    W przypadku złożenia wniosku wraz    
z wymaganymi dokumentami do 31 
sierpnia br. ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc 

październik br. następuje do dnia 31 paź-
dziernika br. Natomiast w przypadku 
złożenia wniosku na nowy okres świad-
czeniowy w okresie od 01 września br. do 
31 października br. ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc październik br. następuje do 
dnia 30 listopada 2013 r. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Ali-
mentacyjnego (parter budynku UM) lub 
pod nr tel. 34 3527-656.  

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej        
w Kaletach dotycząca nowego okresu świadczeniowego 

2013/2014  

Sprzedaż drewna  
opałowego i kominkowego  

pociętego na klocki 
 

Sosna– 140 zł/mp, 
Brzoza– 160 zł/mp, 

Dąb– 180 zł/mp, 
 

tel. 505 362 561,  
tel. 34 357– 83– 50   

Transport na terenie          
Kalet gratis. 

Jacek Lubos 
mgr Bożena Dziuk wygrała konkurs na dyrektora ZSiP w Miotku 
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(Dokończenie ze str. nr 1) 
- wartość środków unijnych w przelicze-
niu na jednego mieszkańca; uwzględnili-
śmy środki, które w latach 2009 – 2012 
wpłynęły na rachunek budżetu gminy/
miasta (maksymalnie 10 pkt.); 
- zadłużenie samorządu w stosunku do 
dochodów w latach 2010–2012 (10 pkt.); 
- nad wyżkę operacyjną w stosunku do 
dochodów w latach 2009–2012 (5 pkt.); 
- dynamikę wzrostu dochodów własnych 
w latach 2009–2012 (10 pkt.); 
- relację nakładów inwestycyjnych do 
przyrostu zadłużenia w latach 2009–2012 
(6 pkt.); 

- dynamikę wzrostu wydatków ogółem na 
jednego mieszkańca (w wybranych dzia-
łach) w latach 2009–2012; 
- transport i łączność (5 pkt.); 
- ochronę środowiska (4 pkt.). 
    Łącznie w pierwszym etapie samorząd 
mógł uzyskać do 68 punktów. 
    Po zakończeniu pierwszego etapu dys-
ponowaliśmy listą samorządów, których 
finanse najlepiej od powiadały kryteriom 
wyznaczonym przez kapitułę rankingu. 
Do drugiego etapu zakwalifikowaliśmy 
564 samorządy. W grupie tej znalazły się 
64 miasta na prawach powiatu, 250 pozo-
stałych miast i gmin miejsko - wiejskich 

oraz 250 gmin wiejskich. 
    Do wszystkich tych gmin wysłaliśmy 
ankiety składające się z 16 pytań. Odpo-
wiedzi miały pomóc w ostatecznym wy-
borze najlepszych samorządów. Punkty    
z pierwszego etapu zostały ponownie 
przeliczone dla gmin, które odesłały an-
kietę. 
    Łącznie w drugim etapie samorząd 
mógł uzyskać maksymalnie 50,5 pkt.     
O łącznej klasyfikacji decydowała suma 
punktów z obu etapów.” 

 

Wysoka pozycja kaletańskiego samorządu w Rankingu Samorządów 2013  
dziennika Rzeczpospolita  

W  n a j n ow s z y m n u me r z e  p i s ma             
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o    

„Wspólnota”  (14/2013 z 6 lipca 2013 r.) ukazał 
się ranking zamożności samorządów za rok 
2012.  
    Miasto Kalety uplasowało się w tym rankingu 
na 455 miejscu z dochodem 2.131,20 zł. na jedne-
go mieszkańca. Dla porównania, w roku ubiegłym 
była to kwota 2.009,70 zł. Wyprzedzamy takie 
miasta jak m.in.: Skoczów (2.113,80), Ogrodzie-
niec (2.037,55), Kuźnia Raciborska (1.982,07), 
Koniecpol (1.941,12), Blachownia (1.916,84). 
Zaś z miast powiatowych Kalety wyprzedzają 
m.in. Zawiercie (2.101,47), Wodzisław Śląski 
(2.060,41) oraz Myszków (1.924,09).  
    Tak dobry wynik dla Kalet świadczy o rozwoju 
oraz o jakości decyzji inwestycyjnych i admini-
stracyjnych podejmowanych w naszym mieście.  

