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Serialowy Orest Możejko przekazał nowy radiowóz dla W tym numerze:
I „Święto Lasu” przeszło do
Komisariatu Policji w Kaletach

4-5

historii

W

sobotę, 8 października, przed
siedzibą Urzędu Miejskiego
w Kaletach, burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach
Eugeniusza Ptaka oraz gościa specjalnego, Piotra Polka, przekazali nowy
radiowóz dla Komisariatu Policji
w Kaletach.
Kluczyki do nowego radiowozu wręczył komendantowi komisariatu Policji
w Kaletach Tomaszowi Olczykowi sam
Piotr Polk – znany szerszej publiczności

z roli policjanta Oresta
Możejko z serialu "Ojciec
Mateusz".
W wydarzeniu wziął
udział również Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich
Górach Zbigniew Rohrbach oraz radni Rady
Miejskiej w Kaletach:
Irena Nowak, Teresa
Mryka, Kazimierz Złotosz, Krzysztof Rogocz, Antoni Jeż,
Edward Drabik, Michał Brol, Alojzy
Rupik.
Przypomnijmy, że nowy pojazd
w 50% sfinansowany został z budżetu
Miasta Kalety, druga część pochodziła
ze środków budżetu państwa z Komendy
Wojewódzkiej Policji.
Podczas uroczystości przekazania nowego radiowozu zaprezentowane zostały
również wcześniej pozyskane dla naszego

Przedszkolaki bawiły się na
„Święcie pieczonego
ziemniaka”

7

Historia księdza Pawła Drozdka
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Jana Goszyka wspomnienie
o ojcu
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Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego
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Sprawozdania z XIX i XX sesji
Rady Miejskiej w Kaletach
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miasta samochody służb ratowniczych –
wóz strażacki oraz nowoczesny ambulans. Tym samym, od minionej soboty,
wszystkie kaletańskie służby dysponują
w pełni nowoczesnym sprzętem do ratowania mienia, zdrowia i życia ludzkiego.

Dariusz Szewczyk
MATERIAŁ PŁATNY
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Panu Michałowi Kwoka
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kaletach
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci żony Anny
składają
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kaletach
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak wraz z radnymi
Pani Marii Rogocz
burmistrz Miasta Kalety w latach 1998-2002
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci córki Anny
składają
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kaletach
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak wraz z radnymi
Panu Krzysztofowi Rogoczowi
radnemu Rady Miejskiej w Kaletach
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci siostry Anny
składają
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kaletach
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak wraz z radnymi
MATERIAŁ PŁATNY

22 września odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
24 września w Ichtioparku odbyło się pierwsze „Święto Lasu”.
24 września świętowano III „Niedzielę z Cittaslow w Kaletach”.

25 września dwie kaletańskie
ekipy- „Kalycki Team”
i „Chopy” - ruszyły na trasę rajdu „Złombol”.
27 września uczniowie kaletańskich szkół zmierzyli się
z uczniami z miasta Partnerskiego Vitkov w tradycyjnych zawodach biegowych o "Laur Złotego Dębu".
30 września w Miejskim Przedszkolu świętowano „Święto
pieczonego ziemniaka”.
2 października w Miejskim Domu Kultury odbyło się
VII Grand Prix O/ Katowice w Skacie Sportowym.
2 października odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Prezesa
Koła PZW Kalety.
8 października w Jędrysku odbyły się uroczystości pogrzebowe
księdza proboszcza Pawła Drozdka.

12 października odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym,
XX sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
12 października w Restauracji “Gościnna” miała miejsce uroczystość uhonorowania dwudziestu jeden par, które przeżyły ze
sobą w związku małżeńskim 50 lat.
Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS
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PODZIĘKOWANIE
„ Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.”
Serdeczne podziękowania za okazane współczucie, za łączenie się ze mną w bólu , za udział w uroczystościach
pogrzebowych mojej Ukochanej Córki
Dla Księży : Ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka, Ks. Marka Niewiadomskiego, kolegi szkolnego Ks. Krzysztofa
Miszudy za żałobną mszę świętą koncelebrowaną, modlitwę,
- Władz Miasta Kalety, Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego,
- Władz Powiatu Tarnogórskiego, Rady Powiatu i pracowników Starostwa,
- dla Koleżanek i Kolegów ze Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego, dla wszystkich delegacji, dla całej
rodziny, dla długoletnich przyjaciół z rodzinami, koleżanek i kolegów miejscowych i zamiejscowych i wszystkich
niewymienionych uczestników pogrzebu za niezliczone kwiaty, modlitwę oraz wyrazy współczucia i pamięci.

