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Dariusz Szewczyk 

(jal) 

P odczas gali w Gli-
wicach 7 września 

br., w Centrum Eduka-
cji i Biznesu „Nowe 
Gliwice” rozstrzygnięto 
konkurs „Marka Ślą-
skie”.  
    Celem konkursu- ini-
cjatywy promocyjnej- 
jest wyłonienie i wypro-
mowanie produktów, 
firm i przedsięwzięć, 
które ze względu na swo-
ją jakość, unikatowe wa-
lory i związki z woje-
wództwem śląskim pre-
zentują nieprzeciętny, 
godny naśladowania poziom. Konkurs 
honoruje również osobowości, które są 
szczególnie zaangażowane w promocję 
regionu. Organizatorami konkursu były 
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski 
w Katowicach.  
    Konkurs "Marka - Śląskie" jest organi-
zowany od 2010 roku i został wpisany    
w Strategię Rozwoju Województwa Ślą-
skiego jako stały element promocji regio-
nu.  
    Miasto Kalety zgłoszone zostało do 

wyróżnienia przez Śląski Związek Gmin  
i Powiatów w kategorii "Sport, Turystyka 
i Rekreacja" za osiągnięcia związane       
z rewitalizacją terenów rekreacyjnych     
w Zielonej. W innych kategoriach nagro-
dy przyznano m.in.: TVP Katowice, Poli-
technice Śląskiej, Domowi Muzyki i Tań-
ca w Zabrzu, Centrum Rehabilitacji         
w Reptach.  Miasto na gali reprezentowa-
li burmistrz Klaudiusz Kandzia i radna        
z dzielnicy Zielona Mirosława Potempa, 
którzy odebrali prestiżową statuetkę. 

Miasto Kalety wyróżnione w konkursie „Marka Śląskie” Trwa dobra passa miasta   
w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych  

W  celu uatrakcyjnienia i wzboga-
cenia bazy sportowej w naszym 

mieście, Urząd Miejski w Kaletach 
przygotowuje się do kolejnej inwesty-
cji.  
    Tym razem na stadionie miejskim      
w Kaletach, w miejscu zniszczonej płyty 
asfaltowej, utworzone zostanie nowocze-
sne boisko wielofunkcyjne wraz z oświe-
tleniem.  
    Informacja ta jest tym bardziej pozy-
tywna, że środki na ten cel, staraniem 
Referatu Promocji oraz Pozyskiwania 
Zewnętrznych Środków Finansowych 
Urzędu Miejskiego w Kaletach, kwotę 
95.000,00 PLN udało się pozyskać z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.  
    Przypomnijmy, że na modernizację 
stadionu pozyskano dotychczas środki     
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013 na realizację projektu pn.: 
„Poprawa jakości infrastruktury sportowo 
- rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – 
sportowych poprzez modernizację i za-
kup wyposażenia stadionu w mieście 

Kalety – Leśnym Zakątku 
Śląska”, w ramach którego 
zrefundowane zostaną m.in. 
koszty poniesione przez mia-
sto na nowe trybuny. Wyko-
nana zostanie też instalacja 
solarna na budynku gospo-
darczym, oświetlenie solarne, 
brukowana droga dojazdowa 
i parking. Zakupiony będzie 
również sprzęt do uruchomie-
nia kina letniego i mobilna 
scena.     
    Budowa boiska wielofunk-
cyjnego będzie kolejną inwe-
stycją realizowaną ze środ-
ków pozabudżetowych na 
stadionie miejskim. Mamy 
nadzieję, że te dwie inwesty-
cje przyczynią się do zwięk-
szenia aktywności sportowej 
naszych mieszkańców, w tym 
przede wszystkim dzieci        
i młodzieży.  
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Jeśli posiadasz w domu 
stary sprzęt RTV/AGD 

 
możesz bezproblemowo   
oddać je do utylizacji . 

 
Nasza oferta obejmuje  

kompleksowy  
zakres usług w zakresie    

odbioru zużytego sprzętu 
elektrycznego                         

i elektronicznego. 
 

“MAK MAR  
ELEKTRORECYKLING" 

 

Tel.  609145119 
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Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

8 września na górnym zbiorniku w Zielonej odbyły się spławikowe zawody  o Puchar Prezesa Koła PZW Kalety. 

24 sierpnia uroczyście otwarto park miejski w Jędrysku. 

25 sierpnia w Zielonej odbyło się kolejne „Grzybobranie” organizowane przez stowarzyszenie „Nasze Kalety”. 

31 sierpnia miał miejsce współorganizowany przez miasto Kalety Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych do Świerklańca. 

7 i 8 września odbyło się II Święto Truszczycy. 

7 września odbyło się oficjalne otwarcie szlaku rowerowego „Leśno Rajza”. Na 110 kilometrową trasę, z Kalet przez Miastecz-
ko Śląskie, Świerklaniec, Woźniki, Koszęcin i Tworóg do Kalet wyruszyło ponad 70-ciu rowerzystów.  

Podziękowanie 
W imieniu mieszkańców „Osiedla Królów” pragnę serdecznie podziękować Radzie Miejskiej  i Burmistrzowi Miasta za rewita-
lizację parku w Jędrysku. Park wzbogacony o umieszczone w nim atrakcje na pewno stał się dumą nie tylko dzielnicy Jędrysek, 
ale i całego miasta. 

2 września w kaletańskich placówkach oświatowych rozpoczął się nowy rok szkolny. 

5 września w Urzędzie Miejskim w Kaletach miało miejsce kolejne spotkanie w sprawie zbiorowego zakupu energii. 

4 września miasto Kalety stało się właścicielem stawów przy ulicy Fabrycznej. 

31 sierpnia odbył się w Lublińcu turniej siatkówki plażowej Victoria Cup, w którym brały udział ekipy z naszego miasta. 

7 i 8 września przebywali w naszym mieście goście z partnerskiego Ustronia– Koło Gospodyń Wiejskich z dzielnicy Lipowiec.  

29  sierpnia w Urzędzie Miejskim w Kaletach miało miejsce spotkanie w sprawie zbiorowego zakupu energii. 

Podziękowanie 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św.  

i towarzyszyli w ostatniej drodze 
Ś.p. Franciszka Kobylarczyk 

Męża, ojca i dziadka 
W szczególności dziękujemy bliskim, znajomym, sąsiadom, koleżankom, kolegom i delegacjom za wsparcie         

duchowe, wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty 

22 sierpnia odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

   

Apel Komisariatu Policji w Kaletach 
 

    Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają wiedzę na temat kradzieży z włamaniem mającej miejsce w nocy z 30 na 
31 lipca 2013 r. w Kaletach przy ul. Jana, gdzie n/n sprawcy dokonali kradzieży 2 szt. szlifierek kątowych m-ki DEWALT,   
generatora prądotwórczego NT270, młota udarowego m-ki DEWALT, wyrzynarki m-ki MAKITA, myjki ciśnieniowej m-ki 
KARCHER, haków miedzianych 30 szt. oraz blachy miedzianej w ilości 100 kg.  
    Ktokolwiek widział lub dostał propozycję zakupu skradzionych rzeczy, proszony jest o pilny kontakt z funkcjonariuszami 
Komisariatu Policji w Kaletach lub o informację na numer tel. 32 39 35 205, 798 030 273 lub na numer alarmowy 112.         
Zapewniamy anonimowość. Dla osób posiadających istotną wiedzę przyczyniającą się do wykrycia sprawców tego przestęp-
stwa, policja przewidziała nagrodę pieniężną  

Komendant Posterunku Tomasz Olczyk 

7 września burmistrz Klaudiusz Kandzia i radna Mirosława Potempa odebrali w Gliwicach wyróżnienie w konkursie „Marka Śląskie”.  

Między 19 a 21 sierpnia odbyła kolejna piesza pielgrzymka parafian z Miotka na Jasną Górę.  

Od 17 do 24 sierpnia na korcie przy MOW w Jędrysku trwał turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

15 sierpnia reprezentanci sekcji szachowej działającej przy MDK stoczyli w Woźnikach pojedynek z tamtejszymi szachistami.  

12 sierpnia miał miejsce końcowy odbiór robót na ulicy 3 Maja w Drutarni. 

8 sierpnia członkowie Stowarzyszenia Społeczno– Kulturalnego, dzięki funduszom uzyskanym z „małego grantu”, brali udział 
w całodniowej wycieczce do Warszawy.    
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W  dniach 24-26 czerwca miała 
miejsce pielgrzymka parafian z 

kościoła w Miotku pod wezwaniem 
Świętego Franciszka do Sanktuariów 
Maryjnych Ziemi Lubelskiej.  
    Uczestnicy pielgrzymki dziękują księ-
dzu proboszczowi Antoniemu Swadźbie 
oraz panu Marcinowi za zorganizowanie  
oraz zawiezienie nas do tylu ciekawych   
i nam nieznanych Sanktuariów Maryj-
nych na ziemi lubelskiej. Była to piel-
grzymka pełna wzruszeń, pełna niezapo-

mnianych przeżyć przed cudownymi ob-
razami Matki Bożej. Odwiedziliśmy Mat-
kę Boską w Księżomierzy, Lublinie, Ka-
zimierzu Dolnym, Wąwolnicy, Kodeniu, 
Chełmie, Zamościu i Janowie Lubelskim. 
Byliśmy w Kostomłotach, gdzie jest je-
dyna na świecie katolicka parafia neo-
un i cka  obr ządku bi zan t yjsko-
słowiańskiego. Proboszcz  tej parafii 
ksiądz Zbigniew Nikoniuk bardzo cieka-
wie opowiedział o historii kościoła oraz 
perypetiach wiernych i kościoła na tych 

terenach. 
   Był czas na zwiedzanie miast, w któ-
rych byliśmy. Podziwialiśmy piękne ryn-
ki i kamieniczki otaczające rynek. Podzi-
wialiśmy inne ciekawe obiekty godne 
obejrzenia. Był spacer nad Wisłą, byli-
śmy nad Jeziorem Białym. Pozostały 
wspomnienia... 

   DZIĘKUJEMY  KSIĘDZU  
ANTONIMU SWADŹBIE 

 I MARCINOWI -  
PIELGRZYMI. 

Pielgrzymowaliśmy na Lubelszczyźnie 

W sierpniu z pielgrzymowania na Jasną Górę wrócili parafianie z Miotka  

21  sierpnia z pielgrzymowania 
na Jasną Górę wrócili uczest-

nicy 15-tej pieszej pielgrzymki Parafii 
św. Franciszka z Asyżu w Kaletach- 
Miotku.  
    Pątnicy w sile ok. 90 
osób, na czele z pro-
boszczem Antonim 
Swadźbą, wyruszyli    
w drogę po porannej 
Mszy świętej w ponie-
działek 19 sierpnia, by 
po całym dniu marszu 
dotrzeć do Częstocho-
wy. 
    Wtorek był dniem 
wyciszenia i modlitwy. 
W środę rano wyruszo-
no w drogę powrotną.  
    Pomimo potwornego 

zmęczenia humory dopisywały i Piel-
grzymi dotarli szczęśliwie około godziny 
19-tej, przynosząc do Miotka błogosła-
wieństwo z Jasnej Góry.  

    W powitaniu strudzonych uczestniczyli 
parafianie wręczając pielgrzymom kwia-
ty.   

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. 

Parafianie 
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Dz ięki  funduszom z „małego 
grantu”    w dziedzinie  kultu-

ry, Stowarzyszenie Społeczno – Kultu-
ralne w Kaletach mogło wraz z liczną 
grupą mieszkańców udać się w dniu  
8.08.2013r. Autokarem na niezwykłą 
wycieczkę  do  Warszawy.   
    Wielu z nas było w Warszawie bardzo 
dawno  temu, albo też nie było tam wca-
le. Samo nawet bycie w stolicy bez zwie-
dzania miasta i jego zabytków w sposób 
zorganizowany, z dobrym przewodni-
kiem,  nie daje wyobrażenia o tym, czym 
naprawdę jest to miasto, lub czym być 
powinno dla każdego  Polaka.  
    Wycieczka  wyruszyła  w drogę o świ-
cie, a już o godz. 9.00 mieliśmy ogromną 
przyjemność zwiedzania naszego Sejmu. 
Choć na temat polityków, posłów i  orga-
nów parlamentarnych krąży wiele dowci-
pów, wypowiedzi  krytycznych, dezapro-
baty co do niektórych działań,  to trzeba 
przyznać, że  gmach Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ze wszystkimi salami ,  
a szczególnie  salą obrad, w której wystę-
puje szczegółowy podział miejsc dla  
Prezesa Rady  Ministrów, Marszałka Sej-
mu, Prezydenta, dla loży prezydenckiej, 
loży dziennikarskiej, miejsc dla posłów 
zgodnie z  przynależnością do poszcze-
gólnych partii i ugrupowań politycznych,  
oraz galerii dla publiczności, budzi  po-
wszechny szacunek.  
    Po zwiedzeniu najciekawszych miejsc  
w Sejmie mieliśmy szczęście spotkać się 

z  Panią Senator z naszego okręgu- Marią  
Pańczyk– Poździej. To niezwykła osoba, 
bardzo serdeczna i bezpośrednia, wielce 
zasłużona dla Śląska i jego tradycji, hi-
storii i gwary śląskiej. W pobliżu Sejmu  
usytuowany jest pomnik Marszałka  Józe-
fa  Piłsudskiego, przy którym pani prze-
wodnik opowiadała ciekawe historie       
z jego życia, o jego walce o Polskę,         
o odzyskaniu  wolności, o rodzinie,         
o zasługach itp.  
    Spacerkiem przeszliśmy  do  Łazienek. 
Najpierw pod pomnik   Fryderyka Chopi-
na, który jest usytuowany w pięknym 
miejscu. To tu  latem w niedziele i święta  
odbywają się koncerty  fortepianowe  dla 
publiczności, w pięknej scenerii  z  biało-
czerwonych  róż. Tu też,  u stóp  Frydery-
ka, laureaci konkursów chopinowskich, 
które odbywają się co 5 lat, składają  
wiązanki kwiatów i wykonują  najpięk-
niejsze utwory Chopina. Dalsze  zwie-
dzanie dotyczyło  Królewskich Łazienek, 
z Belwederem, w którym obecnie miesz-
ka Prezydent Bronisław Komorowski.    
Pałacu  na Wyspie, z przepięknymi  bu-
dowlami, pełnymi obrazów, mebli nie-
zwykłej urody i innego wyposażenia,  
parkiem, rzeźbami, kwiatami i fontanna-
mi, z tzw. białym domkiem, który w tam-
tych czasach był podobno ciekawym   
domem  schadzek, gdzie wszystkie okna   
i drzwi były identycznego kształtu, i któ-
re świetnie kamuflowały wejście i wyj-
ście z  tego pomieszczenia, jak opowiada-

ła pani przewodnik. Oglądaliśmy też naj-
większy pałac- Pałac Prezydencki na 
Krakowskim Przedmieściu, który jest 
miejscem pracy prezydenta, z salami         
i   pomieszczeniami  dla najważniejszych  
gości odwiedzających nasz kraj. Z niekła-
manym zachwytem  zwiedzaliśmy Wila-
nów  wraz z przepięknym Pałacem  Króla  
Jana  III Sobieskiego i jego ukochanej 
żony Marysieńki, z cudownymi  ogroda-
mi pełnymi kwiatów, fontannami, par-
kiem itp.  
    Dalszą trasą naszej wycieczki  było 
Stare Miasto z placem zamkowym, ko-
lumną Zygmunta i oczywiście z Zam-
kiem Królewskim. Kto nie zwiedzał i nie 
widział Zamku Królewskiego, ten nie jest 
w stanie zrozumieć, czym on jest dla na-
szego narodu i jakie budzi uczucia w każ-
dym zwiedzającym. Film przedstawiają-
cy historię Zamku Królewskiego od jego  
powstania, poprzez okres II wojny świa-
towej, po jego unicestwienie przez Niem-
ców (szczególnie po upadku  Powstania 
Warszawskiego) robi ogromne wrażenie. 
Jego odbudowa i obecny wygląd  wyzwa-
la w nas dumę narodową i świadczy        
o ciągłości historii  i o pietyźmie z jakim 
odtworzono ten przepiękny  zamek  - 
długoletnią siedzibę  naszych  królów      
i władców. Tego się nie da opisać, tam  
trzeba być i to zobaczyć.  
    Inną, na pewno  nie tak chlubną histo-
rię ma Pałac Kultury i Nauki – dar naro-
du radzieckiego dla Polaków. Mimo 

