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MATERIAŁ PŁATNY 

„Droga przez mękę” - zakończono remont ulicy Paderewskiego 

P rzedsięwzięcie było wspólną inwestycją Miasta Kalety oraz Powiatu Tarnogórskiego, a kwestia finalizacji budowy  
w pewnym momencie stała pod poważnym znakiem zapytania. Przyczyną takiego stanu rzeczy były działania Po-

wiatu Tarnogórskiego, którego Rada nie zabezpieczyła na ww. cel środków w budżecie Powiatu. Miasto Kalety miało 
stać się ofiarą powiatowego programu naprawczego. 

MATERIAŁ PŁATNY     Realizację przedsięwzię-
cia polegającego na budo-
wie kanalizacji sanitarnej 
(Miasto Kalety) oraz kana-
lizacji deszczowej w ulicy 
Paderewskiego (Powiat) 
uratowano poprzez ener-
giczne działania burmistrza 
Kalet. Powiat wsparty zo-
stał kwotą 200 tys. zł 
(uchwała Rady Miejskiej w Kaletach). Miasto Kalety poniosło 
również dodatkowe koszty w postaci odsetek wynikających    
z odroczenia terminu spłaty zaciągniętej pożyczki o 2 lata, co 
stanowi kwotę 84 tys. zł. 
     W efekcie tych działań władze powiatu podpisały z przed-
stawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej aneks do porozumienia z kwietnia 2013 
roku o dofinansowaniu przez WFOŚiGW realizacji zadania 
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kalety - Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powia-
towej nr 3248 S.” 
    Aneks dotyczył zmiany wysokości dofinansowania oraz 
zakresu rzeczowego i harmonogramu wykonania prac. Tak     
w skrócie wygląda historia tej troszeczkę „pechowej” inwesty-
cji. 
    Gdyby inwestycja została zakończona w pierwotnym termi-
nie, istniała szansa na sfinansowane jej ze środków unijnych    
z bezzwrotną dotacją w wysokości 85 % kosztów kwalifiko-
wanych. Niestety, nie z winy miasta, nastąpiło jej opóźnienie. 
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OGŁOSZENIA  
DROBNE 

Sprzedam mieszkanie umeblowane,   gotowe do 
zamieszkania o pow. 40m2,   1 piętro,  

ul. 1 Maja 74/6  
Kalety. Plus 2 garaże. Tel. 539413168 
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25 sierpnia na małym rynku odbyła się kolejna projekcja w ramach kina letniego na leżaczkach w Leśnym zakątku Śląska.   
Wyświetlono film pt. „Skarb”. 

15 sierpnia  w ramach XIII Festiwalu Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej, na rynku w Woźnikach miał miejsce "Drużynowy Mecz 
Szachowy Sekcji Szachowych MGOK Woźniki i MDK Kalety".  

3 sierpnia zakończył się remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w Miejskim Przedszkolu nr 1.  

19 sierpnia  na boisku sportowym Orlik w Kaletach rozegrany został Turniej ORLIKA o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 
Zwyciężyła drużyna pod nazwą „Rezerwy Nawałki”. 

31 sierpnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Na sesji wręczo-
ne zostały nagrody dla zwycięzców w konkursie na najpiękniejszy przydomowy ogród. 

W dniach 6 - 14 września Publiczne Gimnazjum im. 
ks. P. Rogowskiego w Kaletach, już po raz trzeci go-
ściło 21-osobową grupę młodzieży wraz z nauczycie-
lami z miejscowości Werl w Niemczech,  w ramach 
programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży.  

4 września w kaletańskich szkołach zainaugurowany 
został nowy rok szkolny.  

Informacje zebrał i opracował:  JACEK LUBOS 

Koszenie, wertykulacja, przekopanie.              
Tel. 690-070-193  

1 września, w sali sesyjnej kaletańskiego magistratu 
miała miejsce konferencja prasowa z udziałem ekipy 
z naszego miasta ruszającej na trasę rajdu 
„ZŁOMBOL 2017”.  

14 i 15 sierpnia na Placu Zjednoczenia w Jędrysku odbył się tradycyjny festyn, którego organizatorami było Miasto Kalety oraz 
Miejski Dom Kultury w Kaletach przy współpracy Restauracji Gościnna oraz Sklepu Wielobranżowego p. Marka Labusa.  

MATERIAŁ PŁATNY 

KUPIĘ MIESZKANIE DO 2000 ZŁ/M2 Z OGRZEWANIEM CENTRALNYM 

TEL.: 604 864 100 

3 września w jędryskowskim Parku odbyło się VII 
Rodzinne Grzybobranie. Burmistrz Miasta składa 
podziękowania prezesowi Stowarzyszenia "Nasze 
Kalety" Adamowi Gabrysiowi, wiceprezes Izabeli 
Cogiel, sekretarz Radosławie Radziwończyk-Gabryś 
oraz wszystkim członkom tego zrzeszenia za zorgani-
zowanie tej imprezy. 
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(jal) 

14  i 15 sierpnia na Placu Zjed-
noczenia w Jędrysku odbył 

się tradycyjny festyn, którego organi-
zatorami było Miasto Kalety oraz 
Miejski Dom Kultury w Kaletach 
przy współpracy Restauracji Gościn-
na oraz Sklepu Wielobranżowego       
p. Marka Labusa.  
     Festyn rozpoczął się o godzinie 17.00 
spektaklem teatralno-tanecznym na za-
kończenie projektu współfinansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Kul-
tury "Razem pracujemy-razem się uczy-
my" polsko ukraińskiej wymiany mło-
dzieży z Kalet i Zaporoża. Wieczorem 
natomiast odbyła się zabawa taneczna    
z zespołem Ynix, która trwała do póź-
nych godzin nocnych.  
    W niedzielę nasi najmłodsi mieszkań-
cy już od godziny 16.00 brali udział        
w grach i zabawach z grupą Pasja z Ko-
chanowic, natomiast o godzinie 18.30 
była okazja wysłuchać występu grupy 
wokalnej "MI na ludowo". Zaraz później 
ze swoim koncertem wystąpiła Miejska 
Orkiestra Dęta pod batutą Mariana Li-
sieckiego oraz mażoretki Inez. Dwu-
dniowy festyn zwieńczyło plenerowe 
kino letnie na leżaczkach z projekcją 
filmu "Amazonia. Przygody małpki  
Sai".  
 

Na Placu Zjednoczenia odbył się kolejny tradycyjny sierpniowy festyn 

Zachęcamy do głosowania na ustawienie 
Paczkomatu InPost w naszym mieście 
przy ulicy 1 Maja 26. Lokalizacja ta zo-
stała wytypowana i zgłoszona przez 
mieszkańców Kalet. Głosować można 
internetowo, nie jest wymagana żadna 
rejestracja ani logowanie.  
Adres strony z głosowaniem: 
 

http://bliskociebie.inpost.pl 
 

 Na stronie należy znaleźć kaletańską 
lokalizację i oddać głos (na dzień 12 
września były 434 pkt.) 
To nowoczesne urządzenie do wygodne-
go nadawania i odbierania przesyłek 24 
godziny na dobę, już wkrótce może sta-
nąć w naszym mieście – wystarczy za-
głosować!  

Paczkomat w Kaletach?  
Zagłosuj!    

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej 
Szkole Podstawowej  

im. Adama Mickiewicza w Kaletach   

4  września 2017 r., 
za inaugurowany 

został nowy rok szkol-
ny. Uroczyste obchody 
rozpoczęły się mszą 
świętą w intencji 

uczniów, ich rodziców, nauczycieli       
i pracowników szkoły.  

    Część oficjalną w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza   
w Kaletach otworzyła dyrektor placów-
ki, Dorota Mańczak, która serdecznie 
powitała po wakacjach wszystkie dzieci, 
rodziców i pedagogów oraz życzyła sa-
mych sukcesów w nowym roku szkol-
nym.  
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Burmistrz Miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia życzył uczniom 
wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy, a przewodnicząca Ko-
misji Oświaty Irena Nowak 
szczególnie ciepło zwróciła się 
do najmłodszych uczniów, któ-
rzy w tym roku rozpoczynają 
dopiero swoją przygodę             
z edukacją.  
    Po oficjalnej inauguracji 
uczniowie spotkali się z wycho-
wawcami w swoich klasach.    
W tym roku szkolnym w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w 
Kaletach zostały utworzone 
dwie klasy pierwsze liczące 23 
i 24 uczniów. 
    Z ramienia władz miasta     
w uroczystościach udział wzięli 
burmistrz miasta Klaudiusz 
Kandzia, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Eugeniusz Ptak,        
a także członkowie Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Rady Miejskiej: Irena Nowak     
i Krzysztof Rogocz.  