Maria Rogocz

PODZIĘKOWANIE
„Dla świata byłaś tylko cząstką, a dla nas byłaś całym światem.”
Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy dzielili z nami ból, żal i rozpacz z powodu śmierci najukochańszej
Mamy i Żony

ANNY ROGOCZ KWOKA
składam : władzom Miasta Kalety, Radnym Miejskim i współpracownikom z Urzędu Miejskiego, delegacjom i współpracownikom z Tartaku, naszym kapłanom : Ks. Proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi, ks. Markowi Niewiadomskiemu, koledze szkolnemu ks. Krzysztofowi Misiudzie za mszę świętą koncelebrowaną i słowa pociechy, Miejskiej Orkiestrze Dętej, Pani Iwonie Skop, całej rodzinie, licznym delegacjom, przyjaciołom, kolegom i koleżankom, dzieciom
szkolnym wraz z wychowawcami oraz wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych. Dziękuję za kwiaty i modlitwę.

Michał Kwoka z dziećmi

Pierwsze Święto Lasu w Kaletach zakończone sukcesem

W

sobotę 24 września kaletański
Ichtiopark gościł uczestników
Pierwszego Święta Lasu. Organizatorem imprezy była Lokalna Grupa
Działania Leśna Kraina Górnego Śląska zrzeszająca 16 gmin z powiatu
tarnogórskiego, lublinieckiego i gli-

wickiego.
Choć aura
w ten dzień
była
dość
kapryśna,
impr eza
przyciągnęła
wielu miłośników wędkowania,
sportów wodn y c h ,
a także swojskiego jedzenia oraz dobrej zabawy
w regionalnych klimatach. W trakcie imprezy na
scenie prezentowali się lokalni artyści,
którzy na co dzień szlifują swój talent
w gminnych i miejskich ośrodkach kultury. Swoje umiejętności zaprezentowały między innymi grupy taneczne, w tym
kaletański Rock Time, zespoły muzycz-

ne – rockowe jak i folkowe.
Jednym z punktów sobotniego wydarzenia był konkurs na najpiękniejsze
stoisko wystawiennicze „Dary Lasu”.
Był to konkurs skierowany do stowarzyszeń – każdą gminę mogło reprezentować jedno stowarzyszenie - podczas
którego jury oceniało specjalnie na tę
okazję przygotowane stoiska wystawienniczy z przepysznymi specjałami kuchni
regionalnej wzbogaconej właśnie darami
lasu. W zakres oceny Jury wchodziła:
estetyka stoiska, walory smakowe potraw, związek z mottem przewodnim
„Dary lasu”, materiały informacyjne
reprezentowanej Gminy.
W zawodach wzięły udział organizacje z ośmiu gmin, miasto Kalety reprezentowane było w zawodach przez Stowarzyszenie Społeczno– Kulturalne
w Kaletach.
Konkurs zakończył się ogromnym
sukcesem gospodarzy, gdyż nasi przedstawiciele zajęli pierwsze miejsce zdo-
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bywając okazały puchar. Na zakończenie pierwszego
święta lasu w Kaletach swoje show zaprezentował
znany i lubiany satyryk Marcin Daniec, który swoimi
dowcipami bawił licznie zgromadzoną publiczność.
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania dla prezesa Piotra Leksego oraz pracowników
Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska za organizację tej imprezy właśnie w Kaletach,
Marianowi Lisieckiemu dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, Strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kaletach z Kazimierzem Złotoszem
na czele, a także Robertowi Kuderowi prezesowi Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Kalety. Dziękujemy również mieszkańcom i gościom, którzy wzięli
udział w imprezie i odwiedzili w tym dniu nasze miasto.

Agnieszka Kwoka
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Tajemnica granitowej tablicy, czyli- ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...

P

odczas remontu pomieszczeń strychowych budynku Urzędu Miejskiego znaleziono granitową tablicę
poświęconą mieszkańcom Kalet, powstańcom walczącym o polskość Górnego Śląska.
O ile postać ks. Rogowskiego jest powszechnie znana, zaś jego imię noszą
główna ulica w dzielnicy Jędrysek oraz
miejscowe Gimnazjum, o tyle druga
z wymienionych osobistości - Alojzy
Maruszczyk - ginie w mrokach historii
(choć w międzyczasie udało mi się dotrzeć do krewnych, którzy pamiętają jedynie, że pochodził z Dubieli, zginął
w III Powstaniu, zaś jego żona ponownie
wyszła za mąż).
Ciekawa jest też sama tablica, ponieważ najstarsi stażem pracownicy Urzędu
nie pamiętają, aby kiedykolwiek przytwierdzona była na budynku magistratu,
zaś podpis "Gmina Kalety" sugeruje, że
sporządzono ją przed rokiem 1951, kiedy
to gmina zyskała prawa miejskie. Śladem

w tej sprawie może być zapisek w kronice szkoły podstawowej, który poznałem
dzięki uprzejmości p. dyrektor Doroty
Mańczak, mówiący o tym, że tablica poświęcona księdzu Rogowskiemu wisiała
przed wojną na budynku obecnego Gimnazjum, we wnęce znajdującej się z lewej
strony, nad drzwiami wejściowymi. Aby
to jednak potwierdzić w 100% potrzebne
byłoby zdjęcie budynku z lat 30-tych XX
wieku.
Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje dodatkowymi informacjami
na temat osoby Alojzego
Maruszczyka, posiada
zdjęcie (zdjęcia), o których wyżej pisałem,
bądź ma wiedzę osobistą
lub pochodzącą z przekazów ustnych na temat
miejsca
pierwotnego
przytwierdzenia tablicy–
proszę o kontakt pod
numerem telefo nu:

034 352-76-52.
Gdyby udało się potwierdzić, że tablica
poświęcona pamięci ks. Rogowskiego
i Alojzego Maruszczyka to istotnie ta,
która zdobiła przed wojną ww. budynek,
są już wstępne plany jej uroczystego powrotu na stare miejsce. Ponowne jej
przytwierdzenie, po ponad 70-ciu latach
„niebytu”, może nastąpić podczas dorocznych uroczystości święta patrona
szkoły, które obchodzone będą w lutym.

Jacek Lubos

Kaletańscy ZŁOMBOLOWCY odbyli długą podróż na południe

W

piątek, 23 września, w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się konferencja prasowa z udziałem dwóch ekip, które w niedzielę 25

września wyjechały
na
ZŁOM BOLimprezę cykliczną
będącą kilkudniowym, turystycznym,
etapowym rajdem
charytatywnym polegającym na pokonaniu ok. 2500 km,
(w jedna stronę)
autem o socjalistycznej produkcji (lub
konstrukcji).
Drużyna pod nazwą "Kalycki Team"
w trasę wyruszyła już po raz drugi
(poprzednio w roku 2014 r.), samochodem marki Nysa z roku 1989, w pięcioosobowym składzie, z Krzysztofem Ro-

goczem jako kapitanem. Ekipa "Chopy"
pojechała już po raz czwarty z rzędu,
"podrasowanym" Polonezem z 1984
roku z silnikiem turbodiesela. Przygotowaniami do rajdu kierował Paweł Musik.
Ci pierwsi zdecydowali, że ze względu
na niedostosowanie swojego sprzętu do
warunków afrykańskich, pojadą tylko na
południe Włoch, po czym promem przemieszczą się na Bałkany i stamtąd wrócą
do Polski. „Chopy” pojechali do samego końca, do Tunisu.
Miasto Kalety partycypuje w kosztach, jakie załogi poniosły podczas trwania rajdu w zamian za promocję Leśnego
zakątka Śląska. Relację z ich podróży
można było śledzić na facebookowym
profilu Miasta Kalety.

Jacek Lubos
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Święto pieczonego ziemniaka w Miejskim Przedszkolu

30

września, w piękne, słoneczne
popołudnie 6–latki „Dzielne
Smerfy” wraz ze swoimi rodzicami
i wychowawczyniami spędziły w ogrodzie przedszkolnym niezapomniane
chwile. Bohaterem spotkania był ziemniak.
Na wstępie goście wysłuchali krótkiej
opowieści o tym, skąd właściwie wziął
się ziemniak i jak nazywa się go w różnych regionach Polski. Następnie przedszkolacy i rodzice zostali zaproszeni do
wspólnych zabaw integracyjnych przy
muzyce. Śmiechu było co niemiara, dlatego wszystkim już do końca spotkania
towarzyszył doskonały humor. W czasie,
kiedy cztery kolorowe drużyny konkuro-

wały ze sobą, biorąc
udział w zabawach i konkursach sportowych
z ziemniakami, tatusiowie rozpalali ognisko
i piekli pyszne kiełbaski.
Zawodnicy szukali ziemniaków ukrytych w piasku podczas zabawy
„Wykopki”, zdobywali
tytuł „Mistrza obierania
ziemniaka”, rzucali ziemniakami próbując trafić
do wiaderka, starali się
jak najszybciej zrobić
zapasy na zimę biegnąc
z ziemniakiem na drewnianej łyżce.
Wszystkim bardzo
spodobało się zaznaczanie punktacji
na tablicy za pomocą stempli z ziemniaków.
Podczas przerwy
w zawodach wszyscy z wielkim apetytem zajadali się
upieczonymi
na
ognisku smakołykami, a także przygotowanymi
przez
mamusie zdrowymi
sałatkami. Na za-

kończenie spotkania dzieci wraz z rodzicami wykonały przepiękne ziemniaczane
ludziki. Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali pamiątkowe medale i słodkie
cukierki.
Wreszcie nadszedł czas na degustację
wspaniałych i pachnących ogniskiem
ziemniaczków. Jeszcze długo dzieci
i rodzice bawili się, rozmawiali i grzali
się w cieple bijącym od ogniska. Aż żal
było wracać do domu. Ciepły wrześniowy wieczór, blask ogniska i muzyka
płynąca z głośników na tarasie dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń.