Przygoda historyczna i obywatelska  
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wszystko obiekt  ogromny,  wraz z iglicą  
najwyższy budynek w Warszawie,  
mieszczący wielką ilość sal, pomiesz-
czeń, kin, instytucji, wraz z platformą 
widokową na 30 piętrze, gdzie można 
podziwiać panoramę Warszawy.                                                                                                             
    Niezwykłą atrakcją dla  nas był prze-
jazd  warszawskim metrem. Jechaliśmy   
trzy przystanki  do  stacji  „Pola  Moko-
towskie” i byliśmy zachwyceni  funkcjo-
nowaniem i ilością pasażerów korzystają-
cych z  tej podziemnej kolei.  Zwiedzali-
śmy najpiękniejsze kościoły i inne  
obiekty sakralne. Ku radości panów  - 
uczestników wycieczki- odwiedziliśmy  
Stadion  Narodowy, wybudowany na  
EURO 2012r. - naszą dumę. Rzeczywi-
ście prezentuje się imponująco, szczegól-
nie wieczorem, kiedy jest charaktery-
stycznie oświetlony, robi wrażenie jakby 
cała górna część budowli wraz z dachem 
świeciła.  
    Na zakończenie wycieczki  odwiedzili-
śmy  na  Starówce  Warszawską  Syren-
kę, barbakan, fragmenty murów obron-
nych, przeszliśmy  pięknymi  uliczkami , 

z niezliczoną ilością sklepików, restaura-
cji, lodziarni itp.,  zaś  wokół  rozbrzmie-
wała muzyka w wykonaniu ulicznych 
grajków. Ciekawość naszą wzbudził też 
teren, na którym są usytuowane   Arkady  
i Grób Nieznanego Żołnierza- niestety  
obecnie w całkowitej przebudowie. To, 
czego nie udało nam się zwiedzić na 
miejscu chodząc, zobaczyliśmy chociaż  
w ograniczonym zakresie z okien autobu-
su, który krążył po mieście, a pani prze-
wodnik starała się nam opowiedzieć         
o  najciekawszych miejscach w stolicy, 
m.in. o ambasadach różnych państw. 
Trudno w krótkim artykule opisać to 
wszystko, co zobaczyliśmy i usłyszeli-
śmy w trakcie zwiedzania tego niezwy-
kłego miasta – naszej stolicy. Muszę też 
dodać, że nasza wycieczka do Warszawy 
przypadła  podobno na najgorętszy dzień       
w Europie (37°C). Jak podawały różne  
publikatory- takiej temperatury w  War-
szawie nie było od 1904r. Tym bardziej 
jesteśmy dumni, że daliśmy radę, pomi-
mo naszego wieku (średnio 60 lat), ale 
była też  z nami   fantastyczna młodzież, 

która miała okazję wraz ze starszymi  
odbyć lekcję historii i edukacji obywatel-
skiej. Pomimo zmęczenia  nikt  się nie 
ociągał, i nie  zostawał w tyle, wypijali-
śmy hektolitry wody i szliśmy dalej           
i dalej.  
    Często, będąc w innych krajach,  za-
chwycamy się tamtejszymi zabytkami,    
a zdarza się, że nie znamy własnych, któ-
re świadczą o naszej historii, kulturze      
i dorobku naszych poprzedników.  
    Do tej wycieczki  przyczynił się wy-
datnie  Burmistrz  Miasta , organizując 
po raz pierwszy  „mały grant” dla organi-
zacji pozarządowych  w dziedzinie kultu-
ry i przyznając nam dotację ,  z przezna-
czeniem na koszt przejazdu autobusem, 
za co w imieniu  członków stowarzysze-
nia  i  pozostałych uczestników wyciecz-
ki serdecznie dziękuję.  Cieszy nas, że 
wreszcie dostrzega się także w mieście  
potrzeby społeczne  wyższego rzędu, a do 
takich niewątpliwie należy kultura.       

                                                                                  
  Maria   Rogocz                                                                                                           

Prezes  Stowarzyszenia  

III Rodzinne Grzybobranie już za nami  

W  niedzielę 25 sierpnia 2013 r. 
na terenie zbiorników wod-

nych w Zielonej oraz Zajazdu u Rzep-
ki, odbyło się III Rodzinne Grzybobra-
nie, którego organizatorem było Sto-
war z ysz e ni e  „Nasz e K al e ty” ,                  
a współorganizatorem Miasto Kalety.   
    W ramach imprezy, tak jak w latach 
ubiegłych, odbyły się zawody kajakowe   
o Puchar Burmistrza - grzybobranie na 
wodzie, które cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem zarówno mieszkańców 
naszego miasta jak również gości z gmin 

sąsiednich. Nie zabrakło gier i zabaw dla 
najmłodszych. Uczestnicy Grzybobrania 
mogli podziwiać występ zespołu 
„Miedarzanie”, wysłuchać prelekcji Pana 
Justyna Kołka na temat grzybów oraz 
zobaczyć wystawę zwierząt Czesława 
Tyrola.   
    Jednak tegoroczna impreza była na tyle 
wyjątkowa, że połączona była z próbą 
bicia rekordu Guinessa w graniu w grę 
planszową. Na ten cel Stowarzyszenie 
„Nasze Kalety” wraz z Miastem Kalety 
pozyskały środki finansowe z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska      
i Gospodarki Wodnej w ramach obcho-
dów 20-lecia tej organizacji. 
   Dziękujemy Prezesowi Stowarzyszenia 
p. Adamowi Gabrysiowi oraz wszystkim 
członkom Stowarzyszenia, którzy zadbali 
o to, aby organizacja wydarzenia była 
dopięta na ostatni guzik. Z całą pewno-
ścią można stwierdzić że III Rodzinne 
Grzybobranie należało do bardzo uda-
nych. Następna taka impreza już za rok, 
już dziś serdecznie na nią zapraszamy!  

Agnieszka Kwoka 
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Park miejski w Jędrysku oficjalnie otwarty 

W  sobotę 24 sierpnia 2013 r. od-
było się oficjalne otwarcie 

parku miejskiego w Jędrysku.  
   Rozpoczęto o godzinie 15.00 grami       
i zabawami dla dzieci oraz dorosłych- 
m.in. grą w boule. W ramach imprezy 
odbyły się  I Mistrzostwa Kalet w rzucie 
beretem oraz turniej tenisa ziemnego. 
Wydarzenie uświetnił występ Miejskiej 
Orkiestry Dętej z Kalet wraz z mażoret-
kami, a także występy dzieci z grupy 
wokalnej oraz grupy tanecznej Rock Ti-
me działających przy naszym MDK. 
   Najmłodsi nie mogli narzekać na brak 
atrakcji. Czekał na nich dmuchany za-
mek, basen z piłeczkami, mini kolejka 
oraz plac zabaw. Pogoda dopisała, dlate-
go uczestnicy festynu mogli się bawić do 
późnych godzin wieczornych przy muzy-
ce zespołu Albatros i dobrze zaopatrzo-
nym bufecie. 
    W wydarzeniu tym, oprócz licznie 
przybyłych mieszkańców dzielnicy, wziął 
udział także poseł na sejm RP Tomasz 
Głogowski, który wybrał się w tym dniu 
do Kalet z całą rodziną, burmistrz miasta 
Klaudiusz Kandzia oraz przedstawiciele 
Rady Miejskiej w Kaletach.  

    Burmistrz Miasta w swoim przemó-
wieniu podziękował Radzie Miejskiej za 
przychylność i „zielone światło”, dzięki 
któremu możliwa była realizacja zadań 
inwestycyjnych w parku. Podziękował 
także strażakom OSP Kalety wraz z na-
czelnikiem Kazimierzem Złotoszem na 

czele za zabezpieczenie festynu oraz      
p. Renacie Czudaj i wszystkim uczestni-
kom projektu unijnego „Ja też potrafię” 
za wykonanie estetycznych nasadzeń 
krzewów w nowopowstałym parku. 

Agnieszka Kwoka 

W  tym roku wakacje rozpoczęli-
śmy od Pikniku rodzinnego „Ja  

i Ty – zawsze razem”, który zorganizo-
waliśmy w Szkole Podstawowej nr 1      
w Kaletach. Podczas wspólnej zabawy 
dzieci i rodzice spędzili wspólnie czas,    
a na koniec zjedliśmy pyszne kiełbaski, 
które nam upiekł Rafał Świta.  

    2 lipca naszą świetlicę odwiedził pan 
policjant, który przeprowadził pogadankę 
nt: „Bezpieczeństwa podczas wakacji”.     
8 lipca zorganizowaliśmy Olimpiadę na 
świeżym powietrzu, w której, podczas 
zmagań sportowych, I miejsce zajęła Ber-
nadeta Spałek, II Paweł Jarosz, a III Kac-
per Polaszewski. 16 lipca naszą świetlicę 

odwiedziły dwie 
pracownice Po-
wiatowej Stacji 
Sanitarno – Epi-
demiologicznej         
z  B y t o m i a          
z działu Oświata 
Zdrowotna, Pani 
Edyta Marciniak 
oraz Joanna Dy-
ląg – Osemka 
przeprowadziły z 
dziećmi poga-
d a n k ę  n t . 
„Zdrowego od-
żywiania się”.   

Podczas wspólnej zabawy dzieci i mło-
dzież dowiedziały się jakie produkty warto 
spożywać, a czego unikać. Rozwiązywały 
rebusy, krzyżówki oraz quiz profilaktycz-
ny. Natomiast 17 lipca wraz z przedstawi-
cielem P.S.S.E. z Bytomia panem Krzysz-
tofem Ziora, który przyjechał do nas na 
własnym rowerze oraz przedstawicielem 
naszego Urzędu Miasta panią Agnieszką 
Kwoka, wyruszyliśmy na wycieczkę rowe-
rową do Zielonej. Po drodze dołączyły do 
nas również podopieczni Świetlicy Środo-
wiskowej „Port” z Miotka z wychowawcą 
Marcinem Painta. Na Zielonej pani 
Agnieszka była naszym przewodnikiem     
i przejechała z nami szlakiem Zielona Pę-
tla. Po ogromnym wysiłku zostaliśmy 
wszyscy nagrodzeni kiełbaskami z ogni-
ska. 18 lipca w świetlicy odbył się mara-
ton filmowy podczas którego obejrzeliśmy 
filmy: „Nietykalni”, „Niania mc Phee”.                       
31 lipca w naszej świetlicy odbył się    
Wakacyjny Turniej w „Chińczyka”,   gdzie         

 Wakacje już za nami. Czas do szkoły... 



 

  www.kalety.pl 

Monika Ulbricht 

Agnieszka Kwoka 

(jal) 

Str. 9 BIULETYN INFORMACYJNY, WRZESIEŃ 2013    

Rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach oraz    
w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku  

U roczystości inauguracji roku 
szkolnego 2013/14 w naszym mie-

ście rozpoczęły się koncelebrowanymi 
mszami św. w intencji uczniów, ich 
rodziców, nauczycieli i pracowników 
szkoły. Następnie obchody kontynu-
owano w placówkach szkolnych. 
    Dyrektorzy szkół – p. Dorota Mańczak 
i p. Bożena Dziuk powitały wszystkich 
uczniów i nauczycieli po wakacjach          
i życzyły samych sukcesów w nowym 

roku szkolnym. Do słów powita-
nia  przyłączył się także burmistrz miasta 
Klaudiusz Kandzia, życząc uczniom wy-
trwałości i samych sukcesów w nauce. 
    W tym roku szkolnym naukę w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Kaletach 
rozpoczęło 58 pierwszoklasistów, nato-
miast w Zespole Szkól i Przedszkola       
w Miotku – 14.  Starsi koledzy i koleżan-
ki nie zapomnieli o swoich nowych, 
młodszych kolegach - powitali ich słowa-

mi  wierszy. Po części oficjalnej ucznio-
wie  spotkali się z wychowawcami. 
    Z ramienia władz samorządowych      
w uroczystościach udział wzięli bur-
mistrz miasta Klaudiusz Kandzia, zastęp-
ca burmistrza Dariusz Szewczyk, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 
Ptak oraz radni: Maria Wiatrek, Mirosła-
wa Potempa, Irena Nowak, Jan Klimek,  
a także radny powiatowy Józef Kalinow-
ski. 

W  dniach 7 i 8 września 2013 r. 
odbyło się II Święto Truszczycy, 

które zorganizowane zostało przez 
Miejski Dom Kultury oraz Urząd 
Miejski w Kaletach.  
    Rozpoczęto o godzinie 15.00 grami       
i zabawami dla dzieci, które prowadziła 
p. Danuta Dziuk. Wydarzenie uświetnił 
występ Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet 
wraz  z mażoretkami Mała i Duża Inez.  
    W wydarzeniu tym, oprócz licznie 
przybyłych mieszkańców dzielnicy, wziął 
udział także burmistrz miasta Klaudiusz 
Kandzia oraz przedstawiciele Rady Miej-
skiej w Kaletach: Eugeniusz Ptak, Janina 
Perz, Mirosława Potempa oraz Edward 
Drabik. Swoją obecnością wydarzenie 
zaszczycili również goście z Ustronia – 
Koło Gospodyń Wiejskich wraz  z radną 
tego miasta p. Olgą Kisiałą.  

    Pogoda dopisała, dlatego uczestnicy 
festynu mogli się bawić do późnych go-
dzin wieczornych przy muzyce zespołu 
Ex Ares i dobrze zaopatrzonym bufecie. 
    Drugi dzień II Święta Truszczycy roz-
poczęto konkursami plastycznymi oraz 
konkursem karaoke. 
O godz. 17.00 wystą-
pił zespół Great Line, 
a wydarzenie zwień-
czyła zabawa tanecz-
na z udziałem Dj 
Tomka. 
    Składamy serdecz-
ne podziękowania  za 
pomoc w organizacji 
festynu  Panu dyrek-
torowi MDK Maria-
n owi  Li si eck i e-
mu, Państwu Danucie 

i Bogdanowi Dziuk, Stowarzyszeniu 
„Nasze Kalety” za ufundowanie nagród 
w konkursach dla dzieci oraz wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji II Święta Trusz-
czycy.  