Samorząd Kalet zamożniejszy  
– ranking tygodnika Wspólnota  

    Serdecznie zapraszam dzieci od 3 do 5 roku życia i ich Rodziców, do 
udziału w projekcie „Fundamenty Rozwoju Małych Odkrywców”, 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
    Celem projektu jest utworzenie nowej placówki edukacji przedszkol-
nej, szczególnie dla dzieci, które nie zostały przyjęte do istniejących 
przedszkoli na terenie Gminy Kalety oraz dla dzieci niepełnosprawnych 
dla których uwzględniono w projekcie bezpłatną terapię pedagogiczno-
psychologiczną adekwatną do zaleceń w ramach opinii o potrzebie wcze-
snego wspomagania oraz orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
    Zapisy oraz wszelkie pytania dotyczące udziału w projekcie proszę 
kierować wyłącznie na adres e-mailowy: 

info@maliodkrywcy-przedszkole.pl 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie Przedszkola: 

www.maliodkrywcy-przedszkole.pl 

Nowa nakładka asfaltowa na części ulicy Ogrodowej i ul. Orzeszkowej w Miotku 

W  dniu 09 sierpnia 2013 r. odbył się odbiór końcowy 
robót związanych z „Modernizacją dróg gmin-

nych: część ul. Ogrodowej i ul. Orzeszkowej w Kaletach -
Miotku”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo P.U.H. 
„DOMAX” Pana Arkadiusza Miki z Boronowa.  
    W odbiorze, poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego      
w Kaletach, na czele z burmistrzem, uczestniczyli radni Rady 
Miejskiej w Kaletach: Pani Mirosława Potempa i Pan Zyg-
munt Mirowski. 
    Ponadto na odcinku ponad stu metrów wzdłuż ulicy 
Orzeszkowej zostały zabudowane bariery energochłonne  
oddzielające przyległy teren od zmodernizowanej drogi. 
    Prace wykonała firma COL LEX Pana Leszka Sowy z Lu-
blińca. 

 Michał Szewczyk 

  Źródło: ranking samorządów  Nr 166 (9590)z 
18 lipca 2013 r.  

Dariusz Szewczyk 
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P race związane z termomoderniza-
cją obiektów użyteczności pu-

blicznych w naszym mieście trwają    
w pełni.  
    W tym roku planowane jest wykona-
nie modernizacji centralnego ogrzewa-
nia, modernizacji kotłowni, docieplenie 
ścian zewnętrznych oraz dostawa i mon-
taż instalacji solarnych w budynkach 
Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach 
– Miotku i Przedszkola Miejskiego Nr 1 

w Kaletach.  
    Prace prowadzone są 
przez Konsorcjum 
Firm: Firma Usługowo 
Handlowa Tomasz 
Rapcinski, ul. Rymera 
21, 42-660 Kalety; Za-
kład Usługowo Handlo-
wy Mirosław Kukuła, 
ul. Jana Pawła II, 42-
660 Kalety; „Polgaz” 
Roman Dyner ul. 
Szkolna 1/1 42-690 
Koty. 
     Zadanie współfinan-
sowane jest ze środków 
Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 
2007-2013. Priorytet:  
V Środowisko, działa-
nie: 5.3 Czyste powie-
trze i odnawialne źródła 
energii.   

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

    Burmistrz Miasta Kalety informuje, że 
w przetargu nieograniczonym na: 
„Opracowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej na budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej do 
odprowadzania ścieków wraz z przyłącza-
mi domowymi w Kaletach Miotku, Zielo-
nej, Mokrusie i Truszczycy” - dokonano 

wyboru najkorzystniejszej oferty, złożo-
nej przez: Oferta nr 3 TECHUNION SP. 
Z O.O. 40 – 833 KATOWICE, UL. DU-
LĘBY NR 5 Cena brutto: 148.830,00 zł. 
Oferta spełniała zapisy Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia oraz zawie-
rała najkorzystniejszą cenę.  