Izabela Kierat, Jolanta Gansiniec

UWAGA KOLEJARZE!
Wszystkich kolejarzy Miasta Kalety, pochodzących z Kalet, pracujących oraz wszystkich emerytów
zapraszamy na Uroczystą Mszę Świętą w naszej intencji w kościele pw. Św. Józefa w Jędrysku
26 listopada br. (sobota) o godz. 15.00.
Po Mszy Św. zapraszamy chętnych na dalsze uroczystości do Restauracji Figaro. Koszt 60 zł. Zapisy
przyjmuję do 14 listopada br. Tel. 537 607 999.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Marcin Wypych
www.kalety.pl
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Pomarańczowe przedszkole

D

nia 22 września w Miejskim
Przedszkolu nr 2 w Kaletach
odbyło się zajęcie prowadzone przez
wychowawczynię Danutę Mazur dla
5 i 6-latków na temat: „Kalety miastem Cittaslow.
To wyjątkowe zajęcie miało na celu
przybliżenie dzieciom istoty członkowstwa
naszego
miasta
w Międzynarodowej Sieci Miast
Dobrego Życia Cittaslow.
Na początku dzieci wysłuchały
opowiadania o Ślimaku Maciusiu,
który z Włoch przywędrował do Pol-

ski, konkretnie do Kalet. Później
obejrzały filmik promujący Kalety, utrwaliły sobie nazwy miejsc,
w których odbywają się ważne
wydarzenia kulturalne i sportowe. Na podstawie własnych spostrzeżeń i doświadczeń opowia-

sprzyjają
dobremu,
wolniejszemu życiu. Dzięki uprzejmości pań
kucharek pierwszy raz miały możliwość posmakować naszego rodzimego produktu- kaleśnika. Na zakończenie zajęcia, wykonały metodą wydzieranki pięknego ślimaka, który jest
symbolem sieci miast Cittaslow.
dały o własnych ulubionych miej- Dzięki temu projektowi dzieci zrozumiascach w Kaletach, w których moż- ły, że wolniejsze tempo życia wpływa na
na miło spędzić czas. Samodziel- polepszenie kontaktów międzyludzkich.
nie umieszczały wokół herbu naszego miasta symbole miejsc, które
Danuta Mazur

Tydzień z Cittaslow w ZSiP w Miotku

W

dniach 19 – 23 września
w Zespole Szkół i Przedszkola
w Miotku trwał tydzień z Cittaslow.
W tym okresie nasi uczniowie mogli
dowiedzieć się więcej na temat ruchu
Cittaslow oraz poznać najważniejsze
założenia, cele i zadania realizowane
przez to międzynarodowe stowarzyszenie. Wychowankowie ZSiP-u prześledzili realizację celów ruchu Cittaslow na
przykładzie swojego rodzinnego miasta
Kalety. Dostrzegli starania nad szeroko
rozumianą poprawą jakości życia mieszkańców.
Szczególną uwagę zwrócili na bazę
rekreacyjno – sportową w naszym mieście. Docenili jego zagospodarowanie,
w tym tereny zielone, ścieżki rowerowe,

obiekty sportowe oraz miejsca
aktywnej rekreacji.
W ramach tygodnia Cittaslow odbyły się prelekcje
i pogadanki w klasach, które
były dostosowane do wieku
uczniów. Najmłodszym dzieciom cele ruchu Cittaslow
zostały przekazane w formie
zabawowej oraz plastycznej
(kolorowanie logo Cittaslow).
Starsza społeczność naszej
szkoły czynnie włączyła się w
prelekcje i dyskusję na temat pozytywnych zmian, jakie przyniesie realizacja
celów tej organizacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
Kulminacyjnym momentem tygodnia
z Cittaslow było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Efekty były zadawalające, a pomysłowość nie
znała granic.
Przydzielono I, II i dwa III
miejsca oraz liczne wyróżnienia w konkursie:
I miejsce Paulina Musik kl.
VI
II miejsce Paulina Sobczyk
kl. VI
III miejsce Aleksandra Gan-

dyra kl. VI / Aleksandra Kupczak kl. IV
Wyróżnienia:
Remigiusz Bąk
Julia Pradelok
Tomasz Bawecki
Jan Brożek
Michał Litwin
Martyna Marzec
Natalia Magiera
Urzędowi Miasta Kalety serdecznie
dziękujemy za ufundowanie nagród dla
uczniów.
Panu Jackowi Lubosowi za koordynację i współpracę w organizacji tygodnia
Cittaslow w naszej szkole.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSiP
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Parafianie z Jędryska po 71 latach pożegnali swojego proboszcza