II Święto Truszczycy   

I miejsce zajęła Weronika Kośniak, II 
miejsce Kamil Kłosek, a III Nadia Watoła. 
24 lipca odbył się turniej w grze stoliko-
wej Uno Spin, w którym I miejsce zajęła 
Elżbieta Nierobiś. 29 lipca odbyła się        
I wojna balonowa (bitwa na balony wypeł-
nione wodą). 30 lipca spędziliśmy wspa-
niałe chwile na wspólnej zabawie. 2 sierp-
nia odbył się Turniej w grze Nintendo 
WII, w której niepokonany okazał się Pa-

weł Jarosz. 19 sierpnia został przeprowa-
dzony Teleturniej „ Kocham Cie Polsko ”.    
W dniach 20-23 sierpnia pan Marcin Pain-
ta, wraz z młodzieżą naszej świetlicy, wy-
konał mural na zewnętrznej ścianie świe-
tlicy. 29 sierpnia odwiedziliśmy Miejską 
Bibliotekę oraz zorganizowaliśmy dysko-
tekę z okazji zakończenia wakacji. 
    Poza tymi atrakcjami w świetlicy zosta-
ły przeprowadzone liczne zajęcia kulinar-

ne, artystyczne i sportowe. Serdecznie 
dziękuję Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Regio-
nalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego w Katowicach, 
pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej z Bytomia oraz panu 
Marcinowi Paincie, pani Agnieszce Kwo-
ka, pani Anicie Spałek za pomoc w organi-
zacji wakacji. 
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Z historii Kalet 
Truszczyca 

W   okolicach dzisiejszych Kalet 
granicę między Księstwem 

Bytomskim a ziemią lubliniecką stano-
wiła rzeka Mała Panew. W roku 1498 
książę opolski Jan II zwany Dobrym 
nabył część okręgu bytomskiego wraz 
ze świerklanieckim zamkiem za sumę 
1900 florenów. Jeszcze za życia tego 
księcia Świerklaniec wraz z miastem 
Bytom, który w zastawie trzymała ro-
dzina Żerotynów, odkupił margrabia 
brandenburski Jerzy Hohenzollern. 
On to po śmierci księcia Jana stał się 
panem na Opolu, a jego potomek rzą-
dził tu jeszcze parę lat. 
    O ziemie bogumińską i bytomską za-
czął się dopominać Henckel von Donner-
smarck– kupiec ze spiskiego Czwartku,  
u którego cesarz austriacki był zadłużony 
„po uszy”. Podczas wojny 30-letniej ko-
lejny cesarz Ferdynand II kazał opuścić 
Brandenburczykom– jako protestanckim 
przeciwnikom swojej władzy- Śląsk. Tak 
to w roku 1623 dobra bogumińsko— 
bytomskie, wraz ze Świerklańcem, stały 
się najpierw zastawem, a później własno-
ścią Donnersmarcków. Jednakże jeszcze 
wówczas Truszczyca należała jeszcze do 
dóbr  lubszeckich. 
    Pierwszą wzmiankę o kuźnicy trusz-
czyckiej znalazł w aktach Tarnowskich 
Gór Ludwik Musioł. Stwierdza on, że    
w roku 1598 właścicielem wioski i kuźni-
cy był „opatrny pan Szymon Gloc, naten-
czas solarz woźnicki”. Druga wzmianka 

pochodzi z roku 1605 i także dotyczy 
truszczyckiej kuźnicy. 
    Tym bardziej dziwny wydaje się fakt, 
że nie wspomina o niej Walenty Roź-
dzieński w swoim dziele „Officina Ferra-
ria” wydanym w roku 1612. Być może w 
chwili wyliczania przez Roździeńskiego 
kuźnic nad Małą Panwią ta  truszczycka 
nie pracowała. Być może zmiotła ja jakaś 
większa powódź, bo te bardzo często 
nawiedzały dolinę Małej Panwi. 
    W czasie wojny 30– letniej szybko 
zanikał przemysł hutniczy. Zamykano 
kuźnicę za kuźnicą, ale w roku 1634 ta   
w Truszczycy była jeszcze czynna, choć 
nie dotrwała końca wojny. Powodem 
było zniesienie przez Annę Helenę hrabi-
nę von Donnersmarck z Tarnowskich Gór 
przywilejów nabytych u jej poprzednika 
Szymona Gloca na prawo kopania rud 
żelaza na terenie Żyglinka. Teraz zakaza-
ła ona w ogóle wywozu tych rud nie tyl-
ko do kuźnic w Truszczycy i Kuczowie, 
ale też np. do koszęcińskich. Znany jest 
pozew sądowy Jana Jerzego von Fran-
kenberga pana na Lubszy i Truszczycy 
przeciwko ww. hrabinie o ograniczenie 
jego praw i wolności, w którym domaga 
się wyrównania dużych strat wynikłych z 
tego powodu. Pismo to datowano w Lub-
szy 15.09.1656 r. , a więc osiem lat po 
zakończeniu wojny 30– letniej. 
    Prawdopodobnie następcą Frankenber-
ga na tej części dóbr lubszeckich, do któ-
rej należały Kuczów i Truszczyca został 

August Sylwius Pückler– hrabia z Grodź-
ca koło Niemodlina, zwany też Grodzic-
kim. Był on także właścicielem Jędryska 
i Zarachu. W roku 1697 nowym właści-
cielem Truszczycy został Mikołaj Holy,  
a później (1709) Henryk Brusek, pocho-
dzący z uszlachconej rodziny kuźniczej 
Brusków z Bruśka (pierwotnie Hercy-
gów). Dnia 12 października 1750 roku 
Truszczyca z należącymi do niej lasami 
stała się własnością Donnersmarcków– 
panów na Świerklańcu. 
    W XVIII wieku kuźnica znów praco-
wała. W roku 1783 Zimmermann sporzą-
dził taki opis wsi: 
„Truszczyce– należą do pana starosty 
hrabiego Henckel von Donnersmarck. 
Posiadają jeden folwark, jedną świeżarkę, 
jednego kmiecia, czterech zagrodników, 
jeden młyn i 50 mieszkańców. 
Zarach– jest pojedyńczą gospodą polną  
należącą do pana  Henckla.” 
    Po wojnach napoleońskich, w spisie 
hut z roku 1822, kuźnica  truszczycka nie 
jest uwidoczniona, jakkolwiek figuruje 
tam jędryskowska świeżarka. Widocznie 
wtenczas nie istniała, jednak osiem lat 
później znów była czynna. Powoli jednak 
zbliżał się zmierzch tutejszego hutnictwa. 
Wówczas to, w roku 1830, Truszczyce– 
poczta Tarnowskie Góry– posiadały 64 
mieszkańców (52 katolików, 12 ewange-
lików). Młyn Banduch nad odnogą Małej 
Panwi został już wcześniej zlikwidowa-
ny. Oprócz świeżarki do Truszczycy na-

Kalety gościły członków Koła Gospodyń Wiejskich z partnerskiego Ustronia  

7 i 8  września 2013 r., w na-
szym mieście gościła wy-

cieczka Koła Gospodyń Wiejskich         
z Ustronia Lipowca.  
    Ciekawostką jest, że w mieście Ustroń 
funkcjonują aż trzy Koła, w różnych 
dzielnicach, które kultywują zwyczaje 
Śląska Cieszyńskiego. Członkowie Koła 
przyjechali do Kalet wraz z radną Ustro-
nia p. Olgą Kisiałą. 
    Swoją wizytę rozpoczęli od zwiedze-
nia siedziby Zespołu Śląsk w Koszęcinie. 
Grupa miała okazję zobaczyć prezentacje 
multimedialną na temat historii Zespołu 
oraz zwiedzić Izbę Pamięci Zespołu 
„Śląsk”, gdzie pani przewodnik bardzo 
ciekawie opowiadała o dawnych zwycza-
jach i obrzędach na ziemiach słowiań-
skich. Uczestnicy wycieczki mieli rów-
nież okazję zobaczyć kolekcję strojów 
ludowych oraz kostiumów scenicznych, 

wys t a wę 
i n s t r u -
m e n t ó w 
m uz yc z -
nych oraz 
pamiątki 
związane 
z założy-
c i e l a m i 
Zespołu – 
Stanisła-
wem Ha-
d y n ą         
i Elwirą Kamińską. 
    Późnym popołudniem nasi goście za-
witali do Truszczycy na II Święto tej 
dzielnicy, gdzie powitał ich burmistrz 
miasta Klaudiusz Kandzia wraz z radny-
mi Eugeniuszem Ptakiem, Janiną Perz, 
Mirosławą Potempą oraz Edwardem Dra-
bikiem. 

    Ustroniacy byli pod wrażeniem piękna 
naszego miasta, Truszczycy,  Zielonej, 
jezior i otaczających miasto la-
sów. Pomimo, że nasi goście mieszkają         
w atrakcyjnym turystycznie mieście, do-
cenili walory turystyczne Kalet. Obiecali, 
że odwiedzą nasze miasto jeszcze 
nie jeden raz.   (jal) 
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Edward Goszyk 

(Ciąg dalszy dziejów Truszczycy w numerze 
październikowym „Biuletynu”) 

leżała karczma przy drodze do Tarnow-
skich Gór. 
    Od tego czasu szybko wzrastało zalud-
nienie wioski. W ciągu jednego pokole-
nia zdołało się podwoić. Tak to w roku 
1855 mieszkało tam 127 ludzi, a sześć lat 
później już 148 (132 kat., 13 ew.). Do-
mów mieszkalnych było 15, tak więc 
przypadało 10 osób na jeden dom. 
Oprócz domów było 10 zabudowań go-
spodarczych. 
    W roku 1861 Truszczyca należała jesz-
cze do powiatu bytomskiego (powiat 
tarnogórski utworzono w 1873 r.) i zosta-
ła tak opisana: 
„Truszczyce– dzielą się na dominium      
i wieś.  
Dominium należące do hrabiego Guido 
Henckel von Donnersmarck ze Świer-
klańca posiada powierzchnię 5 mórg 
(morga– 0,2553 ha) i 6 prętów²  (pręt– 
3,7662 m) pod zabudowaniami i podwó-
rzem, 248 mórg i 17 prętów² roli, 150 
mórg i 155 prętów² łąk, 8 mórg i 27 prę-
tów²  pastwisk, 15 mórg i 155 prętów² 
stawów, 8 mórg i 26 prętów²  nieużytków 
oraz 3184 morgi i 144 pręty² lasu. Razem 
3617 mórg i 107 prętów². Role to gleby 
piaszczyste, las wilgotno– torfiasty. Wy-
dajność plonów jest mała. Inwentarz ży-
wy to konie i bydło rogate. Ekonomia jest 
wydzierżawiana dzierżawcy z Żyglinka. 
Wieś liczy 5 zagrodników i 6 chałupni-
ków z powierzchnią 5 mórg i 154 prętów² 
zabudowań, podwórzy i ogrodów, 94 
mórg  i 126 prętów²  roli, 82 mórg i 65 
prętów² łąk, 5 mórg i 122 prętów²  pa-
stwisk i 3 morgi oraz 110 prętów² nie-
użytków. Uprawia się żyto, owies, proso, 
ziemniaki i warzywa. Inwentarz to konie 
i bydło rogate. Wysokość podatków: 
gruntowy- 6 talarów, od zabudowań– 3 
talary, dochodowy– 41 talarów, przemy-
słowy– 3 talary. Szkoła jest w Kaletach. 
Miejscowość jest enklawą wśród świer-
klanieckich lasów. Osada Zarach jest 
oddalona o ćwierć godziny na wschód. 
Młyn Banduch tyle samo na zachód.” 
    Były truszczycki dwór to teraźniejsza 
leśniczówka. 
    W roku 1871 hrabia Guido Henckel 
von Donnersmarck zaczął tworzyć zwie-
rzyniec Żyglinek. Grodzono lasy płotem 
wysokim na 2,10– 2,20 metra. Do solid-
nych dębowych słupków przybijano prze-
połowione już wcześniej piłą ręczną żer-
dzie. Przy grodzeniu, jak i przy wznosze-
niu paśników, ambon i magazynów pra-
cowali przede wszystkim jeńcy wojenni 
pojmani przez Prusaków podczas wojny     
z Francją 1870/1871. 
    Cały zwierzyniec miał około 400 ha     

i był przeznaczony do hodowli jeleni        
i danieli. Ich stan doprowadzono do 500 
sztuk, ale później, z powodu cherlactwa    
i chorób trzeba go było zmniejszyć. Naj-
więcej jednak wybito podczas pierwszej 
wojny światowej na potrzeby aprowiza-
cyjne.      
    W zwierzyńcu w Leśnictwie Truszczy-
ca wznosiła się też zagroda o powierzch-
ni około 300 ha przeznaczona wyłącznie 
do hodowli dzików. Rozciągała się nad 
potokiem Warzecha. Nazwa ta pochodzi 
od ptaka z charakterystycznym dziobem– 
warzęchy, który wraz z ibisem kasztano-
watym jeszcze w pierwszej połowie XIX 
wieku nie był wcale zjawiskiem rzadkim 
na Górnym Śląsku. 
    Dziczą chlewnię zlikwidowano w roku 
1906 zapędzając wszystkie dziki do my-
śliwskich sieci i tam je skłuwając oszcze-
pami. 
    Stan zdrowotny jeleni i danieli ciągle 
się pogarszał i wystąpiła tu endemiczna 
choroba– pareza (porażenie tylnych czę-
ści ciała). Po pierwszej wojnie światowej 
zaprzestano już gruntowniejszych remon-
tów ogrodzeń, by w roku 1930 całkowi-
cie je usunąć. 
    Parę słów  należy się wymiennemu 
uż ywa n i u naz w „Tr usz cz yca ”                   
i „Truszczyce”. Nie jest to błąd, bo do 
wybuchu II wojny światowej wieś nosiła 
nazwę Truszczyce. Dopiero od 1945 roku 
nazwa przyjęła się w liczbie pojedyńczej    
i taka pozostaje po dziś dzień. 
    Liczba mieszkańców Truszczycy wy-
nosiła w roku 1885 165 osób, zaś w roku 
1926– 197. Domów mieszkalnych było 
tam 22,  na jeden przypadało już „tylko” 
9 mieszkańców. 
    Wieś ta nigdy nie posiadała szkoły. 
Dzieci z Truszczycy uczęszczały prawdo-
podobnie od roku 1824 do szkoły w Ka-
letach. Tam jednakże notorycznie brako-
wało izb lekcyjnych. Zaradzić temu miał 
założony w 1898 roku Związek Celów 
Szkolnych, do którego Truszczyca przy-
stąpiła. Kiedy w 1903 roku oddano do 
użytku w Kaletach– Zawodziu nowy bu-
dynek szkolny o pięciu izbach lekcyjnych
– nadal nie rozwiązano problemu, ponie-
waż Kalety w tym czasie rozrastały się 
bardzo szybko. Nic nie pomogło nawet 
wybudowanie nowego budynku szkolne-
go, a sytuacja poprawiła się nieco dopiero 
w latach 5—tych XX wieku, kiedy to 
oddano do użytku szkołę w Miotku. 
Wówczas większość dzieci z Truszczycy 
tam właśnie uczęszczała. W późniejszym 
okresie truszczyckie dzieci  powróciły 
pod administrację szkolną w centrum 
Kalet. 

    Według spisu ludności z roku 1910    
w Truszczycach było 120 osób narodo-
wości polskiej i ani jednego Niemca.     
W plebiscycie z 1921 roku 69 osób za-
głosowało za Polską a 28 za Niemcami. 
    W roku 1926 wójtem Truszczyc był 
Jan Trzepizur. 
    Ówczesnemu niestrudzonemu naczel-
nikowi gminy Kalety Antoniemu Gawli-
kowi należy przypisać starania, które 
ustawą Sejmu Śląskiego z dnia 19 czerw-
ca 1933 roku zaowocowały przyłącze-
niem z dniem 1 lipca 1933 do Kalet Ję-
dryska i Truszczyc. Te ostatnie miały 
wówczas 204 mieszkańców, a obszar 
wioski wynosił 1151, 50 ha, z czego na 
posiadłości chłopskie przypadało tylko 
66 ha i 33 ary. Resztę stanowiły lasy         
i inne włości księcia von Donnesmarck 
ze Świerklańca. 
    W latach trzydziestych XX wieku, 
kiedy to przeprowadzano regulację Małej 
Panwi na odcinku Kuczów– Kalety (do 
stawu fabrycznego) natrafiono na resztki 
po kuźnicy truszczyckiej. Były to m.in. 
cztery dębowe podkłady– fundamenty 
młotowni. Prace regulacyjne wymagały 
jednak usunięcia, względnie zasypania 
tych pozostałości (wiadomość dzięki re-
lacji Roberta Galiosa– mistrza przy pra-
cach regulacyjnych). 
    Przez Truszczycę prowadzi oznakowa-
ny na zielono szlak turystyczny PTTK– 
Szlak Powstań Śląskich. Szlak ten rozpo-
czyna się w Woźnikach , a kończy w Do-
brodzieniu. Z Woźnik trzeba udać się na 
południe przez przedmieście „Bór” i do-
piero w Dużej Dąbrowie skręcić na za-
chód i poprzez Małą Dąbrowę, Kolonię 
Woźnicką dotrzeć przez groblę stawu do 
Zielonej. Stamtąd już prostą asfaltową 
drogą przez Miotek i  Kuczów skręcić na 
polną drogę i poprzez most (wyłączony 
obecnie z ruchu)  na Małej Panwi dotrzeć 
do Truszczycy. Tu znajduje się najpięk-
niejszy odcinek tej trasy– ale o tym póź-
niej. Dalej, nie przekraczając linii kolejo-
wej, szlak prowadzi lasem do Dubiel,      
a stamtąd przez Koszęcin do Lublińca. 
Trasa ta i jej poszczególne odcinki nadają 
się nie tylko do wędrówek pieszych, ale 
także dla rowerzystów.   