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży  
w Publicznym Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach     

W  dniach 6 - 14 września 2017 r. 
Publiczne Gimnazjum im. ks. 

P. Rogowskiego w Kaletach, już po 
raz trzeci będzie gościć 21-osobową 
grupę młodzieży wraz z nauczycielami          
z miejscowości Werl w Niemczech,      
w ramach programu polsko – niemiec-
kiej wymiany młodzieży.  
     Gimnazjaliści z Werl i Kalet odwie-
dzili też Urząd Miejski w Kaletach. Bur-
mistrz Miasta przyjął młodzież w sali 
sesyjnej, gdzie przedstawił m.in. prezen-

tację multimedialną na temat walorów 
przyrodniczych naszego miasta oraz 
pokrótce opowiedział o członkostwie 
Kalet w międzynarodowej sieci miast 
dobrego życia Cittaslow.  
    Po wizycie w urzędzie goście udali się 
zwiedzać nasze miasto.  
    W poniedziałek 11 września, na za-
proszenie burmistrza, młodzież udała się 
do Ichtioparku, gdzie miała okazję spró-
bować swoich sił w wędkarstwie, zaś po 
południu odwiedziła naszą rekreacyjną 

dzielnicę miasta - Zieloną.  
    Dla gości zza zachodniej granicy,      
w ramach ich pobytu w Kaletach, zapla-
nowano jeszcze m.in. wycieczkę do sie-
dziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk       
w Koszęcinie, wyjazd na Jasną Górę      
w Częstochowie, do Krakowa oraz do 
Państwowego Muzeum Auschwitz – 
Birkenau w Oświęcimiu.  

Marek Parys 
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W  piątek, 1 września, w sali se-
syjnej kaletańskiego magistra-

tu miała miejsce konferencja prasowa 
z udziałem ekipy z naszego miasta, 
której trzon stanowią bracia Szymon   
i Paweł Musikowie, a która w sobotę, 
2 września, ruszyła samochodem Żuk 
w liczącą w niespełna trzy tysiące kilo-
metrów trasę do Kraju Basków w pół-
nocnej Hiszpanii. 
    Miasto Kalety tradycyjnie współfinan-
suje wyjazd, który jest świetną okazją do 
promocji Leśnego Zakątka Śląska wśród 
setek ekip rajdowych oraz w Polsce        
i Europie.  
    Chopy Team, bo tak nazywa się po-
dróżujący Żukiem zespół z Kalet, poje-

chał już po raz 
czwarty razem  
z innymi ekipa-
mi trasą rajdu 
charytatywnego 
Z Ł O M B O L ,       
z którego do-
chód każdorazo-
wo przeznacza-
ny jest na po-
moc dzieciom     
z domów dziec-
ka.  

    W roku 2017 z Katowic startuje aż 
530 samochodów, a spodziewany zysk      
z przeznaczeniem na działalność chary-
tatywną wynosić ma około miliona zło-
tych. Trasą ekip śledzić można na żywo 
na stronie internetowej ZŁOMBOLU. 
Krótkie relacje z trasy ekipy Chopy Te-
am pojawiać się będą systematycznie na 
profilu Facebookowym Miasta Kalety. 

Chopy Team już w drodze   

W  centrum Kalet  Kaletach po-
wstał niedawno mały, przyja-

zny ludziom kawałek przestrzeni pu-
blicznej nazwany Małym Rynkiem. 
To, co było brzydkie odeszło w niepa-
mięć, bo zastąpiło je coś o wiele ładniej-
szego, czego w Kaletach bardzo brako-
wało. Powstała płaszczyzna wyłożona 
ładną kostką brukową, a na niej ustawio-
no piękne donice z ozdobnymi krzewa-
mi, stoliki i ławeczki z dużymi parasola-
mi. Aby całość uaktywnić powstała tam 
też budka, w której  serwuje się kawę, 
lody, napoje. Ciekawostką  jest  fakt  
przywileju jaki spotkał emerytów, bo-
wiem dla nich kawa jest za symboliczną 
złotówkę. Myślałam, że w związku z tą 
ceną kawy będą tam tłumy, ale nic takie-
go się nie stało. Owszem  od czasu do 
czasu pojawi się tam amator kawy za 
złotówkę, ale jest to raczej związane      
z ogólnymi zakupami   w tym miejscu    
i chęcią chwilowego odpoczynku.  Miej-
sce to stało się przyjazne przede wszyst-
kim dla matek bądź rodziców z dziećmi, 
którzy mogą spokojnie tam usiąść i po-

czekać, aż dziecko zje loda. Niektórzy  
wyrażają opinię, że tam powinien być 
raczej parking, bo rzeczywiście parkin-
gów mamy za mało. Ale tak już jest, że 
wszystkich zadowolić się nie da. Ja       
w związku z tym ładnym miejscem mam 
jeszcze jedną propozycję aby wykorzy-
stać je do celów edukacyjnych i czytel-
niczych. Każdy z nas ma w swoim domu 
mnóstwo książek, które już dawno zo-
stały przeczytane, a których  szkoda tak 
po prostu wyrzucić. A może by tam 
przygotować  regał,  bądź prowizorycz-
ne półki, np. ze skrzynek na owoce         
i umieszczać w nich  książki, które po 
prostu nam już w domu zawadzają,  
bądź za względu na ich ilość nie mają 
już w naszych mieszkaniach miejsca. Ci, 
którzy lubią czytać, interesują się książ-
kami, mogli by tam przesiadywać,  wer-
tować i czytać to, co kogo zainteresuje. 
W wielu wypadkach nasze dzieci wyro-
sły już z bajek, które dla nich kupowali-
śmy, więc była by okazja zrobić z nich 
użytek. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
ktoś z bezpośredniego sąsiedztwa tego 

miejsca musiałby czasem rzucić  tam 
okiem lub też schować je przed desz-
czem, ale zapewniam, że warto o tym 
pomyśleć i to jeszcze teraz, kiedy jesz-
cze trwa lato (chociażby eksperymental-
nie). 
    Uważam, że gmina  mogła by ogłosić  
w swoich publikatorach lub plakatach, 
że w określonych dniach, np. w jakąś 
sobotę,  można tam przynieść przeczyta-
ne  książki i udostępnić w ten sposób 
innym osobom, które chętnie je przejrzą  
lub przeczytają.  Zapewniam, że korzyść  
byłaby ogromna. 
                               Maria  Rogocz 

Mały  Rynek  może  być  jeszcze  atrakcyjniejszy 
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P odczas wakacji w świetlicy PORT realizowany był 
plan wakacji letnich.  

    Każdy z dni był dniem tematycznym. W poniedziałki dzieci 
spędzały czas w świetlicy grając w gry planszowe, grając na 
komputerze, konsoli, w piłkarzyki, bilard czy kręgle, jak kto 

miał ochotę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
kreatywne organizowane we wtorki, podczas których robili-
śmy różne ciekawe twory, np. rysunek pieczony 3D, breloczki 
z modeliny, masę piankową, masę solną, malowaliśmy farba-
mi, robiliśmy bańki mydlane. Środy były dniami wycieczko-
wymi, niestety z powodu niesprzyjającej pogody nie udało się 
zrealizować wszystkich planów. Największą atrakcją wakacji 
był wspólny wyjazd świetlic do Zoo w Opolu, oraz zabawy w 
tamtejszym parku linowym. Wraz z rodzicami byliśmy rów-
nież w Ichtioparku, gdzie mnóstwo frajdy sprawiło łowienie 
oraz oglądanie dużych eksponatów ryb. W czwartki organizo-
wane były zajęcia kulinarne, m.in. robiliśmy pyszne naleśniki, 
kolorowe sałatki, piekliśmy słodkie ciasteczka. W piątki było 
piknikowo, chociaż na ogół w świetlicy, przy herbatce, cia-
steczkach. Bardzo dziękuję rodzicom za zaangażowanie          
w działalność świetlicy w okresie wakacyjnym. 
 