8

października, w sobotę, o godzinie 11.00, w kościele pw. św. Józefa w Jędrysku odbyła się msza pogrzebowa śp. księdza proboszcza Pawła
Drozdka, gospodarza parafii w latach
1919-1945.
Po nabożeństwie ekshumowane
w Magdeburgu doczesne szczątki tego
wybitnego dla Kalet duszpasterza spoczęły na miejskim cmentarzu, w sąsiedztwie grobów dwóch innych zasłużonych
proboszczów- księdza Karola Klose
i księdza Pawła Rogowskiego.
Paweł Drozdek urodził się 11 stycznia
1878 r. na Górnym Śląsku, w Ujeździe
(20 km od Strzelec Opolskich) w rodzinie Antoniego i Marii z d. Henkel. Był
absolwentem Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas
studiów aktywnie udzielał się w prężnie
tam wówczas działającym „Kole Polskim”. 20 czerwca 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie, zaś następnie pełnił

służbę jako wikariusz m.in. w parafiach:
Ujazd, Żory, Wiseensee, Szczecin,
Świętochłowice, Rybnik, Dobrodzień,
Opole i Mikulczyce.
Częste przenosiny pomiędzy parafiami
powodowane były naciskami urzędników II Rzeszy Niemieckiej, którzy widzieli w księdzu zagrożenie postrzegając
go jako polskiego agitatora. 1 października 1919 r. (na kilkanaście miesięcy
przed ostatecznymi przetasowaniami
granicznymi przyłączającymi Jędrysek
i Kalety do Polski, co nastąpiło oficjalnie w czerwcu 1922 roku), ksiądz Paweł
Drozdek został proboszczem parafii św.
Józefa w Jędrysku.
Szykanowany w początkowym okresie sprawowania tej funkcji przez władze
niemieckie, przeżył pobicie przez bojówkarzy i więzienie w Wołczynie (na
dzisiejszej Opolszczyźnie). W okresie
międzywojennym naraził się też fanatykom polskości na Górnym Śląsku, kiedy
to, wbrew zakazowi biskupa katowickiego, nie zaprzestał odprawiać odrębnych
nabożeństw w języku niemieckim dla
garstki niemieckojęzycznych parafian.
1 września 1939 r. ksiądz proboszcz
Paweł Drozdek odprawiał poranne,
pierwszopiątkowe nabożeństwo, kiedy
zza jędryskowskich lasów, od strony
Tworoga, zabrzmiały pierwsze armatnie
wystrzały. Miał wówczas pocieszyć
swoich parafian słowami : „Nie płaczcie
i nie lękajcie się, bo Hitler tej wojny nie
wygra! Bóg nie dopuści do tego!”. Za to
i inne tego typu wystąpienia został szybko aresztowany przez Niemców, jednak
zwolniono go w końcu listopada. Ponownie naraził się władzom okupacyjnym, kiedy podczas kazania do wier-

Zdjęcie ze strony: www.parafia-kalety.pl

nych stwierdził, że Adolf Hitler nie jest
wodzem, ale zwodzicielem. Tym razem
stanął przed sądem we Wrocławiu. Jako
drugi zarzut, obok szerzenia defetyzmu,
oskarżono go o słuchanie zagranicznych
(alianckich) stacji radiowych. Skazany
na więzienie odsiadywał wyrok w miejscowości Bautzen (Budziszyn), w międzyczasie stając jeszcze przed sądem
doraźnym w Dreźnie z zarzutem podburzania współwięźniów.
Życie zakończył 5 stycznia 1945 roku
w więzieniu w Magdeburgu i w mieście
tym, w obecności sześciu magdeburskich księży, został 11 stycznia pochowany. Z szacunku dla księdza dyrektor
więzienia wydał 5 stycznia nakaz zwolnienia skazańca, właśnie po to, aby mógł
zostać uroczyście pochowany. Na dekrecie zwolnienia znalazł się dopisek mówiący o byłym więźniu jako apostole
prawdy, wiary i odwagi.
Życzeniem księdza Pawła Drozdka
było spocząć na cmentarzu w Jędrysku,
co też zaznaczył w swojej ostatniej woli.
Rzeczywistość wojenna uniemożliwiła
spełnienie tego zapisu z testamentu, zapobiegliwie pochowano jednak jędryskowskiego proboszcza w dwóch trumnach, co miało ułatwić przyszłą ekshumację. Po latach starań, m.in. dzięki
zapobiegliwości obecnego księdza proboszcza Wojciecha Ciosmaka, udało się
przejść przez wszystkie procedury ekshumacyjne. Doczesne szczątki księdza
Pawła Drozdka opuściły miejsce pochówku w Magdeburgu 12 września.
Życzenie zmarłego spełniło się w sobotę
8 października, po 71 latach od śmierci
kapłana.

Jacek Lubos
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Edward Goszyk. Wspomnienia syna

P

isząc kilka słów na temat mojej znajomości ze śp. Edwardem Goszykiem dla czytelników wrześniowego numeru
„Biuletynu Informacyjnego” wspomniałem o rozmowie, którą przeprowadziłem z jego synem Janem krótko po
śmierci bohatera artykułu. Jan Goszyk został przeze mnie poproszony o przybliżenie mieszkańcom Kalet postaci ojca ze
swojej osobistej perspektywy. 22 września otrzymałem maila, którego poniżej, zgodnie z obietnicą, publikuję. Jednocześnie przesyłam ogromne podziękowania do Bremy, gdzie obecnie mieszka Pan Jan Goszyk z rodziną.