Sprostowanie 
W historię Jędryska z numeru sierpnio-
wego wkradła się mała nieścisłość. Ko-
ściół św. Józefa wybudowano na grun-
tach  podarowanych nowej parafii przez 
Wawrzyna Mazura. 
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Miasto  piękniejsze  i rozbawione 

W akacje to czas szczególny nie 
tylko dla dzieci. Ta atmosfera  

wypoczynku, luzu, zabawy udziela się 
też nam dorosłym.   
    Przejeżdżając przez inne  miejscowo-
ści i miasta lub udając się tam na urlop, 
zauważamy, że wszędzie coś się dzieje, 
jest kolorowo, wesoło, zabawnie. Ostat-
nio miałam okazję  widzieć na Pomorzu 
jak w niezwykle ciekawy i barwny spo-
sób organizowane były dożynki na tere-
nach wiejskich,  gdzie całe wsie udekoro-
wane były wymyślnymi postaciami, figu-
rami, kwiatami, zbożem, owocami, wa-
rzywami, połączonymi z ogromną  fanta-
zją i dowcipem. Przepiękne korowody     
z uczestnikami ubranymi na ludowo pod-
trzymują tradycje, podkreślają przywią-
zanie do  ziemi, szacunek dla pracy rolni-
ka i podziękowanie Bogu za plony.    
    Wiemy z historii, że już starożytni  

domagali się od  swoich władców  „ chle-
ba i igrzysk”. W tym względzie niewiele 
się zmieniło. Z tym chlebem, w dobie 
takiego bezrobocia i kryzysu nie zawsze 
nam wychodzi, ale igrzyska są widokiem 
częstym, także u nas.  
    Popatrzmy tyko na mnogość  zabaw, 
festynów w różnych częściach  miasta.  
W  Kaletach  - Dni Kalet, które organizu-
je  gmina, Święto sportu, które urządza  
Klub Sportowy UNIA, w Kuczowie -  
festyn organizowany przez Klub Sporto-
wy  Małapanew, w  Drutarni – Gminne 
Święto, a nawet w małej Truszczycy lu-
dzie się bawią. 
    Ilość imprez organizowanych w samej  
Zielonej – otwarcie sezonu, kajaki, rowe-
ry wodne, „Grzybobranie”, „Graj  w Zie-
lonej” – impreza  związana z  ochroną  
środowiska i inna promocja turystyczna  
tego zakątka miasta. Nowe miejsce  roz-

rywki -  otwarcie po liftingu  parku         
w Jędrysku, ciekawe rowerowe wyciecz-
ki i pielgrzymki, wyjazdy do Ustronia      
i do Vitkowa- wraz z rewizytami, otwar-
cie leśnych ścieżek rowerowych i wiele 
Innych.  
    Przez te wszystkie działania, a także  
przez kolorowe klomby, kwiaty, nowe 
zasadzenia drzewek, których w mieście 
przybyło, przez ławeczkę, przystanek  
itp. miasto stało się niewątpliwie pięk-
niejsze. Trzeba też podkreślić, że utrzy-
mywany jest w mieście, a przynajmniej  
w jego centralnych miejscach idealny 
porządek- trawniki są koszone, chodniki  
i place są zamiatane, kosze są opróżniane  
i, pomimo różnych trudności dnia co-
dziennego, świat wydaje się bardziej 
przyjazny zwykłemu człowiekowi.     
                            

Z arząd Koła informuje, że działal-
ność nasza w ostatnim okresie 

przebiegała podobnie jak w poprzed-
nich latach. Niewielkie zmiany spowo-
dowane były tym, że z opóźnieniem 
spłynęły do nas dotacje finansowe. 
    Informujemy, że działalność w 2012 
roku zakończyliśmy spotkaniem Bożona-
rodzeniowym, w ramach którego wszy-
scy członkowie obdarowani zostali słody-
czami. 
    Działalność nasza w I połowie 2013 
roku charakteryzowała się szczególnie 
zebraniami sprawozdawczymi. Zebranie 
naszego Koła przeprowadziliśmy 10 lute-
go 2013 roku. Poza tym członkowie za-

rządu Koła uczestniczyli w zebraniu gmi-
ny Lubliniec oraz powiatu Olesno Ślą-
skie. 
    W dniu 10 lipca przedstawiciele nasze-
go Koła uczestniczyli w zebraniu woje-
wódzkim w Zębowicach na Opolszczyź-
nie. Podsumowano tam działalność za 
rok 2012 oraz I Półrocze roku 2013. 
    W naszym Kole, oprócz zebrań mie-
sięcznych, najważniejszą imprezą było 
spotkanie z okazji „Dnia Matki”, które 
odbyło się 26 maja 2013 roku w sali na-
szego Koła. Spotkanie, przy wspólnym 
śpiewaniu, dobrej orkiestrze i odpowied-
nim menu, przebiegło w bardzo przyjem-
nej atmosferze. 

    W drugim półroczu, po letniej prze-
rwie, działalność naszą rozpoczęliśmy 
zebraniem 25 sierpnia. Do najważniej-
szych działań należeć będzie zorganizo-
wanie „Mini Octoberfestu” i spotkania 
Bożonarodzeniowego. Poza tym uczest-
niczyć będziemy w spotkaniach i impre-
zach organizowanych przez gminę Lubli-
niec, która ma swoją siedzibę w Koszęci-
nie, powiatu Olesno Śląskie oraz centrali 
Mniejszości Niemieckiej w Opolu. 
    Tak, w dużym skrócie, przedstawia się 
nasza działalność za miniony okres oraz 
to, co chcemy zrobić w najbliższej przy-
szłości. 
Przewodniczący Koła Franz Jonik 

Informacje Mniejszości Niemieckiej. Koło DFK Kalety 

W  życiu potrzeba nie raz, nie 
dwa, wsparcia. Takiego kostu-

ra, co jak laska podeprze w potrzebie. 
   Kobieta...? One, jak kotki, przywiązują 
się do miejsc i ludzi. Kochanka? Nieee… 
Ona jak kamień wciągnie cię pod wodę, 
zatopi... Nieee. Matka? Taaak. Ta sama 
zginie, a ciebie wesprze!!! Taaak. Żona? 
Taaak. Ona, jak kostur ,zawsze i wszę-
dzie cię podeprze!!!Taaak! Robert roz-
myślał siedząc na łące, pod krzewami. 

Dzień już kipnął, zdechł. Wiatr to tulił, to 
tańczył walca z brzozą w białej ślubnej 
sukni z kory… Robert się rozmarzył, 
rozrzucił szeroko ramiona. Przeciągnął 
się. Ziewnął… Gdy nagle, ciepło i cicho 
niby kochanka, pocałowała go w czoło 
kula!!! Jego nieme oczy ze zdziwieniem 
pytały: DLACZEGO?!?! 
    Kto chciał jego Śmierci?! Przecież, 
choć był policjantem, zawsze pomagał 
każdemu kto był w potrzebie!... 
    Lucjan szedł wściekły. Szedł ścieżką 
między łąkami. Maszerował machając 
rękami i mamrotał, gadał sam do siebie. 
Zaciskał dłonie.”No nie! Za dużo tego! Ja 
mu jeszcze pokażę!” Robert wyrzucił go 
wczoraj z pracy, po przepracowaniu 25-
ciu lat! Wrzeszczał na całe biuro; "Jesteś 

tylko przebrany za człowieka!” Nie masz  
pojęcia o przyjaźni, rzetelności- pomy-
ślał.  
     Od samego rana chodził naładowany. 
W końcu wieczorem wziął swą strzelbę   
i ruszył. 
    Już na dworze krzyknął do żony Basi:      
„Kochanie- idę postrzelać”. „Idź, idź. 
Zajdź po Roberta”- odpowiedziała. 
„Dobrze, zajdę!” Ale nieco dalej syknął: 
„Taki wał! Niech sam chodzi!” 
    Teraz wracał. Strzelił tylko raz. I to 
Panu Bogu w okno! Oślepiło Go zacho-
dzące za las słońce. Szedł, mrucząc: Ja ci 
pokażę "kogoś za człowieka przebrane-
go!”. 

Ktoś za człowieka przebrany 

Andrzej Banduch 

Maria   Rogocz 
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Okaz zdrowia 
Jestem zdrowia super okaz 
To dla siebie– nie na pokaz 
Nie znoszę też grania kiszek 
Taki wiersz więc sobie piszę 
 

Budzę się wcześnie o świcie 
By napełnić brzuch obficie 
Więc połykam kopę pączków 
Tak niechcąco, lekką rączką.  
 

A śniadania mam niemałe 
Zjadam chleba bochny całe 
Potem jeszcze sera michę 
A na deser grubą kichę. 
 

Przed obiadem też coś zgryzę 
Stos gołąbków z sosem, z ryżem 
Piję dwa słoje kompotów 
Z głodem nie mam więc kłopotów. 
 

Jem na obiad garniec zupy 
Kurczak, kaczka też do kupy 
Potem jeszcze słój kapusty 
Bo bez niego mam brzuch pusty. 
 

W podwieczorku też przełykam 
Kawał steku z udźcem byka 
Zjadam także parę tortów 
Galaretę też z ozorków. 
 

I kolację jem niemałą 
Kupę kiełbas, szynkę całą 
Potem jeszcze pół indyka 
Wypijam też konew mleka. 
 

A przed samym już zaśnięciem 
Głód znów męczy mnie zawzięcie 
Więc połykam bułek koszyk 
I na dzisiaj mam już dosyć. 
 

Miedzy każdym mym posiłkiem 
Piję dzbany miodu z winkiem 
Zjadam także dwie konserwy 
Jestem potem pełen werwy. 
 

Często budzę się też w nocy 
Mój apetyt znów jest w mocy 
Więc połykam kawał ciasta 
Znów zasypiam, no i basta. 
 

A stosując taką dietę 
Widzę wielką w tym zaletę  
Głód mnie długo więc nie zmorzy 
Nie dojadać mogą chorzy. 
 

Dla mnie to jest walor ważny 
Da mi rację prawie każdy 
Nie potrzebni mi lekarze 
Bo ja jem posiłki marzeń. Tadeusz 

Beer 
 

 

 

 

Dwa szachowe memoriały 
W ostatnim czasie nasi szachiści wzięli 
udział w dwóch turniejach szachowych 
rozgrywanych tempem klasycznym 
FIDE.  

    Imprezy tej rangi umożliwiają szachi-
stom konfrontację z szachową czołówką 
Górnego Śląska w partiach, w których 
obowiązuje klasyczne tempo gry FIDE 
po 90 min dla zawodnika na partię i 30 
sekund na każde posunięcie. 
     Oba turnieje miały 10- rundowy sys-
tem rozgrywek.  Pierwszy z nich- „XI 
Memoriał Marka Piasty” rozegrany został 
w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia 2013r 

na terenie Pałacu w Nakle 
Śląskim, pełniącym od kil-
ku miesięcy rolę "Centrum 
Kultury Śląskiej" z udo-
stępnioną dla zwiedzają-
cych częścią muzealną. 
Klub szachowy MDK Ka-
lety reprezentowali: Marek 
Rupiki Mateusz Płonka. 
Ogółem w turnieju tym 
zagrało 60 zawodników. 
Zwyciężył Janusz Raszka 
(GKS Pniówek-74 Pawło-
wice Śl.) uzyskując 8,5 
pkt. Na miejscu drugim 
uplasował się Krzysztof Banasik (LKS 
Zarzewie Prudnik) z dorobkiem 8,0 pkt., 

a na trzecim Janusz Sroka 
(TMS Roszada Gliwice) 
również 8,0 pkt. Na dalszych 
miejscach uplasowali się: 
21.Marek Rupik - 5,5 pkt.       
i 40.Mateusz Płonka - 4,5 pkt.  
    Drugi z turniejów- „VIII 
Memoriał  im. Henryka Kar-
nówki”, odbył się w dniach 
od 7 sierpnia do 11 sierpnia 
2013r. w Tarnowskich Gó-
rach w Centrum Kultury 
TCK. Grało w nim 34 zawod-
ników. MDK Kalety repre-
zentował Marek Rupik. Zwy-

ciężył i tym razem Janusz Raszka (GKS 
Pniówek-74 Pawłowice Śl.) uzyskując 
8,0 pkt. Na miejscu drugim uplasował się 
Łukasz Jacel (KS Carbo Gliwice) z do-
robkiem 7,5 pkt., a na trzecim miejscu 
był Maciej Janiszewski (KS DORS Ruda 
Śląska) także 7,5 pkt. Marek Rupik za-
kończył turniej na miejscu 10 z dorob-
kiem 6,0 pkt.   

Marek Rupik 

Mecz z Woźnikami 
Dnia 15.08.2013 r. na rynku w Woźni-
kach rozegrany został mecz drużynowy 
młodzieży klubów MGOK OSP Woźni-
ki i MDK Kalety.  
    Mecz stanowił imprezę towarzyszącą 
mającemu miejsce w tym dniu „IX FE-
STIWALOWI ROZMAITOŚCI I SZTU-
KI WSZELAKIEJ”. Drużyny wystąpiły 
w następujących składach: Kalety repre-
zentowali Mateusz Płonka, Piotr Gałka, 
Andrzej Galios i Marek Sanitra, a Woźni-
ki Paweł Mośny, Magdalena Jantos, Ma-
rzena Danielczyk, Dawid Broncel oraz 
jedna zawodniczka rezerwowa Weronika 
Stawska. 
    Rozegrano 8 rund w tym 4 rundy grano 
partie z tempem po 15 minut na zawodni-
ka i 4 rundy parami po 5 minut. Zdecydo-
wanym zwycięzcą zawodów okazała się 
tym razem drużyna z Woźnik uzyskując 
wynik rundowy 7:1, w małych punktach 
19:5. 
             Marek Rupik 

Sekcja 
szachowa 
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Nocne zawody gruntowe     
członków Koła PZW Kalety 

     W nocy z 10 na 11 sierpnia na wale 
górnego zbiornika w Zielonej rozegra-
no tradycyjne zawody gruntowe człon-
ków Koła PZW Kalety. 

 Wystartowało 33 uczestników, których 
rozmieszczono na 33 stanowiskach usy-
tuowanych malejąco od plaży w kierunku 
wysokiego napięcia. 
    Łupem wędkarzy padły głównie różnej 
wielkości leszcze, było też kilka karasi, 
płoci i linów. Zwycięzcą okazał się To-
masz Ocelok (stanowisko nr 28; 5,996 kg 
ryb), przed Adrianem Czeluśniakiem 
(stanowisko nr 29; 5,476 kg ryb) i Jerzym 
Pakułą (stanowisko nr 6; 3,650 kg ryb). 
Wszystkie ryby po zważeniu wróciły 
oczywiście z powrotem do wody.   

Jacek Lubos 

Wycieczka do Opola 
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy już o 8 
rano. Pierwszym punktem programu 
było Muzeum Wsi Opolskiej. Zwiedza-
nie skansenu zaczęliśmy o 10.  