 

 Dorota Grosiak-Liota  

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej PORT – wakacje 2017 

Wiosenno - wakacyjne wyjazdy seniorów 

S eniorzy Klubu Seniora, działającego w szkole     
w Miotku, w okresie wiosenno - wakacyjnym 

mieli okazję uczestniczyć  17 maja w jednodniowej 
wycieczce,  w okolice Beskidu Śląskiego oraz dwu-
dniowej wycieczce,  27 i 28 sierpnia, do Zakopanego   
i Bukowiny Tatrzańskiej. Obydwie wyprawy pozo-
stawiły w pamięci uczestników wiele wrażeń i wspo-
mnień, którymi chcemy się podzielić z innymi.  
     Wycieczkę w Beskid Śląski rozpoczęliśmy od miej-
scowości Bielsko - Biała. Tam autokar podwiózł nas, 
jak najbliżej, do dolnej stacji kolei gondolowej, bowiem 
naszym celem był wjazd na Szyndzielnię, szczyt o wy-
sokości 1028 m n.p.m. Kolej linowa na Szyndzielnię 
jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji tego 
miasta. Z okien gondoli mogliśmy podziwiać piękną 
panoramę Bielska-Białej i Beskidów. Dalej pieszo uda-
liśmy się w stronę schroniska, gdzie wypoczęliśmy         
i zregenerowaliśmy siły. Po odpoczynku, wróciliśmy do 
górnej stacji i zjechaliśmy na dół.  `  
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Mirosława  Potempa 

Następnie autokar podwiózł 
nas do Szczyrku na tzw. "Górkę", 
gdzie odwiedziliśmy Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polski oraz 
wysłuchaliśmy opowieści księdza     
o objawieniach i historii kultu tego 
miejsca.   
      Kolejnym punktem programu 
była miejscowość Wisła. Malowni-
czą trasą, przez Przełęcz Salmopol-
ską, dojechaliśmy najpierw do Wisły 
Malinka, gdzie zwiedziliśmy skocz-
nię narciarską im. Adama Małysza,    
a następnie do centrum miasta.  Na 
Rynku, czyli na Placu Hoffa, w holu 
Domu Zdrojowego podziwialiśmy, 
wykonaną z białej czekolady, figurę 
Adama Małysza. Pobyt  
w Wiśle zakończyliśmy, organizując 
sobie czas wolny. W drodze powrotnej, 
pomimo zmęczenia, dobry humor nas 
nie opuszczał- śpiewaliśmy ulubione 
piosenki i żartowaliśmy. 
     Wyjeżdżając na następną wycieczkę, 
tym razem dwudniową, seniorzy mogli 
podziwiać uroki najpiękniejszych gór    
w Polsce, czyli Tatr. W programie 
uwzględniono zwiedzanie i udział 
uczestników we mszy św. w Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej na zako-
piańskich Krzeptówkach, które wybudo-
wane zostało jako votum za ocalenie 
życia papieża Jana Pawła II po zamachu 
z 13 maja 1981r. Kolejną atrakcją był 
wjazd na Gubałówkę. Gubałówka jest to 
jedno z najczęściej odwiedzanych  
i najpopularniejszych miejsc w Zakopa-
nem. Chyba nie ma turysty, który nie był 
na szczycie Gubałówki. Stacja dolna 
znajduje się na wysokości 823m n.p.m., 
stacja górna mieści się 
na wysokości 1122m 
n.p.m. Na górnej pola-
nie Gubałówki można 
było podziwiać prze-
piękną panoramę Tatr 
 i Zakopanego. Po tych 
zapierających dech       
w piersiach przeży-
ciach, był zaplanowany 
czas na spacer po słyn-
nych Krupówkach. 
Żegnając Zakopane, 
autokar zawiózł uczest-
ników wycieczki na 
miejsce zakwaterowa-
nia, do przepięknego 
Ośrodka Wczasowo - 
Konferencyjnego Sta-
sinda w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Po rozlo-
kowaniu się i  zjedze-
niu pysznej obiadokola-

cji, można było za niewielką odpłatno-
ścią skorzystać z basenu rekreacyjnego 
na terenie hotelu. Późnym wieczorem 
zorganizowano integracyjne spotkanie. 
W następnym dniu, po śniadaniu część 
grupy pojechała na Termy Bukovina, 
pozostali spacerowali po okolicy, podzi-
wiając krajobrazy górskie roztaczające 
się ze wszystkich stron. W drodze po-
wrotnej wycieczkowicze zatrzymali się 
w miejscowości Ludźmierz, by odwie-
dzić Sanktuarium Maryjne i ogród ró-
żańcowy.  
     Wspaniała pogoda zarówno na pierw-
szej, jak i drugiej wycieczce sprzyjała 
zrealizowaniu w pełni programu, a poza 
tym uświadczyła w przekonaniu jak 
piękne zakątki są w naszym kraju i war-
to je zwiedzać, niezależnie od tego ile 
ma się  lat. 
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W  sierpniu w Zielonej kontynu-
owany był projekt „Razem 

pracujemy, razem się uczymy”.  
    Po grupie młodzieży z ukraińskiego 
Zaporoża swoje zajęcia i warsztaty mu-
zyczne, teatralne i taneczne odbywała 

grupa czeska z zaprzyjaźnionego Miasta Vitkov.  
    W ramach pobytu zaplanowano szereg działań o cha-
rakterze artystycznym oraz z zakresu edukacji kultural-
nej. Projekt realizowany był przez Fundację Społeczno-
Kulturalną „Gloria Cultura” przy współpracy Miasta 
Kalety oraz Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. 
Środki finansowe w kwocie 55.870 zł na realizację tego 
projektu pochodzą z Narodowego Centrum Kultury        
w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury +. Ini-
cjatywy lokalne” oraz Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP w ramach konkursu Forum Polsko – Czeskie 
2017.  

D nia 15 sierpnia 2017 r., w ra-
mach XIII Festiwalu Rozmaito-

ści i Sztuki Wszelakiej, na rynku        
w Woźnikach miał miejsce 
"Drużynowy Mecz Szachowy Sekcji 
Szachowych MGOK Woźniki i MDK 
Kalety".  
    Zawodnicy wystąpili w następujących 
składach, gospodarze: Maciej Najder 
(kapitan drużyny), Krzysztof Badyla, 

Tobiasz Gorol, Jan Badyla i rezerwowy 
Michał Rupik, a goście: Mateusz Płonka 
(kapitan drużyny), Mateusz Wrodarczyk, 
Kacper Wrodarczyk, Michał Fronczek     
i rezerwowy Ignacy Fronczek. Rozegra-
no cztery rundy. 
    Grano partie bezpośrednie po 15 mi-
nut na zawodnika po czym w piątej run-
dzie nastąpiła dogrywka z szybszym 
tempem gry. Dogrywkę przewidziano do 
pierwszego drużynowego zwycięstwa. 
Klasą i prawdziwym liderem w drużynie 
z Kalet był Mateusz Płonka, który         
w pierwszych czterech rundach zdobył 
komplet punktów. Naprawdę dobra była 
też postawa Kacpra Wrodarczyka, który 
w całym meczu przegrał tylko raz         
w czwartej rundzie z Maciejem Najde-
rem.  
    Ogólnie cała drużyna zasługuje na 
pochwałę. Chłopcy przystąpili po czte-
rech remisowych rundach do piątej mak-

symalnie skoncentrowani. Tempo gry 
było już wtedy szybsze po 10 minut na 
zawodnika. W decydującej piątej run-
dzie Kacper Wrodarczyk wygrał z Ja-
nem Badylą. Mateusz Płonka zwyciężył 
z Tobiaszem Gorolem. Maciej Najder 
pokonał Michała Fronczka, a w prestiżo-
wej partii Mateusz Wrodarczyk przeła-
mał opór Krzysztofa Badyli. Mecz za-
kończył się zwycięstwem przedstawicie-
li Kalet w stosunku 6 - 4. W małych 
punktach wynik przedstawiał się nastę-
pująco Kalety uzyskały 11,0 pkt.,           
a Woźniki 9,0 pkt. Należy przyznać, że 
mecz był dość wyrównany. W czwartej 
rundzie woźniczanie otarli się nawet       
o zwycięstwo. Ostatecznie wygrali lepiej 
dysponowani w tym dniu przedstawicie-
le Kalet. Obie drużyny dostarczyły nam 
naprawdę wiele emocji. 
 