Jacek Lubos

Tato - wspomnienie o Edwardzie Goszyku
Pisać o swoim tacie. Niby to takie proste,
a jednak czuję się jakbym miał pisać wypracowanie z polskiego I od tego chciałbym zacząć.
Tato miał ogólne bardzo dobre wykształcenie (np. jego nauczycielem języka polskiego w gimnazjum w Cieszynie był poeta Julian Przyboś) i kontrolował przynajmniej na początku moje prace
(matematyka, biologia, geografia itd.).
Jednak z polskiego siadał przy mnie i się
zaczynało - dlaczego tej sprawie poświęciłeś jedno zdanie, dlaczego poruszyłeś ten
temat z tej strony, a nie z tamtej. Kiedy
zamieszkałem u niego (2-ga klasa liceum,
bo dotychczas mieszkałem u mamy), to
normą dla mnie było napisanie wypracowań 2 do 4 stron. Teraz moje wypracowania zaczęły stawać sie coraz dłuższe i coraz częściej nim do nich siadałem, przygotowywałem sobie plan o czym będę pisał.
nie dziwota, że przed maturą moje zadania
z polskiego, to 8 do 12 stron raczej nie
wypocin, bo mi to przychodziło dość łatwo. Pamiętam, kiedy jeszcze mieszkałem
u mamy, że w pierwszej klasie liceum
zdobyliśmy mistrzostwo szkoły w piłce
nożnej i liście do taty napisałem mu, że
gram na bramce. Wtedy w liście narysował
bramkę, a na poprzeczce w pozycji wyczekującej bramkarza. Dotarło wtedy do
mnie, że na bramce może być tabliczka
typu "Uwaga zły pies", czy coś podobnego.
Inna rzecz, której moi koledzy w klasie
nie mogli przeżyć, to jeżdżenie na polowania. Kiedy tato dostawał pozwolenie na
odstrzał dzika, czy o wiele rzadziej koziołka, to załatwiał te sprawy indywidualnie.
Wstawał o 2-3 godzinie w nocy i kiedy
rano wstawałem, babcia meldowała mi, że
na podwórku leży ustrzelony dzik. Jeśli
mięso mógł sobie zatrzymać, to w pamięci
pozostają mi zrobione przez niego niezapomniane salcesony - palce lizać. Myślistwo było jego pasją i kiedy mówił mi, że
wybiera się lub został zaproszony na polowanie, to starałem się go zawsze przekonać, żeby mnie ze sobą zabrał. Brałem
udział w nagonkach, a ponieważ mam
dobrą orientację, to w zupełnie mi obcych
terenach wychodziłem tam, gdzie mi kazali. Oczywiście więcej emocji było, gdy
były jeszcze do tego pieski, bo wiedziałem
w którym kierunku rusza wypłoszone
zwierzę i kto ma szansę go ustrzelić.

W tym czasie tato zabierał mnie również
na budowę strzelnicy myśliwskiej w Lublińcu (tato był wtedy łowczym powiatowym), a po jej otwarciu na zawody strzeleckie na szczeblu wojewódzkim. Tato
miał dobrą rękę i oko; mógł wystąpić
w drużynie katowickiej na zawodach
ogólnopolskich w strzelaniu myśliwskim,
ale uważał, że są młodsi, którzy muszą się
rozwijać i chętnie oddawał innym swoją
szansę.
Nie zapomnę też tego, kiedy przyjechał
do mnie kiedyś pilarz taty pan Józef Kempa, że mam natychmiast jechać do domu
(w Zielonej), bo stan taty jest krytyczny
i leży w szpitalu w Lublińcu. Autobusem
PKS-u jechaliśmy na Miotek, potem autem
do Lublińca. Chyba ze dwa tygodnie zarwałem na studiach, ale kiedy jego stan się
ustabilizował wracałem do Gliwic.
Z tymi studiami też było tak, że przed
maturą dyskutowałem z nim jaki wybrać
kierunek. Odradzał mi pójścia na leśnictwo
jako źle płatny zawód. W jego wspomnieniach pod koniec jego życia wyraził się, że
zawód leśniczego nie był jego wymarzonym zawodem. Jednak jego rodzice wpoili
mu protestancki epos pracy i taką myśl,
że jeżeli coś robisz, to rób to dobrze.
Nigdy nie słyszałem z jego ust, że mu
się nie chce, że przesunie wykonanie czegoś na później, że przeleje to na barki innego. Takie rzeczy nie były znane w rodzinie Goszyków. Wręcz przeciwnie, czasami
inni mu dokładali pracy, bo on przecież nie
zawodził.
Inną rzeczą były jego pasje historyczne
i historia łowiectwa. Czasami jeździłem
z nim do Bytomia do ówczesnego Muzeum Śląskiego. Trwało to ponoć 20 lat,
gdzie co tydzień odwiedzał ówczesne archiwum w Tarnowskich Górach, Bibliotekę Śląską w Katowicach i wspomniane już
muzeum w Bytomiu. Tato zbierał też monety i przy tej okazji mogłem usłyszeć
wykład na temat historii niektórych monet
lub królów czy książąt wybitych na tych
monetach. Kiedy pojawiły się jego pierwsze artykuły, traktowałem to jako dobry "przypadek". Później, mieszkając już
w Niemczech i widząc ile jego "rzeczy"
zostało opublikowanych, uświadomiłem
sobie, że wiedza jaką posiada jest na poziomie akademickim. Przyjeżdżały do
niego osoby, które zbierały materiały do
prac magisterskich, a nawet doktoranckiej.