    Widzieliśmy stare spichlerze chłop-
skie, tradycyjne drewniane zabudowania 
gospodarstw domowych – domy miesz-
kalne, stodoły oraz przydomowe piwnice. 
Najciekawszymi zabytkami były: wiatra-
ki, młyn wodny, stary kościół z cmenta-
rzem. Największym wzięciem cieszył się 
jednak sklep wraz z barem oraz szkoła. 
Poznać mogliśmy również tradycyjne 
pokrycia dachowe, wnętrza chat oraz 

maszyny jakich daw-
n i e j  u ż y w a n o           
w codziennym życiu. 
   Lunch zjedliśmy   
w najbardziej lubia-
nej przez dzieci re-
stauracji- McDonal-
dzie. Gdy już wszy-
scy pojedli i odpo-
częli, ruszyliśmy       
w kolejne miejsce -
do ZOO. Zobaczyli-
śmy tam różne dzikie 

zwierzęta. Mieliśmy okazję oglądać kar-
mienie lemurów oraz surykatek. Mogli-
śmy nawet pogłaskać lamy, małe króliki, 
kaczki, a nawet lemury na ich własnej 
wyspie. Sami dokarmiać mogliśmy ryby 
w kilku oczkach wod-
nych. Ze wszystkich 
okazów najlepiej pre-
zentowały się żyrafy. 
Podziwiać mogliśmy 
nowe okazy, które 
urodziły się tego roku 
w ZOO, jednymi z 
nich były 3 małe wiel-
błądy. Dla najmłod-
szych dzieciaków naj-
większą atrakcją były 
place zabaw usytu-
owane w różnych 
miejscach na terenie 
ZOO. Nie wszystkie 
okazy w ZOO miały 
ochotę się z nami przywitać, ale nie mie-

liśmy nic przeciwko 
temu. 
    Ostatnim punktem 
było kino. Każdy         
z wycieczkowiczów 
mógł wybrać film jaki 
go interesuje lub, jeśli 
ktoś nie lubi takiego 
stylu rozrywki, mógł    
we własnym zakresie 
zwiedzać miasto, czy 
robić zakupy w cen-
trum handlowym. Obo-
wiązkiem każdego było 
zjawienie się o 19:00  
w wyznaczonym punk-
cie, czyli przy autobu-

sie. Z niewielkim opóźnieniem wyjeżdża-
liśmy z Opola. Całą wycieczkę koordy-
nował nasz wyśmienity Pan Dyrektor 
Marian Lisiecki z własnego czerwonego 
odrzutowca. Naszym kierowcą był Pan 
Piotr Ciuk, który podczas całej wycieczki 
dbał również o nasze bezpieczeństwo 
oraz dostarczał nam rozrywki, więc po tej 
wycieczce każdy z nas potrafi śpiewać 
„Złote kasztany”... 
 

 

Słodki czas wakacji przeminął… 
 

    Pozostały nam jedynie wspomnienia 
wspaniałych atrakcji, które zaplano-
waliśmy na tegoroczne lato.  
    Wakacje zaczęliśmy i zakończyliśmy 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek na 
placu zabaw. W miesiącu lipcu odbyły 
się zaplanowane turnieje: w piłkarzyki,  
w bilarda, w kanasta i remika. W piłka-
rzykach pierwsze miejsce zajął Dominik 
Szulc, drugie Szymon Szewerda, trzecie 
Tomasz Karmański. W bilardzie najlep-
szą okazała się Katarzyna Mazur, drugie 
miejsce zajął Adam Matczuk, a trzecie 
Mateusz Broja. W grach karcianych,       
w remika najlepszą była Sonia Imiołczyk, 
a w kanasta Izabela Król.  

    Z racji festynu parafialnego zorganizo-
waliśmy na placu zabaw gry i zabawy dla 
dzieci. Reszta zaplanowanych atrakcji 
przebiegła zgodnie z planem.  
    Miesiąc sierpień rozpoczęliśmy turnie-
jem w piłce plażowej, gdzie triumfował 
duet Mateusz Broja i Marcin Urbańczyk, 
zaś wśród dziewczyn triumfowały Anna 
Łotocka i Emilia Szaton. Najciekawszy-
mi pozycjami planu wakacyjnego w mie-
siącu sierpniu okazały się wyjazdy do 
Multikina w Zabrzu i całodniowa wy-
cieczka do Opola. Wyjazd do Multikina 
został zorganizowany przez UM Kalety 
w ramach podziękowania za udział w 
kiermaszu wielkanocnym, w tym miejscu 
dziękujemy pani Ewie Mikołajewskiej- 

Klub z Drutarni 
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Unia upokorzyła Orkan i Wartę. 9 goli w dwóch meczach! 

F utboliści z Fa-
brycznej roznieśli  

7 września na własnym 
stadionie drużynę Or-
kanu z Rzerzęczyc      
aż 6:0. Tydzień później 

wygrali w Kamieńskich Młynach          
z Wartą 3:0. 
    Łupem bramkowym podzielili się        
w  meczu z Orkanem S. Starczewski (2 
trafienia), A, Golec, M. Nojman, D. Ba-
ron i P. Bździon. W meczu z Wartą strze-
lali: M. Nojman, D. Baron, A. Imiołczyk. 
   Były to już VI i VII kolejka sezonu    
2013/2014.  W poprzednich pięciu Unia  
2 razy wygrywała, 2 razy przegrała,         
a jeden mecz zakończył się wynikiem 
nierozstrzygniętym. 
 

Wyniki: 
 

10.08  
Victoria Częstochowa– Unia 3:1 
(Bramka M. Nojman) 
 

14.08 
Unia– warta Mstów 1:0  
(Bramka D. Baron) 

 

17.08 
Liswarta Lisów– Unia 0:3 
(Bramki: K. Pilarski, A. Golec (2)) 
 

24.08 
Unia – Lotnik Kościelec 1:2 
(Bramka: A. Golec) 
 

31.08 
Pogoń Kamyk– Unia 2:2 
(Bramki: K. Lebek, A. Painta) 
7.09 

Unia Kalety– Orkan Rzerzęczyce 6:0 
 

14.09 
Warta Kamieńskie  Młyny– Unia 0:3 
 

Unici zagrają w najbliższym czasie:  
 - 21 września u siebie z KS Panki 
-  28 września w Kłobucku ze Zniczem 
- 5 października z Orłem Kiedrzyn          
w Częstochowie 
- 12 października u siebie z Orłem Babie-
nica/ Psary. 

Małapanew Kuczów rozpoczęła boje w „Klasie B” 

C ztery mecze rozegra-
ła dotychczas ku-

czowska Małapanew          
w lublinieckiej „Klasie B”.  
    Reaktywowana drużyna 

musiała niestety zapłacić „frycowe” za-
nim zawodnicy zdołali zgrać się między 
sobą. Efektem tego był niezbyt efektow-
ny start i 2 porażki pod rząd.  
    25 sierpnia Małapanew nie sprostała   
u siebie Dragonowi Rusinowice, zaś       
1 września przegrała w Wierzbiu z LKS 
2:4. Pierwszy punkt gracze z Paderew-
skiego wywalczyli dopiero 8 września    
w małych derbach z Victorią Strzebiń, 
remisując z tym zespołem u siebie 2:2.  
15 września Małapanew wygrała w Pa-
wonkowie z Orłem 2:0 (dwie bramki S. 
Żylaka). 
    22 września Małapanew zagra u siebie 
z Płomieniem Łagiewniki Wielkie, 29 

września na wyjeździe zmierzy się z Zie-
lonymi Zborowskie, 6 października zagra 
u siebie z LKS Hadra, a 13 października 
będzie gościem na boisku Tajfunu Har-
bułtowice. 
    W klubie nastąpiła zmiana na stanowi-
sku szkoleniowca. Pracę z drużyną za-
kończył  Robert Sztandera, zaś w jego 

miejsce zarząd zatrudnił Michała Budne-
go, który objął opiekę także nad juniora-
mi. 
    Prezes LKS Małapanew Marcin Wy-
pych serdecznie zaprasza na mecze do 
Kuczowa i zachęca do kibicowania dru-
żynie w rundzie jesiennej sezonu         
2013/2014. 

Haiskiej za zorganizowanie tego wyjaz-
du. Drugą udaną imprezą była wycieczka 
do Opola.  
    Pod koniec wakacji pan Andrzej Falty-
nowski sprawdził naszą wiedzę o ruchu 
drogowym. Najwięcej punktów zdobył 
Przemysław Majdzik. Tomasz Breguła 
przygotował dla nas dwudniowe karaoke. 
    W miesiącu sierpniu nasze zaproszenie 

przyjęła pisarka pani Laurencja Wons, 
która zdradziła nam tajniki pisarstwa        
i przepis na dobry wiersz.  
    W ostatni dzień wakacji wręczono 
wszystkim finalistom turniejów nagrody. 
Nagrody ufundowali: pan Andrzej Falty-
nowski, pani Ruta Baranowska, pani Kry-
styna Broncel, pani Aleksandra Lisiecka. 
Dziękujemy również panu dyrektorowi 

MDK Marianowi Lisieckiemu za zaspon-
sorowanie autokaru na wycieczkę do 
Opola oraz kiełbasek na ogniska. Dzięku-
jemy panu Tomaszowi Bregule za prze-
prowadzenie karaoke. 

   

Instruktor Klubu 
Brygida Popławska 
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Tarnowskie Góry rynek- Lasowice- 
Chechło- Świerklaniec. Tak przebiega-
ła trasa współorganizowanego przez 
Miasto Kalety, sobotniego IV Tarno-
górskiego Integracyjnego Rajdu Rowe-
rowego Osób Niepełnosprawnych.  
   Organizatorem rajdu był, jak co roku, 
Marek Breguła i Rada Dzielnicy Śród-
mieście Centrum. Miasto Kalety użyczy-
ło na potrzeby Rajdu samochód, który 
asystował rowerzystom na trasie.  
    Imprezę otworzyli wspólnie: starosta 

Lucyna Ekkert, burmistrz 
Kalet Klaudiusz Kandzia, 
burmistrz Tarnowskich 
Gór Arkadiusz Czech         
i wójt Świerklańca Kazi-
mierz Flakus. W rajdzie 
wystartowało około 50-ciu 
rowerzystów, a w ich gro-
nie m.in. kaletański radny 
Zygmunt Mirowski.  

Jacek Lubos 

IV Tarnogórski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych  

W  dniach od 17 do 24 sierpnia na 
korcie tenisowym przy MOW  

w Jędrysku odbył się Turniej Tenisa    
o Puchar Burmistrza Miasta Kale-
ty,zorganizowany przez Miasto Kalety. 
    Turniej był rozegrany w dwóch kate-
goriach: kobiet i mężczyzn. Ogółem star-
towało 28 zawodników (8 pań oraz 20 
panów), co świadczy o stale zwiększają-
cej się popularności tej dyscypliny sportu 
w naszym mieście. W sumie rozegrano 

28 meczy: każdy mecz do dwóch wygra-
nych setów. Pojedynki rozgrywano syste-
mem pucharowym (przegrany odpadał). 
   W dniu 24 sierpnia odbyły się pojedyn-
ki o III i o I miejsca . Ostatecznie wyniki 
końcowe przedstawiają się następująco: 
- kategoria kobiet: 
I miejsce: Ewelina Kulik 
II miejsce: Elwira Płonka 
III miejsce: Agnieszka Stańczyk 
- kategoria mężczyzn: 

I miejsce: Sebastian Król 
II miejsce: Antoni Jeż 
III miejsce: Łukasz Brol 
     Wszystkich ww. zawodników przy 
okazji festynu otwierającego park miejski 
w Jędrysku nagrodzono pamiątkowymi 
pucharami, które wręczyli : burmistrz 
Kalet Klaudiusz Kandzia oraz poseł To-
masz Głogowski. Zawody przeprowadził 
animator Orlika.  

Antoni Jeż   

Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza Miasta Kalety  
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Piotr Kuder zwyciężył w IV speedrowerowym  Memoriale im. Pawła Żurowskiego. 

R eprezentant TPD Kalety Piotr 
Kuder zdeklasował w memoriale 

wszystkich startujących zawodników. 
Wygrał biegi w eliminacjach, a później 
w półfinale i finale. Z dobrej strony 
pokazali się także pozostali zawodnicy 
TPD Damazy Świder zajmując piątą 
pozycję i Krzysztof Marczak z miej-
scem siódmym.   

Wyniki:  
1. Piotr Kuder (4,4,4,4)   
2. Łukasz Piszczek (2,4,3,4)   
3. Przemysław Szydło (4,4,2,3)  
4. Rafał Pigoń (4,3,4,4)  

5. Damazy Świder 
(2,2,2,3)  
6. Damian Chra-
bąszcz  (T,3,3,2)  
7. Krzysztof Mar-
czak (3,3,3,4)  
8. Patryk Żołądź 
(2,3,2,2 ) 
9. Artur Pisarek 
(4,1,2,W)   
10. Kamil Kraw-
czyk (1,3,3,T)  
11. Rafał Lech 
(1,2,2,1)  

(jal) 
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W  celu uatrakcyjnienia mieszkań-
com naszego miasta pobytu      

w Zielonej, w dniu 8 września 2013 
r.,  z inicjatywy p. ratownika Tadeusza 
Mazura, na górnym zbiorniku wod-
nym w Zielonej zorganizowane zostały 
zawody kajakowe. Wzięli w nich udział 
mieszkańcy Kalet, łącznie 13 załóg. 
Uczestnicy mieli do pokonania dy-
stans 200 metrów na czas. 
    W kategorii kobiet najlepszymi kaja-

karkami okazały się: Anna Łukasik        
(I miejsce),  Julia Machura (II miejsce), 
Joanna Litwin (III miejsce) oraz Julia 
Rzepa i Agnieszka Kubacka  (I miejsce  
w „dwójkach”). W kategorii mężczyzn    
I miejsce zdobył Andrzej Dudek, II miej-
sce Ireneusz Machura, a miejsce III An-
drzej Łukasik. Gratulujemy!  

Agnieszka Kwoka 

Zawody kajakowe w Zielonej  

D nia 31 sierpnia rozpoczął się 
czternasty już Victoria Cup. Jest 

to jeden z największych w naszym są-
siedztwie turniejów siatkówki plażo-
wej, organizowany w Lublińcu.  
    Nie mogło zabraknąć na nim zawodni-
ków z Kalet. Liczna, składająca się aż z 5 
drużyn reprezentacja naszego miasta, 
obstawiła trzy z czterech kategorii roz-
grywanych na tamtejszych boiskach. Naj-
większym sukcesem mogą pochwalić 
się  Karolina Gruner grająca z Dominiką 
Watoła, które zajęły pierwsze miejsce w 
żeńskiej kategorii. Kolejną zdobyczą było 
trzecie miejsce Antoniego Jeża i Piotra 
Rogocza w kategorii 35+ lat (warto 

wspomnieć, że panowie startują już w 
tym turnieju od 14 lat). Ostatnia kategoria 
do 35 lat, rozgrywana była w trzech gru-
pach.  Wszyscy zawodnicy z Kalet 
(Daniel Wojtyra/ Mateusz Płonka, Patryk 
Rogocz/Tomasz Konicki, Roland Płonka/
Grzegorz Kot) pokazali się z dobrej stro-
ny. Niestety nie udało się dostać do ści-
słego finału, ale o awansie  zadecydowały 
zwycięskie sety, a nawet tzw. "małe 
punkty" (ilość punktów uzyskanych przez 
daną drużynę we wszystkich rozegranych 
meczach). Taka sytuacja pokazuje, jak 
zacięta była walka w tej kategorii oraz to, 
iż zawodnicy z Kalet nie ustępują pozio-
mem graczom z innych rejonów i bez 

kompleksów mogą walczyć na arenie 
międzypowiatowej.  
    Sukcesy i ilość osób, które wystarto-
wały w zawodach, dowodzą jak popular-
na jest siatkówka plażowa w naszym 
mieście. Sam turniej, który przyciągnął 
sporą ilość kibiców, był dużym wydarze-
niem medialnym. Można stwierdzić, że 
jedno boisko plażowe więcej w naszym 
mieście pozwoliłoby na organizację po-
dobnych imprez, a te z kolei  pomogłyby 
Kaletom stać się jednym z przystanków 
na turniejowej drodze najlepszych 
"plażowiczów" w naszych okolicach. 