Informacja o wyniku postępowania przetargowego -  
znamy wykonawcę dokumentacji ostatniego  

etapu kanalizacji miasta  

W  dniu 16 lipca br. dokonano 
odbioru wykonanej sieci wodo-

ciągowej w ulicy Powstańców Śląskich 
wraz z przekroczeniem pod rzeką Ma-
ła Panew.  
    Długość wykonanej sieci wynosi 545 
mb i zabezpiecza dostawę wody dla 
dwóch działek budowlanych należących 
do miasta Kalety, byłego biurowca    
KZCP Kalety, byłego ambulatorium       
i hali, które są aktualnie własnością pry-
watną. 
     Po ułożeniu wodociągu podjęto decy-
zję o wykonaniu nowej nawierzchni        
z kostki brukowej chodnika. Prace te 
niewątpliwie będą miały wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa pieszych porusza-
jących się wzdłuż ulicy Powstańców 
Śląskich. Wykonawcą przedmiotowych 
robót była firma „Hydromirex” z Poraja, 
która wygrała przetarg nieograniczony 
na realizację tego przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego za kwotę 133.086,00 zł. Wy-
budowana sieć wodociągowa daje możli-
wość rozbudowy sieci wodociągowej na 
tereny przemysłowe po KZCP Kalety    
w likwidacji.  

Jan Potempa 

Zakończono budowę sieci 
wodociągowej w ulicy      
Powstańców Śląskich  

Jan Potempa 

W  dniu 1 sierpnia 2013 roku zo-
stał dokonany odbiór końcowy 

prac związanych z generalnym remon-
tem drogi wewnętrznej przy Miejskim 
Domu Kultury w Kaletach.  
    Wykonany remont poprawi funkcjono-
wanie Miejskiego Domu Kultury i jego 
wizerunek. Prace wykonywane były przez 
firmę EKO-DOM, Roman Czeluśniak, ul. 
Lubliniecka 6/7, 42-660 Kalety.   

Droga wewnętrzna przy MDK wyremontowana  

Michał Szewczyk 
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Zarządzenie nr 0050/120/2013 
Burmistrza Miasta Kalety z dnia  08.08. 2013 r. 

 w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kalety oraz powołania Ko-
misji Przetargowej. 
          Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), 
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości oraz na podstawie Uchwały Nr 273/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

zarządzam co następuje: 
§ 1. 

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego      w Kaletach przy ul. 1 Maja 68/7 o pow. użytko-
wej 49,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - piwnicy o pow. użytkowej 5,60 m2, stanowiącego własność gminy Kalety,  wraz  z ułamkową 
częścią gruntu, która wynosi 5361/100 000 oznaczoną numerami działki 2163/36 o powierzchni 0,0482 ha, opisanej w księdze wieczystej Sądu 
Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem KW GL1T/00058112/8. 

§ 2. 
Termin i warunki przetargu zawiera ogłoszenie do przeprowadzenia przetargu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 
Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na zbycie w/w nieruchomości w składzie: 
1. Bolesław Gruszka – przewodniczący 
2. Ewa Czeluśniak 
3.Michał Szewczyk 
4. Małgorzata Mazur 
5. Grażyna Gryc 

§ 4. 
Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu      
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004 r.). 
                                                                                     § 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 zał. nr 1 
 

BURMISTRZ MIASTA KALETY ogłasza 
 

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozpo-
rządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 
2108) - wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący 
własność Miasta Kalety. 
 

    Nieruchomość (lokal mieszkalny) oznaczona jest nr działki 2163/-
36, pow. działki 0,0482 ha,   o powierzchni użytkowej 49,80 m2 poło-
żona w Kaletach przy ul. 1 Maja 68/7 obręb Kalety, zapisana w Księ-
dze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr  
KW  GL1T/00058112/8. Lokal mieszkalny Nr 7  usytuowany jest na  
II piętrze  i składa się z: 
 pokoju o powierzchni  19,50 m2 
 pokoju o powierzchni  12,00 m2   
 kuchni o powierzchni   8,30 m2 
łazienki o powierzchni  2,90 m2 
przedpokoju o powierzchni  7,10 m2 
oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytko-
wej 5,60 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości 
w wysokości 5361/100 000. 
 

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) 

wraz z ułamkową częścią  gruntu wynosi 55.000,-zł  (słownie: pięć-
dziesiąt pięć tysięcy złotych). 

 

Przetarg odbędzie się 4 września  2013 roku o godz. 1000  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki                    
i Wigury 2. 

 

Wadium w wysokości 5.500,- złotych należy wpłacać do 
dnia 02.09.2013 r. w Banku Spółdzielczym Myszków Oddział Woźni-
ki na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr: 47 8279 1023 0202 
6204 2002 0002 i w dniu przetargu przedstawić dowód wpłacenia 
wadium.  

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet nabycia lokalu. 

 

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości 
przed zawarciem umowy notarialnej. 