                                       Marek Rupik  

Drużynowy Mecz  
Szachowy  

MGOK Woźniki -  
MDK Kalety 

W Zielonej międzynarodowo  
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Młodzi artyści z Czech i Polski zaprezentowali się na Małym Rynku  

W  piątek, 25 sierpnia na małym 
rynku odbyła się kolejna pro-

jekcja w ramach kina letniego na le-
żaczkach w Leśnym zakątku Śląska.  
   Bezpośrednio przed seansem filmo-
wym zebrani mogli zobaczyć popisy ar-
tystyczne uczestników międzynarodo-
wych warsztatów, które w sierpniu br. 

odbywały się w naszym mieście.  
    Młodzież z Vitkova i Kalet uczestni-
czyła w zajęciach artystycznych, które 
zorganizowane zostały w ramach projek-
tu „Razem pracujemy, razem się uczy-
my”. Realizacja tej części zadania dofi-
nansowana została ze środków Minister-
stwa Spraw Zagranicznych RP w ramach 

konkursu Forum Polsko – Czeskie 2017. 
Projekt realizowany był przez Fundację 
Społeczno-Kulturalną „Gloria Cultura” 
przy współpracy Miasta Kalety oraz 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. 
  

Wiadomości z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach 

Z apraszamy naszych mieszkańców 
do korzystania z odwiedzin 

naszej Biblioteki i jednocześnie infor-
mujemy, że godziny otwarcia biblio-
teki wróciły do normalnego funk-
cjonowania, czyli poniedziałek, wtorek 
i piątek 12.00-20.00, w środę 8.00-
16.00. Jednocześnie przypomi-
namy czytelnikom, że w czwartki 
Biblioteka jest nieczynna, chociaż 
w nagłych przypadkach służymy 
pomocą nawet w tym dniu. 
    Miejska Biblioteka Publiczna jak 
co roku stara się o dotację na roz-
szerzenie księgozbioru biblioteki. 
Wniosek został złożony w ramach 
Priorytetu 1 – Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek publicz-
nych, Narodowego Programu Roz-

woju Czytelnictwa, który 
realizowany jest przez 
Ministerstwo Kultury         
i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Bibliotekę 
Narodową.     

Marian Lisiecki 
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Muzyczna historia 
Orkiestra dęta z Kalet gra już 9 dekad! 

Z budowana na solidnych funda-
mentach historii i tradycji, pa-

miętająca kilka pokoleń - Miejska 
Orkiestra Dęta z Kalet obchodzi         
w tym roku okrągły jubileusz 90-lecia 
swojego instnienia. 
    Radość ze wspólnego muzykowania 
oraz chęć spędzania czasu w gronie 
przyjaciół – to nas przyciąga – mówi 
jeden z członków Miejskiej Orkiestry 
Dętej z Kalet.  
    Nie bez znaczenia są tu także tradycje 
rodzinne, bo przecież formacja ta składa 
się z kilku pokoleń i niejednokrotnie 
muzykowały w niej całe familie. Dzięki 
ludziom, którzy ją tworzyli i tworzą 
orkiestra z Kalet trwa od dziewięćdzie-
sięciu lat.  
    Jej początki wywodzą się od amator-
skich muzyków kościelnych grających 
na chwałę Bożą podczas coniedzielnych 
nabożeństw. Grupa takich muzykalnych 
zapaleńców stworzona została tuż po 
wyświęceniu kościoła w Jędrysku          
z inicjatywy księdza Rogowskiego. 
   Profesjonalna orkiestra rozwinęła się 
jednak i zakorzeniła w kaletańskiej tra-
dycji dzięki największej żywicielce 
– fabryce papieru i celulozy. To 
właśnie jej pracownicy tworzyli tę 
grupę muzyczną, która od początku 
istnienia służyła fabryce oraz mi-
astu i jego mieszkańcom. Uświetni-
ała wszelkie imprezy, uroczystości 
państwowe i kościelne. Poza funk-
cją reprezentacyjną i rozrywkową, 
towarzyszyła mieszkańcom Kalet       
i okolic w ostatniej drodze. Tak jest 
do dziś. 
   Orkiestra przez te wszystkie lata 
wielokrotnie zmieniała się – zmie-
niał się jej skład oraz dyrygenci. Jej 
założycielem w 1927 roku był 

Franz Berck, który 
kierował kaletań-
skimi muzykantami 
przez kolejnych 5 
lat. Następnie, od 
1932 do1939 roku  
dyrygował Gustaw 
Seliger, a od 1946-
1947 - Edward Ho-
lik. Od 1947 do 
1966 roku na jej 
czele stał Franci-
szek Grzebyta, a po 
nim w latach 1966-
1 9 7 7  R o m a n 
Okwieka. Od 1977 do 1986 orkiestra 
grała pod batutą Alfonsa Mazura.  
    Osobiście przejąłem dyrygowanie nad 
kaletańskimi dęciakami w roku 1986      
i funkcję tę piastuję do dziś, czyli nie-
przerwanie od 31 lat. 
    Na repertuar Orkiestry składają się 
różnorodne utwory tradycyjne, a także 
hity muzyki rozrywkowej, a cieszyć się 
występami można podczas wszelkich 
imprez w naszym mieście, takich jak 
Dni Kalet, festynów, przemarszy            

z okazji świąt narodowych, czy uroc-
zystości kościelnych.  
    Miejska Orkiestra Dęta z Kalet jest 
grupą wspaniałych, utalentowanych lu-
dzi, którym spędzanie czasu we włas-
nym gronie sprawia radość, a ze wspól-
nego tworzenia czerpią ogromną przy-
jemność. To właśnie dzięki takim pas-
jonatom orkiestra istnieje już 
dziewięćdziesiąt lat. 

Marian Lisiecki 

Ulica Świerczewskiego zmieniła  się w Topolową 

Z godnie z zapowiedzią, którą prze-
kazałem Państwu w sierpniowym 

numerze „Biuletynu Informacyjnego”, 
na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 
sierpnia debatowano nad zmianą na-
zwy ulicy Świerczewskiego.  
    Zmiana ta została kaletańskiemu sa-
morządowi (tak jak i innym gminom, 
które zachowały w nazwach ulic ludzi 
lub wydarzenia mających negatywne 
konotacje związane z wprowadzaniem     
i funkcjonowaniem ustroju socjalistycz-
nego) odgórnie narzucona. 
    Spośród kilku propozycji przedsta-

wionych na konsultacjach (m.in. ul. Po-
wolna, ul. Spacerowa, ul. Niespieszna,  
ul. Pomarańczowego Ślimaka) wybrano 
ostatecznie przez aklamację  nazwę To-
polowa. Zmiana ta wprowadzona została 
uchwałą nr 224/XXX/2017.  
   Wyżej opisana zmiana to najprawdo-
podobniej nie koniec narzuconych w tej 
kwestii samorządowi posunięć. W naj-
bliższym czasie podobna procedura mo-
że spotkać ulice: XXX lecia, Pstrowskie-
go, Kruczkowskiego i Krasickiego. 
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Bohaterowie kaletańskich ulic 
Juliusz Ligoń 

„Kaszubi, Staroprusacy, 
Mazurzy i Warmiacy, 
Wielkopolanie, Ślązacy 
Wszyscyśmy bracia - Polacy” 
 