Tak się nad tym zastanawiałem czemu to
zawdzięcza. Myślę, że przede wszystkim
jego żelaznej dyscyplinie. Miał wszystko
uregulowane. Śniadanie - koło 8-mej, zupa
przed 12-tą, drugie danie - koło 14-tej. I na
ogół był to koniec posiłków na dany dzień.
Podobnie było z mierzeniem ciśnienia czy
poziomu cukru we krwi. Jednak żelazną
dyscypliną nie można osiągnąć takich wyników. Na pewno pomogła mu bardzo
dobra znajomość niemieckiego i solidne
podstawy łaciny. Swojego dziadka nie
pamiętam, ale babcia moja bardzo dużo
czytała, oglądała zawsze poniedziałkowe
i piątkowe teatry telewizji. Stąd też jego
"genetyczna" otwartość na wiedzę. Czy
była to też ambicja, a może dążenie do
wyznaczonych celów???
Cóż jeszcze mógłbym o nim wspomnieć? Kiedy pisał, to było to raczej dopołudnia, bo twierdził, że w tym wieku
umysł lepiej pracuje, kiedy jest wypoczęty.
Telewizora nie włączał nigdy przed 17-tą.
Przed wojną uczył się latać w szkole szybowcowej na górze Chełm w Goleszowie.
Chciałem to latanie wpoić młodszemu
synowi i zabierałem go kilka razy na tydzień na lotnisko. Rozróżniał już w wieku
3-4 lat, czy to Boeing czy to Airbus.
A jednak nie udało się. Nie starał się w
ogóle, by zostać pilotem.
Prywatnie tato żył bardzo skromnie, to
co zaoszczędził rozdawał innym - także
i nam, kiedy do niego przyjeżdżaliśmy.
Nie przywiązywał też wagi do ubiorów.
A jednak umiał stworzyć wokół siebie
atmosferę szacunku. I muszę powiedzieć,
że przez szacunek do niego nigdy nie mówiłem do niego przez ty. Zawsze był dla
mnie tatą i przyjacielem. Dlatego mówiłem
do niego tato lub o wiele rzadziej dziadku.
Mimo, ze wiele lat spędził jako "singiel",
to jednak cieszył się na każdą wizytę różnych gości. Częstował ich często zrobionym przez siebie winem, a później doskonałymi nalewkami. Będąc w ostatnim czasie w domu seniora, cieszył się z każdej
wizyty przyjaciół i znajomych. A przychodziły do niego całe "procesje", jak się wyrażało kierownictwo tego domu. Tato pozostał do końca swoich dni z "klasą", dlatego
tym boleśniejsze było rozstanie z nim. Pozostawił po sobie ogromną pustkę.

Jan Goszyk
www.kalety.pl
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września 2016, w gronie Przyjaciół w Restauracji Literatka
spotkaliśmy się, aby porozmawiać
o Edwardzie Goszyku i aby podziękować tym osobom, które latem pomagały nam w tworzeniu reprintu książek Edwarda Goszyka "Kartki a dziejów Drutarni" oraz "Miotek, Zielona,
zarys dziejów wsi".
Było nam niezwykle miło gościć tego
dnia mieszkańców wspomianych dzielnic, którzy chętnie dzielili się z nami
posiadanymi informacjami, zdjęciami,
archiwaliami i wspomnieniami dotyczącymi swoich miejsc zamieszkania.
Materiałów zebraliśmy sporo, nie
wszystkie można było zamieścić w publikacjach, więc być może w przyszłości
trzeba będzie pomyśleć o kolejnym projekcie.
To niezwykły wieczór, pojawiały się
łezki w oku, uśmiechy i serdeczne gesty,
padły ciepłe, dobre słowa. To piękne, że