  
Mateusz Płonka  

Victoria Cup w Lublińcu 

D zięki trwającej w naszym mieście 
akcji pod nazwą „Piłki za pusz-

ki” Fundacja RECAL przekazała na 
rzecz boiska Orlik w Kaletach piłkę 
nożną marki Adidas.  

    Piłka stanowi nagrodę za równowar-
tość 15 kg puszek aluminiowych odebra-
nych z obiektu sportowego przy ul.         
1 Maja 6. Jest to już druga piłka, która 
została nam podarowana w ramach pro-

jektu „Piłki za puszki”.  

    Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do przyłączenia się do akcji i składowa-
nia zbędnych puszek aluminiowych po 
napojach w specjalnym pojemniku na 
boisku Orlik. Dzięki temu nasze boisko 
będzie się systematycznie wzbogacało      
o profesjonalny sprzęt sportowy.   

Druga piłka dla Kalet w ramach akcji „Piłki za puszki”  

Antoni Jeż 
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P onad 70-ciu rowerzystów zgroma-
dziło się w sobotni poranek            

7 września w parku miejskim w Jędry-
sku aby wyruszyć  na szlak „Leśno 
Rajza”. Imprezę współorganizowały 
urzędy miast i gmin: Kalety, Miastecz-
ko Śląskie, Świerklaniec, Woźniki, Ko-
szęcin i Tworóg. 
   Po przekazaniu spraw organizacyjnych 
przez kierującego imprezą rzecznika pra-
sowego Urzędu Miejskiego w Kaletach 
pana Jacka Lubosa i wypełnieniu przez 
uczestników kwestionariuszy osobowych, 
cyklistów wyprawił w ponad 100 kilome-
trową trasę burmistrz Kalet Klaudiusz 
Kandzia wraz z radnymi miejskimi- Jani-
ną Perz i Zygmuntem Mirowskim. 
   Kawalkada wyruszyła z Jędryska          
w stronę lasów w Truszczycy, by przy 
hucie w Miasteczku Śląskim skierować 

się przez Żyglinek i stawy Gierzyna nad 
zalew Nakło- Chechło.  Tam rowerowych 
zapaleńców powitał wójt gminy Świer-
klaniec Kazimierz Flakus zachęcając do 
częstszych odwiedzin w dawnej siedzibie 
sławnego rodu Donnersmarcków i obda-
rowując okolicznościowymi gadżetami.  
Z Chechła, przez Ostrożnicę, Bizję, Bry-
nicę, Bibielę, Kolonię Woźnicką i Dąbro-
wę Woźnicką rajd dotarł na woźnicki 

rynek witany przez 
zastępcę burmistrza 
miasta i gminy- panią 
Dorotę Cieluch, która 
rozdzieliła wśród 
przybyłych „coś dla 
ciała i ducha”. Pierw-
szy etap zakończyła 
podróż z Woźnik 
przez Zieloną do Ka-
let, gdzie, na stadionie 
KS Unia, rowerzyści 
posilili się pyszną 
grochówką i mieli 
okazję pogawędzić    
z przybyłymi spraw-
dzić humory na pół-
metku burmistrzem 
Klaudiuszem Kan-
dzią, wójtem Koszęci-
na Grzegorzem Ziają,  
wicewójtem Tworoga 
Klaudiuszem Wiede-
rem i leśnikiem Cze-
sławem Tyrolem. 
    Po dłuższym posto-
ju na stadionie 
uszczuplona nieco 
grupa pojechała nabi-
jać na liczniki dalsze 

kilometry. Przez koszęciński GOSiR, 
„randez vous” przy rezerwacie Jeleniok- 
Mikuliny, Piłkę i Kokotek (Posmyk) ro-
werzyści dotarli do lasów Nadleśnictwa 
Brynek, gdzie, po przeprawie przez nie-
zapomniane piaszczyste drogi, „zaliczyli” 
Koty, Tworóg, Pałac w Brynku, Hanusek 
i Boruszowice. Na koniec, przez Mikołe-
skę, około 50-cio osobowa grupa dotarła 
z powrotem do parku w Jędrysku, gdzie 
najwytrwalszych z wytrwałych powitał 
zastępca burmistrza miasta Kalety- Da-
riusz Szewczyk. Jak miało się okazać, 
całość sobotniej trasy zamknęła się liczbą 
110 kilometrów. 
    Na koniec imprezy odbyło się małe 
spotkanie towarzyskie większości uczest-
ników przy grillowanej kiełbasce. Wy-
mieniano spostrzeżenia na temat długości 
trasy, stopnia trudności i oznaczeń, które 
na pewno trzeba będzie nieco podraso-
wać w okolicach Koszęcina i Tworoga. 
Ogólnie rzecz biorąc- mimo paru niedo-
ciągnięć, które w najbliższych miesiącach 
na pewno zostaną usunięte, oraz braku 
aktualnej mapy (ma zostać wydana na 
początku października br.) impreza na 
pewno się udała. Na rajd, oprócz miej-
scowych, przyjechali rowerzyści z Kato-
wic, Gliwic, Zabrza, Sosnowca, Tarnow-
skich Gór… Niemal wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że czekają z niecierpliwością 
na następną edycję rajdu. Ta zaś z kolei, 
wedle wstępnych ustaleń, odbędzie się 28 
czerwca 2014 roku inaugurując sezon 
urlopowo- rowerowy w pięknych okoli-
cach lasów tarnogórsko- lublinieckich. 

Szlak rowerowy „Leśno Rajza” oficjalnie otwarty! 
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W  dniu 20 sierpnia do tutejszego 
Urzędu wpłynęło pismo 

L.DZ.164/2013 firmy ATMOTERM -
EKOURBIS SP. Z O.O., będące odnie-
sieniem do petycji mieszkańców w 
sprawie planowanej przez firmę He-
marpol inwestycji: Budowy Zakładu 
Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elek-
trycznego i Elektronicznego nie zawie-
rającego substancji niebezpiecznych. 
Firma ATMOTERM - EKOURBIS SP. 
Z O.O. jest autorem raportu oddziały-
wania na środowisko w/w inwestycji. 
 
Hemarpol Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością 
Spotka komandytowa 
ul. Fabryczna 2A, 42-660 Kalety 
 
Odniesienie się do 
- pisma mieszkańców z dnia                 
23.07.2013 r. 
- Wniosku p. Daniela Kotali z dnia     
05.08.2013r 
 
1. Pismo Mieszkańców 
Raport oddziaływania na środowisko 
obejmuje skumulowane oddziaływanie na 
środowisko w zakresie hałasu, obejmują-
ce obie strony ul. Fabrycznej. Obliczenia 
obejmują stan istniejący oraz projektowa-
ny. Zakres działalności po zrealizowaniu 
inwestycji będzie inny niż w tej chwili. 
Prawie wszystkie urządzenia zostaną 
umieszczone w projektowanej hali. Prze-
niesienie istotnych z punktu widzenia 

hałasu urządzeń do wnętrza hali pozwoli 
znacząco ograniczyć oddziaływanie hała-
su. Firma HEMARPOL formalnie zrezy-
gnowała z poprzedniej inwestycji na tym 
terenie. Teren, na którym realizuje swą 
inwestycję HEMARPOL jest, zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania, 
terenem działalności produkcyjnej, skła-
dów i baz. 
 
2. Wniosek p. Kotali 
Autor wniosku myli ze sobą  pojęcia 
przetwarzania i zbierania odpadów.       
W raporcie dokładnie rozróżniono te 
czynności. Co prawda nie ma obowiązku 
wystawiania kart przekazania dla odpa-
dów komunalnych, ale za to istnieje usta-
wowy obowiązek ewidencjonowania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. Nie ma żadnych podstaw do 
obaw, że czynności zbierania i przetwa-
rzania zostaną ze sobą pomylone. Wnio-
sek o zmianę kwalifikacji przedsięwzię-
cia nie ma zatem żadnych podstaw praw-
nych. Wnioskodawca nie podał jakiego 
typu wątpliwości budzą u niego oblicze-
nia hałasu. Trudno więc odnieść się do 
tego wniosku. Wnioskodawca twierdzi, 
ze w zakładzie występował będzie odpad 
zawierający PCB. Twierdzenie to bierze 
się z niezrozumienia zapisu umieszczone-
go w rozporządzeniu określającym kata-
log odpadów. Przytoczony w raporcie 
zapis jest odzwierciedleniem zapisu          
z katalogu, który brzmi tak:  
15 02 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanie-
czyszczone substancjami niebezpieczny-
mi (np. PCB). Klasyfikując odpad wy-
twarzany ekspert zobowiązany jest przy-
toczyć pełny zapis zawarty w katalogu 
odpadów. Pod tym kodem klasyfikuje się 
wszystkie odpady zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi - zarówno 
zawierające PCB jak i nie zawierające.  
W omawianej sprawie jest oczywiste, że 
odpady o kodzie 15 02 02 nie zawierają 
PCB, gdyż PCB musiałoby się w nich 
znaleźć bądź z używanych urządzeń, 
bądź z przetwarzanych odpadów. Ani 
jedne ani drugie nie zawierają PCB, więc 
nie jest możliwe zanieczyszczenie tą sub-
stancją jakichkolwiek materiałów, tkanin 
bądź ubrań roboczych. Ponadto stosowa-
nie PCB jest od dawna prawnie zakazane 
i jedyne urządzenia, co do których może 
być obawa, ze znajduje się w nich PCB to 
transformatory z lat 60-tych ubiegłego 
wieku, postępowanie z którymi jest ob-
warowane szeregiem szczegółowych za-
sad. Oczywiście transformatory takie nie 
są, i nie będą przedmiotem zbierania       
w firmie HEMARPOL. Cały wywód         
p. Kotali oparty jest zatem na nieporozu-
mieniu. Trudno odnieść się do gołosłow-
nych opinii, jakoby raport miał jakieś 
bliżej nie określone wady. 
 

Z poważaniem 
Bogdan Knop 

Odpowiedź firmy ATMOTERM- EKOURBIS SP. Z O.O. na petycje mieszkańców   
dotyczące planowanej inwestycji firmy Hemarpol 
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Miasto przejmie pałac w Zielonej? 

F irma będąca właścicielem zabytko-
wego pałacu myśliwskiego Don-

nersmarcków w Zielonej złożyła bur-
mistrzowi propozycję zamiany nieru-
chomości i wyraziła chęć wymiany 
działki z pałacem na inne tereny znaj-
dujące się na obszarze naszego miasta. 
     Z uwagi na fakt, iż zabytkowy obiekt 
jest obecnie w dużym stopniu zniszczony 
i zdewastowany (przez lata mieściła się  
w nim centrala transportu drzewnego 
Lasów Państwowych) decyzja co do wy-
rażenia zgody na ww. propozycję wyma-
ga szerszych konsultacji. Burmistrz mia-
sta Kalety planuje m.in. wizytę w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego aby 
omówić szanse na ewentualne dofinanso-
wanie remontu pałacu ze środków pań-
stwowych bądź europejskich. Na dzień 
dzisiejszy Kalety na pewno nie są w sta-

nie zapłacić za 
takie prace ze środ-
ków własnych. 
Trzeba też znaleźć 
koncepcję wyko-
rzystania pałacu   
w przyszłości. 
    Sprawa przeję-
cia zabytku- jedy-
nego budynku      
w mieście wpisa-
nego do oficjalne-
go rejestru- została 
już zasygnalizowa-
na radnym na 
sierpniowej sesji Rady Miasta. To wła-
śnie Rada podejmie ostateczną decyzję  
w rzeczonej kwestii. 
    Trzeba przyznać, że dla 150– letniej 
rezydencji myśliwskiej propozycja zasy-

gnalizowana miastu przez obecnego wła-
ściciela budynku może być jedną z ostat-
nich, o ile nie ostatnią szansą na prze-
trwanie... 

Jacek Lubos 
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Michał Szewczyk 

Michał Szewczyk 
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    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 

   

W  centrum naszego miasta, wokół po-
mnika Bojowników o Wolność i De-

mokrację, została położona nowa kostka bru-
kowa.  
    Trzeba przyznać, że miejsce to wygląda teraz 
bardzo estetycznie i z pewnością wpłynie na po-
zytywny wizerunek głównej ulicy naszego mia-
sta. 
  Prace zostały wykonane w związku z realizacją 
Strategii Rozwoju Miasta Kalety.  

Nowy bruk wokół pomnika 

T rwają prace przy termomoderni-
zacji budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach.  
    Ocieplony budynek z nową elewacją 
znacząco poprawi wizerunek naszego 
miasta, co jest tym istotniejsze, iż OSP 
Kalety obchodzi w tym roku jubileusz 90
-lecia swojego istnienia. Najważniejszym 
jest jednak fakt, że dzięki termomoderni-

zacji, spadną koszty ogrzewa-
nia budynku siedziby OSP w 
okresie jesienno-zimowym. 
Wykonawcą prac jest firma 
P.P.H.U IWROM Pana Roma-
na Gansinca z Kalet. Wartość 
robót opiewa na kwotę 38-
38.896,00 zł.   

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

Spotkania w sprawie tańszej energii dla miasta 

29  sierpnia i 5 września w sali po-
siedzeń Urzędu Miejskiego       

w Kaletach odbyły się spotkania wój-
tów i burmistrzów miast wchodzących 
w skład „Porozumienia Gospodarczo-
Turystycznego Gmin Górnej Małej 
Panwi i Górnej Liswarty”. 
    Tematem spotkań były sprawy organi-
zacji kolejnego, wspólnego przetargu na 
energię elektryczną. Zbiorowy zakup 
energii elektrycznej to przede wszystkim 
oszczędności, które w poprzednim prze-
targu wyniosły około 25-30%. 
    Miasto Kalety po raz kolejny, jako 
lider tego przedsięwzięcia, będzie czuwać 
nad przebiegiem całej procedury przetar-
gowej na zakup energii elektrycznej. Do 
wspólnego porozumienia w powyższej 
sprawie, tak jak w roku ubiegłym, przy-
stąpiły gminy: Boronów, Dobrodzień, 

Herby, Konopiska, Krupski Młyn, Pa-
wonków, Woźniki, Zębowice, Kochano-

wice, Tworóg oraz Kalety.  