22  lutego 1823 roku, niespełna    
9 kilometrów od Kalet,         

w książęcym folwarku Prądy koło 
Strzebinia, kowalowi Franciszkowi 
urodził się syn Juliusz. 
   Jego przyszłość wydawała się być wy-
tyczona tak jasno, jak losy jego śląskich 
rówieśników, odwzorowana na dziejach 
poprzednich pokoleń. Nauka w pruskiej 
szkole, przysposobienie do zawodu       
(w tym przypadku przejętego po ojcu 
zawodu kowala), obowiązkowa służba 
wojskowa, a po niej codzienne życie       
z żoną, dziećmi, może wnukami. I cięż-
ka praca na folwarku dla koszęcińskiego 
księcia. Los jednak chciał inaczej... 
   Juliusz długo nie wykraczał poza wy-
tyczoną mu odgórnie ścieżkę życia. 
Ukończył szkołę w Strzebiniu, gdzie po 
raz pierwszy, za pośrednictwem nauczy-
ciela Hadroska, miał się zetknąć z histo-
rią Polski. Jako dziecko niezwykle am-
bitne douczał się też samodzielnie. Przy 
okazji pomagał w ojcowskiej kuźni. Po-
wołany do armii służbę wojskową odbył 
w 22 piechoty pruskiej w Nysie. Spędził 
tam trzy lata, po czym postanowił nie 
wracać już w rodzinne strony poszuku-
jąc lepiej płatnej pracy. W ten sposób na 
początku lat 40-tych XIX wieku, znalazł 
się w Królewskiej Hucie (ówcześnie  
Königshütte  stanowiącej trzon dzisiej-
szego Chorzowa). Korzystając ze znajo-

mości tego rzemiosła najął się do pracy 
jako kowal w tamtejszej hucie. Tam też 
rozpoczęła się społecznikowska działal-
ność młodego Ligonia, który wstąpił 
m.in. do prowadzonego przez piekar-
skiego księdza Ficka Towarzystwa 
Wstrzemięźliwości. Juliusz domagał się 
praw dla polskiego ludu na Śląsku. Mię-
dzy innymi opowiadał się za organizo-
waniem polskich komitetów wyborczych 
i wysyłaniem polskich przedstawicieli 
do pruskich instytucji państwowych.      
Z czasem Ligoń zaczął też działać         
w Kółku Katolickim, którego został pre-
zesem. Gdy w 1848 roku Śląsk dosięgła 
klęska głodu, w odpowiedzi zorganizo-
wał Polską Pomoc Charytatywną.   
    Rewolucyjne czasy Wiosny Ludów 
były wodą na młyn dla agitatorów i dzia-
łaczy w typie Ligonia, te jednak dość 
szybko przeminęły, zaś w ich miejsce 
zapanowała doba represji. Prusy szyko-
wały się właśnie do swojej historycznej 
mocarstwowej historii, zaś działalność 
ludzi walczących o prawa podporządko-
wanych narodów i chcących ukrócenia 
wszechwładzy przedsiębiorców na rzecz 
praw pracowników, traktowana była jak 
zdrada stanu. 
    W roku 1851 Ligoń musiał się poże-
gnać z Królewską Hutą. Zwolniony         
z pracy i z „wilczym biletem” nie miał 
możliwości podjęcia godnie płatnego 
zajęcia w bliskiej okolicy. Przeniósł się 
do Zawadzkiego, gdzie kontynuował 
pracę hutnika w należącej do hrabiego 
Renarda hucie Andrzeja. W tym samym 
roku pojął za żonę Teresą Kawkę, z któ-
rą miał 4 dzieci. 
 Mimo ciężkiej wielogodzinnej pracy 
fizycznej w hucie prowadził ożywioną 
działalność oświatową kolportując pol-
skie gazety i książki. Był współtwórcą 
polskiego Towarzystwa Pożyczkowego 
zorganizowanego na wzór towarzystw 
wielkopolskich, które, obok celów finan-
sowych, miało za zadanie przeciwdziała-
nie germanizacji i umacnianie języka 
polskiego na Śląsku. W utworzonym       
w roku 1869 towarzystwie pełnił funkcję 
sekretarza. Zorganizował też i opiekował 
się pierwszą publiczną polską biblioteką 
w Zawadzkiem. Równocześnie zdoby-
wał rozległą wiedzę przez wytrwałe sa-
mokształcenie, prenumerował i czytał 
pisma wielkopolskie, pomorskie, gali-
cyjskie.  
    Pisać zaczął wcześnie, ale pierwszy 
swój utwór wierszowany opublikował 

dopiero w r. 1858 w „Gwiazdce Cie-
szyńskiej” (nr 25 z 19 VI 1858) 
pt. „Kilka słów do pisarzy polskich i do 
ludu”, w którym zachęcał do upo-
wszechniania książek i prasy polskiej 
wśród ludności śląskiej. Za swoją dzia-
łalność i polskie przekonania Juliusz 
Ligoń został po blisko 20 latach pracy 
usunięty z huty Andrzeja w Zawadz-
kiem.  
    W 1870 roku powrócił do Królewskiej 
Huty, gdzie ponownie został zatrudniony 
jako kowal hutniczy. Włączył się od 
razu do pracy organizacyjnej w Kółku 
Polskim kierowanym przez Karola Miar-
kę. W roku 1873 jako delegat Kółka 
wziął udział w obchodach jubileuszo-
wych Towarzystwa Przemysłowego      
w Poznaniu. W czasie uroczystości wy-
głosił patriotyczny wiersz pt. „Uczucie 
miłości braterskiej”. Nawiązał w Pozna-
niu nowe kontakty, ale też odtąd jako 
polski agitator był przez policję pruską 
obserwowany.  
   Obok działalności społecznej rozwijał 
twórczość literacką. Jego utwory poja-
wiały się przeważnie w prasie śląskiej, 
wielkopolskiej, pomorskiej, galicyjskiej 
oraz w kalendarzach. Debiutował          
w chełmińskim „Przyjacielu Ludu”       
w roku 1863 artykułem „Pisanie wiaru-
sa z Górnego Śląska”, w którym wyra-
żał poparcie i współczucie dla polskich 

Juliusz Ligoń 

Juliusz Ligoń w towarzystwie innych „budzicieli 
polskości na Górnym Śląsku”- Wojciecha Korfante-

go, Karola Miarki, Józefa Lompy i Konstantego 
Damrota na okładce „Kocyndra” z 1921 roku  
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Jacek Lubos 

powstańców styczniowych. Drukował 
też w tym piśmie rymowane opowiada-
nia, w których obok tendencji moraliza-
torskich przebijały echa protestu spo-
łecznego.  W latach 1864–1867 ogłaszał 
w lwowskim „Dzwonku” wiersze i arty-
kuły o charakterze dydaktycznym zwró-
cone przeciw pijaństwu i rozwiązłości,    
a zachęcające do oświaty. Zawierały one 
również pierwiastki folklorystyczne. 
Ponadto pisywał dla „Warty”, „Oświaty” 
i „Kuriera Poznańskiego”.  
   Od roku 1868 Juliusz Ligoń  podjął 
obowiązki korespondenta w „Zwiastunie 
Górnośląskim”.  Pisał też wiersze. Od 
okolicznościowych i moralizatorskich 
utworów przeszedł wówczas do publicy-
styki patriotycznej przedstawiającej Gór-
ny Śląsk jako jedną z ziem polskich. 
Artykuł Ligonia „O dawnych czasach 
Górnego Śląska, czyli pogadanki wie-
czorne pomiędzy nauczycielem, obywa-
telem i górnikiem” ujęty w formę popu-
larnych wówczas dialogów stanowił 
historyczny przegląd dziejów Śląska 
oraz sięgał do przeszłości Polski. Naj-
bardziej znany był, napisany w 1883 
roku,  patriotyczny utwór Ligonia 
„Obrona Wiednia, czyli niemieckiego 
państwa i chrześcijaństwa, przez Jana 
Sobieskiego króla polskiego”, do które-
go autor dołączył dwa wiersze lirycz-
ne Śpiew o zwycięstwach Jana 
III oraz Śpiew na 200-letnią rocznicę 
obrony Wiednia.  
    Ligoń posiadał łatwość pisania (choć 
znacznie gorzej bywało niekiedy z for-
mą), a jego wiersze i śląskie pieśni były 
bardzo popularne i często drukowane.   
W latach 70-tych zajął się też ludowym 
teatrem, a nawet sam napisał kilka sztuk. 
Po Karolu Miarce przejął troskę o ama-
torski teatr w Królewskiej Hucie. 
    Za swoją działalność Juliusz Ligoń 
został ponownie zwolniony z pracy, zaś 
w  kwietniu 1875 roku policja przepro-
wadziła w jego mieszkaniu w Królew-
skiej Hucie brutalną rewizję, konfiskując 
książki, materiały literackie, a nawet 
papier listowy. W jego obronie wystąpi-
ła prasa polska. Rewizję opisano ze 
szczegółami w „Kurierze Poznańskim”, 
za co Państwo wytoczyło tej gazecie 
proces. Redakcja przegrała w sądzie, zaś 
Juliusza Ligonia skazano dodatkowo na 
sto marek grzywny. 
    Po ponownym przyjęciu do huty,      
w 1877 roku, Ligoń roku uległ wypad-
kowi, co stało się wygodnym pretekstem 
do ostatniego już zwolnienia. Przez kilka  
lat procesował się o odszkodowanie       
z tytułu wypadku z Kasą Bracką 
(Knappschaftsverein), wygrywając        