 

Koszty spisania umowy notarialnej ponosi nabywca. 
 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 

 

Zapoznanie się z regulaminem przetargu oraz oglądanie 
lokalu mieszkalnego jest możliwe w dniach od  28  do 30 sierpnia br. 
po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem U.M., pokój nr 
25, nr tel. 34/352-76-41,w godzinach od 730-1530. 

 

 Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny.  

Burmistrz Miasta  Kalety informuje 
    że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach  przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz      
nieruchomości gruntowej, położonej w Kaletach przy ul. Lublinieckiej, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę na ogródki rekreacyjne  
 

Wykaz został wywieszony na okres 21  dni tj. od dnia 13 sierpnia 2013 r. do dnia 3 września 2013 r. 

Klaudiusz Kandzia 
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J ako Stowarzyszenie Nasze Kalety 
po raz trzeci organizujemy wiel-

kie święto dla grzybiarzy czyli III Ro-
dzinne Grzybobranie. Ubiegłoroczna 
impreza sprowadziła do Zielonej        
w Kaletach miłośników tego sportu     
z całej Polski. Przybyło wiele osób nie 
tylko    z aglomeracji śląskiej lecz tak-
że z innych, nieraz bardzo odległych 
okolic zwabionych wprost z tras po-
przez relację na żywo prowadzoną na 
antenie Polskiego Radia Katowice. 
    Tegoroczną imprezę połączymy         
z próbą bicia rekordu Guinnessa w gra-
niu w grę planszową. Na ten cel pozy-
skaliśmy środki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w ramach obchodów 20-lecia 
tej organizacji. Zadanie współorganizu-
jemy z Urzędem Miasta Kalety i nosi 
ono nazwę „Graj w Zielonej”. Akcja 
będzie zorganizowana w niedzielę 25 
sierpnia i będzie mieć charakter otwarty 
i bezpłatny. 
    Wśród prelegentów wybitny i ceniony 
w branży grzyboznawca Justyn Kołek, 
ale także znany przyrodnik Czesław 

Tyrol oraz Redaktor Maciej Bakes- au-
tor audycji „Zielony Telefon”. Po pre-
lekcji Justyna Kołka odbędzie się kon-
kurs wiedzy o grzybach. Dla zwycięz-
ców nagrody rzeczowe. 
    Dla najaktywniejszych Grzybiarzy do 
zdobycia Grzybowe Trofea. 
    Konkursy na największą ilość grzy-
bów i na największego Grzyba. Będzie 
można także otrzymać grzybową nagro-
dę specjalną Prezesa Stowarzyszenia 
Nasze Kalety. 
    Pojawi się oczywiście niezwykle wi-
dowiskowa konkurencja zbioru grzybów 
na wodzie, w której trofeum będzie Pu-
char Burmistrza Miasta Kalety. 
    Kierujemy projekt między innymi do 
dzieci, którym proponujemy gry i zaba-
wy ruchowe o wspólnej tematyce przy-
rodniczej i ekologicznej. Dla dzieci       
z wszystkich dzielnic w mieście, które 
nie mają możliwości dojechania do 
dzielnicy Zielona zapewniamy bezpłat-
ny przewóz. Mamy nadzieję, że stanie 
się to zachętą, aby wyjść z domów         
i spędzić aktywnie czas na świeżym 
powietrzu. Dla dzieci przygotowujemy 

szereg gier i zabaw ruchowo edukacyj-
nych, w których będzie można zdobyć 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
    Odjazdy busików z poszczególnych 
dzielnic: 
- Drutarnia przystanek koło kościoła : 
12:20 
- Truszczyca obok głazu narzutowe-
go: 12:20 
- Jędrysek przystanek koło Kościoła : 
12:40 
- Bloki przystanek obok przychodni: 
12:40 

Powrót z Zielonej 
pomiędzy g. 18 a 19:00  

    Dla wszystkich występy dwóch ze-
społów muzycznych: imprezę rozpocz-
nie zespół Miedarzanie, a zakończy gru-
pa Albatros. 
    Szczegóły pojawią się na plakatach 
oraz na stronach www.kalety.pl                
i www.nasze.kalety.eu 
    Zadanie dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej         
w Katowicach i współfinansowane ze 
środków Urzędu Miasta Kalety. 

Graj w Zielonej! 

   



 

  www.kalety.pl 

OGŁOSZENIA DROBNE 

Sprzedam działkę budowlaną w Kaletach 913 m. tel. 666 248 841 

Szukam mieszkania (kawalerki) do wynajęcia. Tel.:608-191-205 