Agnieszka Kwoka 
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9  sierpnia 2013 r. nasze miasto od-
wiedzili  I Wicewojewoda Śląski 

Andrzej Pilot oraz poseł na sejm RP 
Tomasz Głogowski. 
    Swoją wizytę w Kaletach rozpoczęli 
od odwiedzenia planowanej lokalizacji 
podstacji pogotowia ratunkowego w Ka-
letach przy ul. Gwoździa. 
    Kolejnym punktem wizyty I Wicewo-
jewody w Kaletach było spotkanie z kale-
tańskimi samorządowcami w siedzibie 
Urzędu Miejskiego. Uczestniczyli w nim: 
Burmistrz Miasta,  Zastępca Burmistrza 
Dariusz Szewczyk, Skarbnik Miasta Re-
nata Sosnica oraz radni: Zuzanna Jelo-
nek, Janina Perz, Blandyna Kakol, Miro-
sława Potempa, Irena Nowak, Maria 
Wiatrek, Zygmunt Mirowski,  Kazimierz 
Złotosz, Edward Drabik, Robert Gryc 
oraz Grzegorz Krupa. 
    Głównym celem wizyty Wicewojewo-
dy i Posła było sprawdzenie stanu przy-
gotowań do planowanego na 1 stycznia 
2014 roku uruchomienia w Kaletach pod-
stacji Pogotowia Ratunkowego z karetką, 
która ma zostać alokowana z Tarnow-
skich Gór. Za taką opcją opowiedziała się 
między innymi starosta tarnogórski Lucy-
na Ekkert. Ostateczna decyzja  w tej kwe-
stii jeszcze nie zapadła. Pomimo pozy-
tywnych orzeczeń wydanych przez wła-
dze powiatu i województwa potrzebna 
jest finalna zgoda Ministra Zdrowia. 
     Wobec czasowego braku takowej na 
alarm postanowiło bić miasto Tarnowskie 
Góry, którego władze stanowczo sprzeci-

wia się pozbawienia stolicy powiatu jed-
nej karetki i przekazania jej Kaletom. 
Argumentują to między innymi  faktem, 
iż dwie karetki specjalistyczne będą mu-
siały od przyszłego roku obsługiwać nie 
tylko samo wielkie miasto, ale i np. port 
lotniczy w Pyrzowicach, jakby zapomina-
jąc, że tarnogórskie pogotowie odciążone 
zostanie z dojazdów do Kalet, Tworoga    
i Krupskiego Młyna. Władze Tarnow-
skich Gór zapowiadają protest przeciwko 
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 peł-
ni zdanie Ireneusz Ryszkiela- dyrektora 
Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki 
Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, który stwierdził, że rozwiąza-
nie z alokacją karetki do Kalet i przydzie-
leniem jednej „erki” 
na teren Krupskiego 
Młyna i Tworoga to 
dla Powiatu Tarno-
górskiego wyjście 
optymalne. Zdrowie    
i życie mieszkańców 
to wartości nie podle-
gające dyskusji, zaś 
dotychczasowy, prze-
kraczające wszelkie 
standardy czasowe, 
dojazd karetki z Tar-
nowskich Gór do Ka-
let możliwy był do 

przyjęcia jedynie jako rozwiązanie tym-
czasowe, które należało zlikwidować 
prędzej czy później. Im szybciej- tym 
lepiej dla chorych i wymagających na-
tychmiastowej opieki medycznej. Mamy 
nadzieję, że wbrew protestom Tarnow-
skich Gór, decyzja Ministra Zdrowia bę-
dzie przemyślana, a co za tym idzie, po 
naszej myśli. 
    Burmistrz miasta Kalety serdecznie 
dziękuje Panu Wicewojewodzie Andrze-
jowi Pilotowi, Panu Posłowi Tomaszowi 
Głogowskiemu oraz Pani Staroście Lucy-
nie Ekkert za ponadlokalne spojrzenie na 
problem i poparcie naszego wniosku. 
Osoby te, pomimo iż są na co dzień 
mieszkańcami Tarnowskich Gór, rozu-
mieją istotę potrzeby uruchomienia        
w naszym mieście punktu stacjonowania 
karetki pogotowia.  

(jal) 

Decyzja w sprawie karetki dla Kalet w rękach Ministra Zdrowia  

Ulica 3 Maja w Drutarni po przebudowie wraz z budową 
kanalizacji deszczowej 

12 .08.2013 r. odbył się odbiór koń-
cowy robót związanyc h              

z „Przebudową drogi gminnej wraz      
z kanalizacją deszczową ul. 3 Maja w 
Kaletach-Drutarni” Wykonawcą robót 

był Zakład Budownictwa Drogowego  
 Wodno-Kanalizacyjnego   i   Trans-
portu   Pana   Edwarda   Hucz                
z  Boronowa.  
    Przedmiotowa  droga została  wykona-

na  jako  jedna  z  nielicz-
nych  w  całości  zakresu  
objętego  projektem,        
w  jednym  etapie.            
W odbiorze, poza przed-
stawicielami Urzędu 
Miejskiego w Kaletach, 
wraz z Burmistrzem Mia-
sta oraz inspektorem nad-
zoru inwestor skiego 
uczestniczyła Radna Rady 
Miejskiej w Kaletach 
Pani Zuzanna Jelonek. 

Jan Potempa 

Z  przyjemnością informujemy, iż 
na wniosek mieszkańców Trusz-

czycy oraz radnego Edwarda Drabika, 
w dzielni-
cy tej, ku 
u c i e s z e 
najmł od-
s z y c h , 
ustawiony 
został no-
wy plac 
zabaw.  
     Dostarczony on został przez firmę Dr 
Spil Polska z Katowic. Docelowo teren 
przy ul. Dębowej, gdzie powstał plac 
zabaw, zostanie zagospodarowany jako 
nowa przestrzeń publiczna, która będzie 
służyła mieszkańcom tej dzielnicy oraz 
turystom.   

Nowy plac zabaw  
w Truszczycy  

Michał Szewczyk 



 

  www.kalety.pl 

Michał Szewczyk 

Od  4 września br. mieszkańcy 
Kalet, którzy złożyli DEKLA-

RACJĘ o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi i do-
konują zgodnie z nią stosownych wpłat 
na rzecz Miasta Kalety,  mogą oddać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, który jest zlokali-
zowany przy ul. ks. Drozdka 31 nastę-
pujące rodzaje odpadów: 
- zużyte baterie i akumulatory, 
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny     
i elektroniczny, 
- zużyte opony (z samochodów osobo-
wych). 
- przeterminowane lekarstwa, 
- opakowania z plastiku typu PET, 

 
ZASADY SEGREGACJI 

 OPAKOWAŃ TYPU PET  
 

 Do pojemnika przeznaczonego do 
zbierania opakowań typu PET  
WRZUCAMY: 
 

·         butelki po napojach, 
·         plastikowe zakrętki po napojach, 

·     puste opakowania plastikowe           
po chemii gospodarczej i kosmetykach, 
·         czyste kanistry plastikowe. 
  
 NIE WRZUCAMY: 
·        butelek i pojemników z jakąkolwiek 
zawartością, 
·   butelek i pojemników po olejach 
(spożywczych, silnikowych), 
·  opakowań po nawozach, środkach 
chwasto i owadobójczych, 
·         opakowań po medykamentach, 
·         butelek po płynach chłodniczych, 
·        pojemników po wyrobach garmaże-
ryjnych, 
·        opakowań z resztkami po jogurtach, 
masłach, margarynach, 
·         zderzaków samochodowych, 
·         plastikowych zabawek, 
·         plastikowych mebli ogrodowych, 
·         plastikowych ram okiennych, 
·       części plastikowych ze sprzętu AGD 
i RTV  (obudowy  po monitorach,  tele-
wizorach, itp.), 
·         tworzyw piankowych, styropianu, 
·      artykułów wykonanych z połączeń  
tworzyw z innymi materiałami. 
 

     Punkt będzie czynny: 
- w środy w godzinach od 12.00  do 
19.00 oraz 
- w soboty w godzinach od 8.00   do 
14.00. 
Terminy odbioru pozostałych frak-
cji odpadów w PSZOK będą podane         
w najbliższym czasie.  

Dariusz Szewczyk 
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Z  dniem 1 września 2013 r. upływa 
okres powierzenia funkcji dyrek-

tora Miejskiego Przedszkola nr 1         
w Kaletach. Dyrektorem placówki 
przez dwie kadencje, tj. 10 lat, była 
Pani Jolanta Gansiniec.  
    Przez ten okres wykonano remont po-
mieszczeń sanitarnych dla dzieci, unowo-
cześniono szatnie i jadalnię, wykonano 
remont pomieszczeń socjalnych dla pra-
cowników, częściowo wymieniono ogro-
dzenie, wymieniono okna w szatni, jadal-
ni i łazienkach dla dzieci, zmodernizowa-
no blok żywieniowy, uzupełniono ele-
menty placu zabaw, uporządkowano oto-
czenie przedszkola. 
    Dziękujemy Pani Jolancie za sumienne 
i rzetelne pełnienie powierzonych zadań  

i ofiarowane serce i czas dla dzieci. Po-
nieważ dyrektor Gansiniec złożyła dekla-
rację, że nie zamierza przystąpić do kon-
kursu na stanowisko dyrektora przed-
szkola, z dniem 1 września 2013 r. funk-
cję tę na okres 10 miesięcy powierzono 
nauczycielce przedszkola Pani Joannie 
Biadacz, która ukończyła w tym roku 
studia podyplomowe z zakresu zarządza-
nia placówkami oświatowymi.  
    Wiosną 2014 r. będzie ogłoszony kon-
kurs na to stanowisko. Pani Biadacz ży-
czymy sukcesów zawodowych i zadowo-
lenia oraz satysfakcji z realizowania trud-
nych zadań oświatowych we współpracy 
z organem prowadzącym i organem nad-
zoru pedagogicznego. 

Zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiego  
Przedszkola nr 1 w Kaletach 

Już od środy 4 września Punkt Selektywnej Zbiórki    
Odpadów Komunalnych czynny dla mieszkańców miasta  

22  sierpnia 2013 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kaletach 

odbyło się uroczyste wręczenie dyplo-
mów nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego: Pani Zuzannie Jelonek oraz 
Pani Iwonie Nowak-Magierze. 
    25 lipca br. obie Panie, przy komisji 
egzaminacyjnej pracującej pod przewod-
nictwem zastępcy burmistrza Miasta Ka-
lety Dariusza Szewczyka, zdały egzamin 
zawodowy. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów zawodowych. (jal) 

Dwie kolejne kaletanki  
w elicie nauczycieli  

mianowanych 

4  września burmistrz miasta Klau-
diusz Kandzia uczestniczył w ak-

cie notarialnym, na mocy którego sta-
wy przy ulicy Fabrycznej zostały prze-
jęte przez miasto na podstawie ordyna-
cji podatkowej.  
    Po przejęciu stawów wraz z drogą do-
jazdową zadłużenie KZCP w likwidacji 
wobec miasta Kalety zmniejszyło się       
z 371.047,23 zł do 282.720,23 zł. Oby-
dwa nowoprzejęte zbiorniki wodne, poło-
żone w niewielkiej odległości od cen-
trum, zwiększyły potencjał rekreacyjno- 
turystyczny miasta Kalety. Szczególne 
ukontentowanie tym stanem rzeczy wyra-
ża kaletańskie koło PZW, które od teraz 
będzie mogło bez przeszkód prowadzić 
na stawach gospodarkę zarybieniową. 

Miasto właścicielem stawów 
przy ulicy Fabrycznej 

Izabela Rapczyńska 
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Od 1 września można składać wnioski o przyznanie   
Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla  

najzdolniejszych uczniów i studentów 

O  stypendium ubiegać mogą się 
uczniowie klas V i VI szkół pod-

stawowych, gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych oraz studenci do 26 roku 
życia, których zdolności i zaintereso-
wania wykraczają poza program 
szkolny lub program studiów i którzy 
mogą poszczycić się znaczącymi osią-
gnięciami naukowymi, artystycznymi 
lub sportowymi, potwierdzonymi 
udziałem w konkursach (olimpiadach) 
szczebla ogólnopolskiego lub między-

narodowego. 
    Wnioski o przyznanie  Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety składać można 
od 1.09.2013 r. do 30.09.2013 r. w przy-
padku studentów od 1.10.2013 r. do 
31.10.2013 r.  
    Formularze wniosków można pobierać 
ze strony internetowej                        
http://www.bip.kalety.pl                       
lub w Urzędzie Miejskim, II piętro, pokój 
nr 15.  

Małgorzata Mazur 

Bezpłatne porady prawne - 
wrzesień 

 

Najbliższy dyżur prawnika w Filii 
Biura Poselskiego Tomasza Głogow-
skiego w Kaletach (ul. Lubliniecka 2, 
MDK) odbędzie się 27 września 
(piątek). Porad udziela adwokat Ma-
riusz Jakubowski. Prosimy o wcze-
śniejszą rezerwację terminu telefo-
nicznie  

699 237 471 lub  32 768 86 11  
oraz przygotowanie wszystkich mate-
riałów pomocnych w rozpoznaniu 
istoty sprawy. 

1  września 2013 roku weszła w życie 
ustawa z dnia 13 czerwca o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 827).  
    Ustawa (zwana „przedszkolną”) wpro-
wadza m.in. nowe zasady odpłatności za 
pobyt dziecka w przedszkolu. Od 1 wrze-
śnia tego roku samorządy w całej Polsce 
zobligowane są do ustalenia nowych sta-
wek opłat. Nie mogą one wynosić więcej 
niż 1 zł za godzinę. Z ustawy wynika, że 
tylko taka opłata oraz opłata za wyżywie-
nie mogą być pobierane od rodziców 
przez przedszkole. Każde publiczne 

przedszkole musi zapewnić bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 
nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Po 
tym czasie przedszkole może organizo-
wać także inne zajęcia, ale nie może za 
nie pobierać dodatkowych opłat od rodzi-
ców.  
    W przedszkolach prowadzonych przez 
miasto Kalety rodzice mają zagwaranto-
wany bezpłatny pobyt dziecka od 8.00 do 
godziny 13.00. Od września po godzinie 
13.00 rodzice za pobyt dziecka w przed-
szkolu zapłacą 1 zł za każdą kolejną go-
dzinę. Zachowane zostaną również do-
tychczasowe ulgi i zwolnienia z opłat. 

Nie zmienią się zasady odpłatności za 
wyżywienie. 

Informacja dla rodziców przedszkolaków 

Od obecnego roku szkolnego edukacja 
przedszkolna jest dotowana przez pań-
stwo. Dotacja przyznawana jest na każde-
go przedszkolaka, niezależnie od tego ile 
czasu spędza on w przedszkolu. Miasto 
Kalety za okres wrzesień – grudzień 2013 
r. otrzyma kwotę 80 316 zł. 

Dariusz Szewczyk 

Miasto Kalety otrzyma    
dotację na przedszkola 

Dariusz Szewczyk 

W edług danych na dzień 31.08.   w 
2013 r. Gmina Kalety prowadzi 

postępowanie wobec 36 dłużników ali-
mentacyjnych (dla porównania        w 
2012 r. działania prowadzono wobec 35 
dłużników). 
    Wobec  12 dłużników zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie uznania za uchy-
lających się od zobowiązań alimentacyj-
nych. Dla 9 z nich postępowanie zakoń-
czyło się wydaniem decyzji o uznaniu ich 
za dłużników uchylających się od zobo-
wiązań alimentacyjnych. Wobec 6    z nich 
skierowano do prokuratury zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
oraz wniosek o ściganie a także skierowa-
no wnioski do starosty o zatrzymanie pra-
wa jazdy. 
    Tutejszy ośrodek współpracuje z Biu-
rem Informacji Gospodarczej (w skrócie - 
BIG)  do którego przekazywane są dane 
na temat zadłużenia dłużników za okres 

dłuższy niż 6 miesięcy. Konsekwencją 
wpisu do rejestru dłużników BIG może 
być problem z uzyskaniem przez dłużnika 
kredytu lub dokonania jakiegokolwiek 
zakupu na raty. Wykreślenie z rejestru  
dokonuje się po całkowitej spłacie zadłu-
żenia. 
    W związku z nie wywiązywaniem się   
z obowiązku płacenia alimentów za 30 
nieuczciwych rodziców wypłacane są 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
osobom uprawnionym do alimentów. 
Dłużnik jest zobowiązany do zwrotu orga-
nowi właściwemu wierzyciela należności 
w wysokości świadczeń wypłaconych       
z funduszu alimentacyjnego dla osoby 
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odset-
kami. W wyniku prowadzonego postępo-
wania w 2012 roku od dłużników alimen-
tacyjnych wyegzekwowano kwotę 
38.641,12 zł co stanowi 5,92 %  ściągal-
ności. 

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej        
w Kaletach na temat działań   prowadzonych wobec  

dłużników alimentacyjnych w Gminie Kalety w 2013 r. Z godnie z ustawą z dnia 26 lipca 
2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 983)         

o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych oraz niektórych in-
nych ustawach, w ustawie o świadcze-
niach rodzinnych poszerzono katalog 
dochodu utraconego i uzyskanego. 
    Zgodnie z nowelizacją ustawy od dnia 
01 września 2013 roku utratą dochodu 
będzie nie tylko wyrejestrowanie pozarol-
niczej działalności gospodarczej, ale także 
zawieszenie jej wykonywania. Przedsię-
biorca niezatrudniający pracowników pro-
wadzący działalność gospodarczą przez 
okres co najmniej 6 miesięcy może zawie-
sić wykonywanie działalności gospodar-
czej na okres 3 lat w celu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku 
życia. Uzyskaniem dochodu od 1 września 
2013 r. zgodnie z nowelizacją będzie roz-
poczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej lub wznowienie jej wykonywania.  