w końcu 1883 roku ten proces (przy 
dużym wsparciu  Franciszka Chłapow-
skiego– doktora, poznaniaka, inicjatora 
powstania pierwszej polskiej księgarni    
i pierwszego polskiego przedszkola na 
Górnym Śląsku). 
    Ostatnie 10 lat życia było bardzo cięż-
kim okresem dla schorowanego już pisa-
rza. Pomimo to w czasie klęski głodowej 
w roku 1879 pomagał w organizowaniu 
pomocy dla głodujących. Współdziałał 
także przy założeniu polskiego konsumu 
i Towarzystwa  Wzajemnej Pomocy, 
katolickiej organizacji zawodowej robot-
ników w Królewskiej Hucie (1877). Ja-
ko działacz polityczny występował pod-
czas kulturkampfu w obronie katolicy-
zmu i narodowości polskiej na Górnym 
Śląsku. Wkrótce jednak naraził się partii 
Centrum i skupionym wokół niego księ-
żom przez opowiedzenie się za wybiera-
niem na Górnym Śląsku tylko posłów 
polskich. W roku 1881 wszedł do Komi-
tetu Wyborczego Katolicko-Polskiego. 
Komitet pragnął w czasie wyborów 
przeprowadzić polskich posłów – wbrew 
polityce Centrum. To poróżniło Ligonia 
z Karolem Miarką i doprowadziło do 
zerwania z „Katolikiem” oraz wystąpie-
nia z Zarządu Kółka Towarzyskiego.  
    Juliusz Ligoń zmarł na gruźlicę, po 
ciężkiej chorobie,  17 listopada 1889 
roku w Królewskiej Hucie. Spoczął na 
cmentarzu przy parafii św. Barbary. Był 
pierwszym poetą na Górnym Śląsku, 
który wywodził się  kręgów robotni-
czych. Wiersze pisał proste, ale ta pro-
stota miała podstawową zaletę– trafiała 
do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. 
Jego utwory cieszyły się wielkim powo-
dzeniem. Wraz Józefem Lompą i Karo-
lem Miarką odegrał ogromną rolę          
w szerzeniu polskości na Śląsku. Działał 
mimo prześladowań, rewizji i zwolnień 
z pracy, koniec życia przypłacił  biedą. 
Dziś jednak możemy z całą odpowie-
dzialnością przyznać, że zasiane przez 
niego ziarno padło na podatny 
grunt i wydało owoce. Bez 
ludzi takich, jak  Ligoń nie 
byłoby Polski na Górnym Ślą-
sku.  
    Dzieło Juliusza kontynu-
owały jego dzieci i wnuki.      
Z małżeństwa z Teresą Kawka 
urodziło mu się trzech synów: 
Jan, Adolf i Rudolf oraz córka 
Matylda. Synem Jana był Sta-
nisław Ligoń, malarz, pisarz, 
działacz polityczny z okresu  
plebiscytowego i międzywo-
jennego.  Spod jego pióra wy-
szły m.in. popularne „Bery       

i bojki śląskie”. Jego imię nosi rozgło-
śnia Polskiego Radia w Katowicach.    

Pomnik Juliusz Ligonia w Prądach koło Strzebinia 

Wnuk Juliusza– Stanisław Ligoń (1879-1954) 

Grobowiec Juliusza Ligonia w Chorzowie 
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"Rezerwy Nawałki" zwycięzcą Turnieju ORLIKA  
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety   

19  sierpnia 2017 r. na boisku 
sportowym Orlik w Kaletach 

rozegrany został Turniej ORLIKA      
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.  
    W zawodach wzięły udział cztery 
drużyny piłkarskie. W trakcie rozgrywek 
najlepszą reprezentacją i tym samym 
zdobywcą Pucharu Burmistrza była dru-
żyna “REZERWY NAWAŁKI” w skła-
dzie: Mirosław Krysik, Kamil Hylla, 
Oskar Musik, Daniel Marczak, Damazy 
Świder oraz Artur Grzegorski.  
    W trakcie turnieju wyłoniony został 
również Król Strzelców, którym został 
Daniel Marczak zdobywca 6 bramek. 
Nagrody wręczyła Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Kaletach radna Janina 
Perz. Zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my zaś organizatorom dziękujemy za 
sprawną obsługę zawodów.  

Drużyna Małejpanwi Kuczów wycofana z rozgrywek lublinieckiej klasy A  
w sezonie 2017-2018 

J ak dowiedzieliśmy się 
za pośrednictwem 

strony internetowej Pod-
okręgu Lubliniec– dnia 
11 sierpnia do siedziby tej 
instytucji wpłynęło pismo 

z decyzją Zarządu LKS Małapanew 
Kuczów o wycofaniu tej drużyny z roz-

grywek w trwającym obecnie sezonie 
ligowym.  
    Tym samym miejsce, z którego zrezy-
gnował zespół z Kuczowa, zajęła druży-
na KS Rybak Ciasna. 
    Jednocześnie terminarz spotkań druży-
ny Małejpanwi, który prezentowaliśmy     
w sierpniowym numerze, stracił aktual-

ność, zaś mieszkańcy Kalet nie będą mo-
gli niestety przyglądać się ligowej rywa-
lizacji dwóch drużyn z naszego miasta.  
     Przyczyny takiej, a nie innej decyzji 
zarządu LKS Małapanew, spróbujemy 
wyjaśnić w numerze październikowym.  
   

Jacek Lubos 

Unia idzie jak burza 
 P ięć spotkań– pięć zwy-

cięstw, 26 bramek zdo-
bytych i tylko 7 straconych
– to bilans piłkarzy kale-

tańskiej Unii, którzy zdają się być 
rozdrażnieni faktem, że przyszło im 
spędzić sezon w A-klasie.  

    Zaczęło się od istnego pogromu        
w Pawonkowie, gdzie Unici wbili go-
spodarzom aż 9 goli tracąc zaledwie 1.   
W drugiej kolejce drużyna z Kalet 
grzecznie i gościnnie potraktowała gli-
nicki Promień wygrywając tylko 2:1. 
Trzecia odsłona meczów o punkty         

w Tworogu przyniosła następną klęskę 
gospodarzy, których Unia „rozklepała” 
aż 1:6. Na początku września, w czwar-
tej kolejce, z bagażem 4 bramek wyje-
chał ze stadionu na Fabrycznej Mecha-
nik Kochcice. Tydzień później Unia 
wygrała na wyjeździe z Ruchem Kocha-

nowice 5:3.    
   W  meczach 
Unia zagra z:   
Płomieniem Przy-
stajń (dom, 16 
września), Poko-
j e m  S a d ó w 
(wyjazd, 24 wrze-
śnia), Liswartą 
Lisów (dom, 30 
września) i Ryba-
k i e m  C i a s n a 
(wyjazd, 8 paź-
dziernika). 

Jacek Lubos 
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Monika Gambuś 

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia 
na dzień 30.06.2017 roku przedstawiała 
się następująco: 
- Powiat Tarnogórski 7,5 %; 
- Województwo Śląskie 5,9 %; 
- Kraj 7,4 %. 
     W gminie Kalety, wg stanu na dzień 
31.07.2017 r. było 284 bezrobotnych, w 
tym 171 kobiet. 41 osób uprawnionych 
do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, 
w tym 29 kobiet. 

Statystyka bezrobocia        
w mieście Kalety  

Zostań stypendystą  
Burmistrza  

Miasta Kalety     

Od  1 września można składać 
wnioski o przyznanie Sty-

pendium Burmistrza Miasta Kalety 
dla najzdolniejszych uczniów i stu-
dentów.  
    O stypendium ubiegać mogą się 
uczniowie klas V, VI i VII szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych oraz studenci do 26 roku 
życia, których zdolności i zainteresowa-
nia wykraczają poza program szkolny 
lub program studiów i którzy mogą 
poszczycić się znaczącymi osiągnięcia-
mi naukowymi, artystycznymi lub spor-
towymi, potwierdzonymi udziałem       
w konkursach (olimpiadach) szczebla 
ogólnopolskiego lub międzynarodowe-
go.  
    Wnioski o przyznanie Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety składać moż-
na od 1.09.2017 r. do 30.09.2017 r.       
w przypadku studentów od 1.10.2017 r. 
do 31.10.2017 r.  
     Formularze wniosków można pobie-
rać w Urzędzie Miejskim, III piętro–    
w Centrum Usług Wspólnych, lub ze 
strony internetowej: www.bip.kalety.pl   

Aleksandra Wilk 

N iemal każ-
dy obecnie 

korzysta z pie-
niędzy używając 
różnego rodzaju 
kart płatniczych. 
Niestety brak 

jest wystarczającej świadomości społe-
czeństwa na temat bezpiecznego sposo-
bu obchodzenia się z kartami w obro-
cie gospodarczym – należy pamiętać, iż 
w pasku magnetycznym i chipie zako-
dowanych jest mnóstwo danych osobo-
wych, a sama znajomość numeru karty 
i kodów zabezpieczających jest wystar-
czająca do korzystania ze środków 
zaksięgowanych na przypisanym do 
niej koncie. Istnieją różnorakie niebez-
pieczeństwa w tym obrocie bankowym 
– od skimmerów – nakładek na banko-
maty kopiujących wygląd karty, aż po 
wirusy na terminale płatnicze. Zacho-
wując ostrożność można jednak 
ustrzec się przed czyhającymi oszusta-
mi. 
    Pierwszą zasadą jest obowiązkowe 
podpisanie karty natychmiast po jej 
otrzymaniu. Ochrona numerów karty        
i innych kodów jest powinnością każde-
go posiadacza karty; numer PIN w żad-
nym wypadku nie powinien znajdować 
się w pobliżu karty, dodatkowo karta 
powinna znajdować się możliwie poza 
portfelem, aby zminimalizować ryzyko 
jej utraty. Istnieją nawet specjalne etui, 
które zapobiegają sczytywaniu danych  
w technologii zdalnej PayPass. Mogą one 
być dobrym pomysłem dla osób, które 
obawiają się tego typu kradzieży. 
    Podczas korzystania ze środków nale-
ży uważnie kontrolować osoby, którym 
kartę podajemy i po dokonaniu transakcji 
natychmiast ją odebrać. Nie wolno nawet 
na chwilę utracić karty z pola widzenia. 
Bacznie obserwujmy także osoby znajdu-
jące się w pobliżu, mogą one bowiem 
przyglądać się na przykład cyfrom wpi-

sywanym przez nas w terminalu. Zawsze 
należy upewnić się także co do wprowa-
dzonej przez kasjera kwoty. 
Kiedy zaś pieniądze są wypłacane z ban-
komatu, należy się upewnić, czy na urzą-
dzeniu nie ma nakładek, czy nie jest ono 
w jakiś sposób zmodyfikowane. Jeśli 
maszyna wygląda dziwnie, nienaturalnie, 
fakt ten należy zgłosić na Policji lub      
w oddziale banku. Podczas wpisywania 
numeru PIN, klawiaturę numeryczną 
powinno się zasłonić drugą ręką, tak, aby 
kamery nie były w stanie zarejestrować 
sekwencji ruchów ręki. 
    Przy przekazywaniu numeru karty 
należy zachować szczególną rozwagę – 
przede wszystkim należy pamiętać, że 
wydawcy kart nigdy nie weryfikują da-
nych przez telefon. Jeśli więc ktoś podaje 
się za pracownika obsługi technicznej      
i prosi o weryfikację, należy odmówić 
takiej osobie dzwoniącej. Ignorować 
należy także tego typu pocztę elektro-
niczną (nawet, gdy kolorystyka wiado-
mości przypomina wygląd koresponden-
cji wydawcy karty), a także wiadomości 
SMS. 
    Oczywiście należy również kontrolo-
wać stan swojego konta – obserwować, 
czy nie dochodzi do jakichś niewyjaśnio-
nych transakcji. Przydatne jest ograni-
czenie limitów transakcji. Zawsze zacho-
wujmy potwierdzenia. Dodatkowo przy-
datna jest znajomość numeru, pod któ-
rym można zastrzec kartę. Wówczas      
w wypadku jej utraty można szybko za-
reagować i uchronić środki zawarte na 
koncie. 
    Jeśli zastosujemy się do wszystkich 
tych zasad, ryzyko bycia oszukanym czy 
okradzionym naprawdę spada. Nie wy-
magają one wiele wysiłku, a przyczynia-
ją się do zwiększenia komfortu. Aby być 
bezpiecznym, należy przede wszystkim 
kierować się zdrowym rozsądkiem oraz 
ideą, iż najlepsza jest profilaktyka. 

Edyta Dziobek– Romańska 

Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych? 

Cykl artykułów prawnych Klubu Jagiellońskiego 

W  związku z inicjatywą Klubu 
Jagiellońskiego, którego 

członkowie udzielają w kaletańskim 
magistracie nieodpłatnych porad 
prawnych w ramach programu rządo-
wego, we wrześniowym numerze 
„Biuletynu” zamieszczamy pierwszy    
z cyklu artykułów o tematyce praw-

nej, którego autorem jest Edyta Dzio-
bek-Romańska.  
    Następne artykuły, o ile tematyka ta 
spotka się z Państwa uznaniem i zainte-
resowaniem, publikować będziemy        
w następnych numerach miesięcznika. 

(jal) 
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Zakończył się remont pomieszczeń         
kuchennych w Przedszkolu w Kaletach     

W  dniu 3 sierpnia 2017 r. 
zakończył się remont    

i modernizacja pomieszczeń 
kuchennych w Miejskim 
Przedszkolu nr 1.  
    Roboty obejmowały między 
innymi prace rozbiórkowe wie-
kowego pieca węglowego, sku-
cie spękanych płytek posadzko-
wych i ściennych, wymianę        
i poszerzenie drzwi na drzwi    
(p- poż). W czasie remontu wy-
konano ponadto roboty wodno-
kanalizacyjne, elektryczne          
i oświetleniowe.  
   Zgodnie z zaleceniami Sane-
pidu, zakupiono nowoczesne 
wyposażenie kuchenne w posta-
ci: stołów, zlewu dwukomoro-
wego, taboretów elektrycznych, 
okapu kuchennego z wentylato-
rem, oraz regałów. Po przepro-
wadzonym remoncie i moderni-
zacji nasze sędziwe przedszkole 
spełnia w pełni obecnie obowią-
zujące normy i przepisy prze-
ciwpożarowe oraz sanitarno– 
epidemiologiczne. 

Odbiór prac związanych z przebudową ulicy Chrobrego w Kaletach   

W  sierpniu br. został dokonany 
odbiór końcowy remontu drogi 

gminnej ul. Chrobrego w Kaletach.  
    Zakres przebudowy obejmował budo-
wę nowego kanału kanalizacji deszczo-
wej o długości 310 [mb] i wykonanie 
nowej nawierzchni z kostki brukowej o 
grubości 10 [cm] o powierzchni 1.615,0 

[m2]. Łączna długość przebudowanej 
drogi wyniosła 329 [mb]. Wykonawcą 
robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryj-
no – Budowlane „INŻBUD” Pana Zyg-
munta Celeban z siedzibą Lgota Nad-
warcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Kozie-
głowy.  
    Koszt przebudowy ul. Chrobrego wy-

niósł: 351.215,15 zł.  
    W odbiorze udział wzięli przedstawi-
ciele firmy wykonawczej, burmistrz 
miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, radny 
Rady Miejskiej Michał Brol oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego  w Kale-
tach.  

Kuchnia przedszkolna przed    
remontem  

Wyremontowane pomieszczenia  
kuchenne Andrzej Brysch 

Ulica Chrobrego przed przebudową Ulica Chrobrego tuż po odbiorze technicznym prac nad jej przebudową 

Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej  
w Kaletach  

W  dniu 06 września 2017 r. odbył się odbiór końcowy 
robót związanych z wykonaniem: Przebudowy dro-

gi gminnej ul. ul. Dębowej w Kaletach Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo: HUCZ Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
z Boronowa.  
    W odbiorze poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego      
w Kaletach, na czele z Panem Burmistrzem, uczestniczyli 
przedstawiciele Lasów Państwowych Nadleśnictwa Świerkla-
niec pod przewodnictwem Pana Nadleśniczego Włodzimierza 
Błaszczyk, Wykonawca robót i inspektor nadzoru inwestor-
skiego. W tym roku przebudowę – remont prowadzono od 
końca ul. Brzechwy do wysokości 2. śluzy na rzece Mała Pa-
new. Do dokończenia w kolejnym etapie dla ul. Dębowej po-
został odcinek ok. 550 mb. Koszt tegorocznego etapu robót 
brutto wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestor-
skim wynosi 551.400 zł, w tym 200.000 zł współudział Nadle-
śnictwa Świerklaniec.  