Nowy katalog dochodu 
utraconego i uzyskanego  
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  Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach – Dział Świad-

czeń Rodzinnych, informuje że wnioski 
w sprawie ustalenia prawa do świad-
czeń rodzinnych na nowy okres zasił-
kowy 2013/2014 rozpoczynający się 
dnia 1 listopada br. przyjmowane są od 
dnia 1 września br. 
    W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz        
z dokumentami do dnia 30 września br., 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad br. następuje do dnia 
30 listopada br. 
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od 1 października do 
30 listopada br., ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 31 grudnia br. 
    W okresie zasiłkowym 2013/2014 tj. 

od 01.11.2013 r. do 31.10.2014 r. należy 
wykazać dochody za rok 2012 ( bazowy). 
Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnolet-
nich członków rodziny) 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 
POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DO-
CHODU NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA 
KA Ż DE G O PE Ł N O LE T NIE GO 
CZŁONKA RODZINY INDYWIDUAL-
NIE 
Do wniosku należy dołączyć: 
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, 
na które wnioskodawca ubiega się o zasi-
łek rodzinny, 
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 
2012 r., 
• zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o wysokości składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za 2012 rok, 
• dokumenty uwzględniające zmiany wy-
sokości dochodów członków rodziny, tj. 
dochód utracony lub uzyskany: 
a. Dochód utracony (oznacza utratę do-

chodu spowodowaną: uzyskaniem prawa 
do urlopu wychowawczego, utratą prawa 
do zasiłku lub stypendium dla bezrobot-
nych, utratą zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, z wyłączeniem umowy        
o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalne-
go lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensa-
cyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wy-
jątkiem rent przyznanych rolnikom         
w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem 
pozarolniczej działalności gospodarczej, 
utratą zasiłku chorobowego, świadczenia 
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyń-
skiego, przysługujących po utracie za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
utratą zasądzonych świadczeń alimenta-
cyjnych w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do tych świadczeń) 
• dokument określający datę utraty do-
chodu oraz miesięczną wysokość utraco-
nego dochodu (np. świadectwo pracy, 
decyzja  o  wyrejestrowaniu   działalności  

W  ramach  projektu  unijnego pt. „Ja też potrafię”  Priorytetu 
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój        

i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój        
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecz-
nej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbywały się zajęcia 
praktyczne kursu „ Ogrodnik wraz z elementami projektowania tere-
nów zielonych”.  
    Zajęcia odbywały się na terenie parku w Kaletach –  Jędrysku . Ogrodni-
cy obsadzili park  krzewami i innymi drzewkami ozdobnymi. Zdobywając 
nowe umiejętności upiększyli nowe miejsce naszej gminy. Zajęcia finanso-
wane są ze środków europejskiego funduszu społecznego.  
    Składamy podziękowania opiekunowi praktyk z Ośrodka Doskonalenia 
Zawodowego w Lublińcu i kursantom za wykonaną pracę w parku oraz 
strażakom z OSP Kalety wraz z p. Kazimierzem Złotoszem na czele, za 
podlewanie nowych nasadzeń.  

 

Nowe nasadzenia w parku miejskim w Jędrysku sfinansowane ze środków UE 

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach – Dział Świad-

czeń Rodzinnych informuje wszystkie 
osoby, które są uprawnione do pobie-
rania zasiłku rodzinnego, a których 
dzieci rozpoczynają naukę w szkole 
ponadgimnazjalnej o możliwości ubie-
gania się o tzw., dodatek z tytułu dojaz-
du dziecka z miejsca zamieszkania do 
miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej. 
    W tym celu należy przedstawić za-
świadczenie ze szkoły, iż dziecko jest 
uczniem danej szkoły do dnia 20 wrze-

śnia br.( dodatek wynosi 50,00 zł). 
   Można również ubiegać się o dodatek 
na zakwaterowanie ucznia, w związku      
z zamieszkiwaniem w miejscowości,       
w której znajduje się siedziba szkoły po-
nadgimnazjalnej w wysokości 90,00 zł 
miesięcznie. W tym celu należy przedsta-
wić zaświadczenie ze szkoły oraz po-
twierdzenie tymczasowego zameldowa-
nia ucznia poza miejscem zamieszkania 
w terminie do dnia 20 września br. 
    Przypomina się także osobom, których 
dzieci kontynuują naukę w szkole ponad-

gimnazjalnej o konieczności dostarczenia 
do dnia 20 września br. zaświadczenia 
potwierdzającego fakt nauki w roku 
szkolnym 2013/2014 w szkole ponadgim-
nazjalnej pod rygorem uchylenia dodatku 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do-
datku z tytułu dojazdu do szkoły lub do-
datku z tytułu zakwaterowania ucznia 
poza miejscem zamieszkania. 
    Więcej informacji w biurze świadczeń 
rodzinnych – parter urzędu miasta lub 
pod nr telefonu 3527 656. 

Iwona Wręczycka 

Dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd i na zakwaterowanie  
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Laureaci konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród 

W  dniu 22 sierpnia 2013 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego w 

Kaletach odbyła się XXXI sesja Rady 
Miejskiej w Kaletach, obradom prze-
wodniczył Eugeniusz Ptak – przewod-

niczący Rady Miejskiej. 
    W obradach udział wzięło 13 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 

    W pierwszych punktach porządku ob-
rad burmistrz wraz z przewodniczącym 
wręczyli nagrody dla laureatów III edycji 
konkursu na najpiękniejszy balkon i przy-
domowy ogród.  

Justyna Opara Anna Zgoda Józef Katryniok 

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

Ogłoszenie skarbnika miasta 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu budżetu miasta Kalety na 2014 rok prosi się organizacje 
związkowe, komitety społeczne, stowarzyszenia, a także  mieszkańców o dostarczenie wniosku do projektu budżetu na 

2014 rok do sekretariatu Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2013 roku. 

Renata Sosnica 

gospodarczej oraz PIT-11 lub adekwatny 
do osiągniętych dochodów za rok bazo-
wy). 
b. Uzyskanie dochodu (oznacza uzyska-
nie dochodu spowodowane: zakończe-
niem urlopu wychowawczego, uzyska-
niem prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
lub stypendium, uzyskaniem zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, z wyłącze-
niem umowy o dzieło, uzyskaniem zasił-
ku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także 
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub 
renty socjalnej, z wyjątkiem rent przy-
znanych rolnikom w związku z przekaza-
niem lub dzierżawą gospodarstwa rolne-
go, rozpoczęciem pozarolniczej działal-
ności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku 
chorobowego, świadczenia rehabilitacyj-
nego lub zasiłku macierzyńskiego, przy-
sługujących po utracie zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej) 
• Uzyskanie dochodu w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy 
(tj. rok bazowy 2012 ): 
 dokument określający wysokość docho-
du uzyskanego przez członka rodziny 
oraz liczbę miesięcy lub okres, w których 
dochód był osiągany (np. umowa o pracę 
oraz PIT- 11, decyzja PUP przyznając 

zasiłek dla bezrobotnych) 
• Uzyskanie dochodu po roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy 
( po roku 2012): 
- dokument określający wysokość docho-
du uzyskanego przez członka rodziny       
z miesiąca następującego po miesiącu,   
w którym dochód został osiągnięty, tj. 
wynagrodzenie netto za drugi przepraco-
wany miesiąc, (zaświadczenie pracodaw-
cy – wzór do pobrania w dziale świad-
czeń rodzinnych) 
- rozliczenie podlegające opodatkowaniu 
na zasadach określonych w art. 27, 30b, 
30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.     
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych 
a. zaświadczenia urzędu skarbowego albo 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszywych 
zeznań członków rodziny o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu na zasa-
dach określonych w art. 27, 30b, 30c i 
30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
osiągniętym w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres zasiłkowy (w przy-
padku małżeństw oddzielne zaświadcze-
nia oraz oświadczenia). 
• zaświadczenia albo oświadczenia człon-
ków rodziny pod rygorem odpowiedzial-

ności karnej za składanie fałszywych 
zeznań zawierające informację o wysoko-
ści składek na ubezpieczenie zdrowotne 
w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy. 
• oświadczenia członków rodziny o do-
chodzie niepodlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy. 
b. Działalność gospodarcza (dotyczy 
osób, które taki dochód uzyskiwały): 
• oświadczenia członków rodziny rozli-
czających się na podstawie przepisów     
o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne o dochodzie osią-
gniętym w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres zasiłkowy) 
c. Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, 
które taki dochód uzyskiwały) 
• zaświadczenie właściwego organu gmi-
ny, nakaz płatniczy albo oświadczenie     
o wielkości gospodarstwa rolnego wyra-
żonej w hektarach przeliczeniowych 
ogólnej powierzchni w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy.  
Więcej informacji w biurze świadczeń 
rodzinnych – parter urzędu miasta lub 
pod nr telefonu 3527656. 

Iwona Wręczycka 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

3 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się konferencja pn. „Oświetlenie dróg publicznych– nowe 
możliwości . 

30 września i 1 października w Kaletach, celem uzgodnień programu COMENIUS REGIO, przebywać będzie delegacja z Vitkova.  

26 września w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach  odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej. 

24 września w Truszczycy odbędą się tradycyjne biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży o „Laur Złotego Dębu”  

Następnie burmistrz przedstawił 
sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, 
a także zapoznał radnych z aktualnym 
stanem: działania na terenie miasta zno-
welizowanej ustawy śmieciowej oraz 
sprawy utworzenia w Kaletach stacji ra-
townictwa medycznego. 
    Po burmistrzu głos zabrał przewodni-
czący Rady Miejskiej, który poinformo-
wał radnych o bieżących sprawach oraz         
o swojej działalności w okresie między-
sesyjnym. 
    W kolejnych punktach porządku obrad 
radni podjęli następujące uchwały: 
Nr 275/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 276/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 277/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 278/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 279/XXXI/2013 w sprawie przystą-
pienia Miasta Kalety do Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 
Nr 280/XXXI/2013 w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Kalety-Zachód”. 
Nr 281/XXXI/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2023. 

Nr 282/XXXI/2013 zmian budżetu Mia-
sta Kalety na 2013 rok. 
    W punktach interpelacje i zapytania 
radnych oraz wolne wnioski i informacje 
zgłaszano następujące sprawy: 
P r z e w o d n i c z ą c y  E u g e n i u s z 
Ptak odczytał interpelację grupy radnych 
dotyczącą funkcjonowania jednostki or-
ganizacyjnej ZEAPO. 
Radna Mirosława Potempa pytała        
o sprawę uszkodzeń popowodziowych 
przy kanale ulgi w Zielonej. 
Radna Janina Perz ponownie zwróciła 
się o wyczyszczenie studzienki odpływo-
wej przy ul. Sienkiewicza nr 3 oraz zgło-
siła nierówności w nawierzchni chodnika 
przy ul. Drozdka (w okolicy mostu). 
Radna Irena Nowak prosiła o wyrówna-
nie przekopu na ulicy Bema przy skrzy-
żowaniu z ulicą 1 Maja, jednocześnie 
podziękowała za pomysł wybrukowania 
terenu przy pomniku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację. 
Radny Zygmunt Mirowski prosił o uzu-
pełnienie oświetlenia ulicznego ulic do-
jazdowych do ulicy Paderewskiego: Mio-
dowej, Księdza Twardowskiego, Po-
przecznej, Polnej, Zapolskiej oraz miej-
sca przy posesji nr 53 oraz na łuku łączą-
cym z ulicą Dębową, radny pytał również 
o tablicę ogłoszeniową przy Klubie        
w Kuczowie. 

Wiceprzewodniczący Ryszard Sen-
del poruszył sprawę złego stanu kładki 
pod nasypem kolejowym, zgłosił uszko-
dzenie chodnika przy ulicy Drozdka przy 
posesji nr 34 jak również zasypanie stu-
dzienki kanalizacyjnej w tej okolicy. Wi-
ceprzewodniczący zwrócił się o naprawę 
nawierzchni ulic 1 Maja i Bema oraz pro-
sił o zakończenie remontu ulicy Leśnej. 
Radna Maria Wiatrek ponownie poru-
szyła problem złej nawierzchni dróg nie-
utwardzonych: Chopina i Kosmonautów, 
pytała również czy jest planowana reno-
wacja pomnika przy ulicy 1 Maja. 
Radny Grzegorz Krupa prosił o do-
świetlenie końcówki ulicy Tylnej oraz 
zgłosił fakt zapadniętych studzienek re-
wizyjnych kanalizacji sanitarnej na ulicy 
Rogowskiego. 
Rady Robert Gryc prosił o ustawienie 
kosza na śmieci przy nowopowstałym 
korcie tenisowym. 
Radny Kazimierz Złotosz prosił o przy-
cięcie lipy przy ulicy Wolności, poruszył 
również sprawę zarastających na drogę 
krzewów przy skrzyżowaniu ulic Rogow-
skiego i Łokietka. 
    Następnie przewodniczący poinformo-
wał radych o pismach, które wpłynęły    
w okresie międzysesyjnym do biura rady. 
Na tym sesję zakończono. 

Małgorzata Mazur 
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Kolejny konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród 2013 rozstrzygnięty 

31  lipca 2013 r. komisja konkur-
sowa w składzie: Ewa Czelu-

śniak – przewodnicząca, Agnieszka 
Kwoka oraz Marek Parys, dokonała 
oględzin posesji zgłoszonych do kon-
kursu na najładniejszy balkon i przy-
domowy ogród w edycji 2013. 
    Komisja konkursowa miała okazję 
podziwiać wspaniałe aranżacje przydo-
mowych ogródków oraz przyozdobione 

pięknymi kwiatami balkony. Po długich 
naradach komisja postanowiła, że przy-
zna 3 równorzędne miejsca. Laureatami 
zostali:   
- Pani Anna Zgoda z ul. Poprzecznej      
w Kuczowie (kategoria balkon), 
-  Pani Justyna Opara z ul. Paderewskie-
go w Kuczowie (kategoria ogródek przy-
domowy)  
-  Pan Józef Katryniok z ul. Lipowej       

w Kaletach (kategoria balkon i ogródek 
przydomowy).   
    Wszystkim laureatom serdecznie gra-
tulujemy!  Nagrody za zwycięstwo         
w konkursie wręczone zostały na sesji 
Rady Miejskiej w dniu 22 sierpnia.  
    Zachęcamy mieszkańców naszego 
miasta do pokochania swoich ogrodów. 
Następny konkurs już za rok!   

Agnieszka Kwoka 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Korepetycje  
Matematyka, fizyka, chemia. Od podstawówki do matury rozszerzonej 

 

tel.: 787983046, 034 3577429 

Sprzedam mieszkanie 26 m²  (kawalerka) w Kaletach przy ul. 1 Maja 66 (osiedle).  

Cena 48 tys. (do uzgodnienia). Tel:783-661-159  

Hurtownia materiałów sypkich 
1. Piach kopany (tynki) 
2. Piach płukany (wylewki) 
3. Podsypki pod kostkę 
4. Kamień pod kostkę drobny 
5. Kamień pod kostkę gruby 
6. Żwir pospółka 
7. Żwir płukany 
8. Ziemia 
9. Torf 
10. Grys (różne kolory) 
11. Kamień duży ozdobny 
12. Kamień piaskowiec 
13. Kamień łupek 
14. Kostka brukowa 

DARMOWY TRANSPORT 
NA TERENIE KALET.  

 
KAŻDA ILOŚĆ  

(SPRZEDAŻ NAWET  
NA WIADRA) 

 
USŁUGI CIĄGNIKIEM 

 
USŁUGI KOPARKO–  

ŁADOWARKĄ 
 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 

KALETY 
UL. MICKIEWICZA 6 

606 522 463 