Jan Potempa 
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Bolesław Gruszka 

(jal) 

W  tym roku, nie jak dotychczas do 31 sierpnia lecz do 
dnia 15 października 2017 r. wnioski o stypendia 

mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący 
mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.  
   Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się       
o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi on 
szczycić się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystycz-
ne, sportowe lub praca w wolontariacie). Wnioski przyjmowane 
są w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
przy ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 1 na parterze).  

Stypendium Starosty Tarnogórskiego dla 
studentów   

Od  nowego roku szkolnego 
uczniowie Zespołu Szkół      

i Przedszkola w Kaletach Miotku będą 
mogli uczestniczyć w zajęciach wycho-
wania fizycznego na wolnym powie-
trzu z wykorzystaniem nowoczesnego 
boiska wielofunkcyjnego z nawierzch-
nią tartanową.  
29.08.2017 r. odbył się odbiór technicz-
ny nowego obiektu, którego remont roz-
począł się w miesiącu czerwcu br.  
    W odbiorze uczestniczyli przedstawi-
ciele wykonawcy, burmistrz Klaudiusz 

Kandzia, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Kaletach Eugeniusz Ptak, radna 
Mirosława Potempa, radny Alojzy Ru-
pik, Dyrektor ZSiP w Kaletach Miotku 
Bożena Dziuk, a także przedstawiciel 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Kaletach.  
   Boisko wielofunkcyjne będzie obiek-
tem ogólnodostępnym dla mieszkańców 
miasta Kalety chcących aktywnie spę-
dzać czas. W roku szkolnym w godzi-
nach dopołudniowych będą odbywały 
się zajęcia szkolne, zaś popołudniami 

nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać   
z nowej infrastruktury sportowej po 
uprzednim porozumieniu z dyrekcją 
szkoły w Miotku, która opracuje sposób 
jej udostępniania.  
    Boisko wielofunkcyjne w Miotku to 
już trzeci tego typu miejski obiekt spor-
towy. Koszt jego remontu wyniósł 
284.627,08 zł i został w całości pokryty 
z budżetu Miasta Kalety. Na boisku wy-
znaczone zostały pola do gry w koszy-
kówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, mini 
piłkę nożną, a także tenisa ziemnego.  

Odbiór techniczny boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkola  
w Kaletach Miotku   

Boisko wielofunkcyjne w nowej odsłonie 

Boisko w Miotku przed wykonaniem inwestycji 

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno 
żyjących    

Ś ląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii in-
formuje, że     w dniach od 13 do 22 wrze-

śnia 2017 r. na terenie całego województwa 
śląskiego prowadzona jest akcja szczepienia 
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.  

   Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zo-
stanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolo-
tów. Wszelkich dodatkowych informacji w ww. sprawie moż-
na uzyskać pod numerem telefonu: 32 42 88 611.  
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Sprawozdanie z XXX sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

W  dniu 31 sierpnia 2017 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Kaletach odbyła się XXX sesja Ra-
dy Miejskiej w Kaletach, której prze-
wodniczył Eugeniusz Ptak - przewod-
niczący Rady Miejskiej. W związku     
z udziałem w sesji 15 radnych, obrady 
były prawomocne.  
    Na początku sesji burmistrz Klaudiusz 
Kandzia wraz z przewodniczącym Euge-
niuszem Ptakiem wręczyli nagrody lau-
reatom konkursu na najpiękniejszy bal-
kon i przydomowy ogród:  
I miejsce Państwo Beata i Eugeniusz 
Pokorscy;  
II miejsce Pani Elżbieta Rogocz; 
III miejsce Pani Patrycja Maruszczyk; 
Wyróżnienie: Pan Bronisław Walczak. 
     
    W trakcie sesji radni podjęli uchwały: 
Nr 221/XXX/2017 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Kalety-Zachód". 
Nr 222/XXX/2017 w sprawie przyjęcia 
"Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta Kalety". 
Nr 223/XXX/2017 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Kalety na lata 
2017-2027.  
Nr 224/XXX/2017 w sprawie zmiany 
nazwy ulicy w mieście Kalety.  

Nr 225/XXX/2017 w sprawie uchwale-
nia regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Kalety.  
Nr 226/XXX/2017 w sprawie zmiany 
uchwał dotyczących Dziennego Domu 
"Senior-WIGOR" w Kaletach.  
Nr 227/XXX/2017 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Tarno-
górskiemu na dofinansowanie zadań 
związanych z utworzeniem Pododdziału 

Udarowego w Oddziale Neurologicznym 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powia-
towego S.A. im. Dr B. Hagera w Tar-
nowskich Górach.  
Nr 228/XXX/2017 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 
Nr 229/XXX/2017 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2017-2029.  
W punkcie wolne wnioski i informacje 
radni zgłaszali bieżące sprawy.  

Zdobywcy I miejsca w konkursie na najpiękniejszy przydomowy ogród: Beata i Eugeniusz Pokorscy        
w towarzystwie burmistrza miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Zakończono przebudowę ulicy Borka w Kaletach  

W  sierpniu został dokonany odbiór końcowy remontu drogi gminnej ul. Borka w Kaletach.  
Zakres przebudowy obejmował budowę nowego kanału kanalizacji deszczowej o długości 202 [mb] i wykonanie nowej 

nawierzchni z kostki brukowej o grubości 10 [cm] o powierzchni 1.143,0 [m2]. Łączna długość przebudowanej drogi wyniosła 
211 [mb].  
    Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „INŻBUD” Pana Zygmunta Celeban z siedzibą Lgota 
Nadwarcie ul. Akacjowa 22, 42-350 Koziegłowy. Koszt przebudowy ul. Borka wyniósł: 286.092,98 zł. 
W odbiorze udział wzięli przedstawiciele firmy wykonawczej, burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Kaletach.  

Ulica Borka po wykonanym remoncie Ulica Borka przed remontem 
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W  miesiącu sierpniu rozpoczęły 
się w naszym mieście instalacje 

kolektorów słonecznych do zagrzewa-
nia wody użytkowej na budynkach 
mieszkalnych w ramach projektu pn. 
„Przeciwdziałanie niskiej emisji po-
przez montaż kolektorów słonecznych 
oraz ogniw fotowoltaicznych - w mie-
ście Kalety Leśnym zakątku Śląska”.  
    Po niespełna trzech tygodniach pracy 

grup montażowych, pierwsi mieszkańcy 
mogą cieszyć się ciepłą wodą wyprodu-
kowaną w sposób ekologiczny bez ko-
nieczności zagrzewania kotła na paliwo 
stała, a co za tym idzie nie emitowania 
szkodliwych substancji do atmosfery. 
Projekt realizowany jest z udziałem 
środków Unii Europejskiej, a jego głów-
nym celem jest ograniczenie niskiej emi-
sji oraz poprawa jakości powietrza at-

mosferycznego w naszym Leśnym Za-
kątku Śląska.  
    Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć      
z funkcjonujących już instalacji solar-
nych. 
    W najbliższym czasie rozpoczną się 
również instalacje mini farm fotowolta-
icznych do produkcji energii elektrycz-
nej.  

Pierwsze instalacje kolektorów słonecznych do CWU produkują już zieloną energię  
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

W dniach 15-16 września odbędzie się VI Święto Truszczycy. 

19 września uczniowie dwóch klas, które zwyciężyły w akcji „:Rowerowy Maj”, wyjadą do Centrum Nauki „Kopernik”, do 
Warszawy.   

22 września odbędą się tradycyjne biegi– kaletańsko– vitkovska rywalizacja o „Laur Złotego Dębu”.  

24 września, w ramach „Niedzieli z Cittaslow”, wystartuje IV rajd rowerowy na orientację. W Ichtioparku odbędzie się turniej 
gry w boule.   

8 października na zbiorniku Zielona Górna rozegrane zostaną zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła PZW Kalety. 