znaleźliście Państwo czas tego wieczoru,
żeby spędzić go z nami w gronie serdecznych, życzliwych osób. Wielu obecnych znało Pana Edwarda Goszyka, wielu ma w domu pamiątki w postaci rękopisów czy maszynopisów jego książek.
W cudowny, wzruszający sposób o swojej wieloletniej przyjaźni z Edwardem
Goszykiem opowiadał pan Zdzisław
Unglik emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin. Jesteśmy zaszczyceni, że zechciał Pan znaleźć dla nas czas.
I że, pomimo wzruszenia, tak urzekajaco
wspominał Pan o latach spędzonych
z Edwardem Goszykiem, a także o Jego
ostatnich dniach życia.
Głos zabrali także pan Klaudiusz Kandzia, Burmistrz Miasta oraz Eugeniusz
Ptak, Przewodniczący Rady Miasta.
Wydawać by się mogło, że w naszych
czasach nikt już nie czytuje książek, nikt
nie rozmawia o nich, o naszej historii
i dziejach dalszych i najbliższych. Spo-

tkanie 15 września dowiodło, że jest
wręcz przeciwnie i jest wciąż grono
osób, dla których kiążka jest najcenniejszym prezentem, a czas spędzony na
rozmowach o tym co działo się i dzieje
wokół nas nie jest czasem straconym.
Piękne jest także to, że oddaliśmy
hołd Panu Goszykowi i naszą wdzięczną
pamięć za to, że swoimi publikacjami
przywrócił nam pamięć dni dawno minionych.
Książki wydane zostały w ramach zadania publicznego finansowanego przez Gminę Woźniki pod hasłem
"Powróćmy do wspomnień" oraz zadania publicznego finansowanego przez
Powiat Tarnogórski pod hasłem
"Śladami wspomnień".

Stowarzyszenie Nasze Kalety

Aktywne Stowarzyszenie

S

towarzyszenie
Społeczno – Kulturalne w Kaletach
może z dumą powiedzieć, że jako grupa
ludzi już w pewnym wieku prowadzimy niezwykle aktywny tryb życia nie
tylko prywatnie, ale też w ramach naszej organizacji, która niebawem będzie świętować jubileusz 10-lecia działalności.
Nie będę już wracać do odległej przeszłości, ale chcę pochwalić się naszymi
ostatnimi poczynaniami i wyjazdami.
Ponieważ lato jest tym okresem, kiedy
wyjeżdża się najczęściej, to może właśnie tym się zajmę.
W połowie maja spotkaliśmy się
z zaprzyjaźnioną grupą członków Uniwersytetu Złotego Wieku z Prudnika,
która przyjechała do Kalet. Zwiedzaliśmy nasze miasto i okolice, dyskutowaliśmy na różne tematy dotyczące działania
naszych organizacji i świetnie bawiliśmy
się w Zielonej na otwarciu sezonu turystycznego. Mniej więcej w tym samym
czasie zorganizowaliśmy w naszym Domu Kultury „Wieczór Poetycki”, w którym swoją twórczość przedstawili nasi
lokalni poeci : Lurencja Wons, Anna
Dudek, Zygfryd Galios i Maria Rogocz.
Niezwykle miły, nastrojowy wieczór
w obecności władz miasta i publiczności.
W dniu 29 maja br. byliśmy w Teatrze
w Katowicach na sztuce pt.” Mężczyzna

Idealny”, świetna komedia, która w nasze szare życie wniosła humor, radość
i śmiech. Do Teatru Śląskiego w Katowicach pojechaliśmy na operetkę Straussa „Zemsta Nietoperza” – było pięknie.
Jak co roku tak i obecnie świętowaliśmy
obchody „Nocy Świętojańskiej”, tym
razem w Zielonej. Barwne, wesołe widowisko, które sprawiło radość nie tylko
nam ale i przebywającym tam wczasowiczom. W połowie lipca br. nasze Stowarzyszenie udało się w piękną wycieczkę
„Zamki i Pałace Donnersmarcków i Ballestremów” – jednych z najbogatszych
rodów arystokratycznych, które funkcjonowały na Śląsku, a właściwie w naszej
najbliższej okolicy. Byliśmy w Pławniowicach, Brynku, Świerklańcu, Nakle Śl.
i w Starych Tarnowicach. Wycieczka ta
zrobiła na nas ogromne wrażenie, oglądając te wspaniałe budowle i ich wyposażenie uświadomiliśmy sobie co zostawili
dla nas potomnych ci arystokraci. Ponieważ, jak mówią- „apetyt rośnie w miarę
jedzenia” w dniu 10 sierpnia postanowiliśmy odwiedzić miasto Wrocław czyli
Europejską Stolicę Kultury. Ponieważ
Wrocław za sprawą swoich zabytków
i najnowocześniejszych atrakcji turystycznych jest miastem wyjątkowym.
Obejrzeliśmy Panoramę Racławicką,
Halę Stulecia, Promenadę Staromiejską,
Ostrów Tumski, Katedrę Św. Jana
Chrzciciela, Uniwersytet Wrocławski,
Ogród Japoński, Ogród Zoologiczny,

Mosty Wrocławia, odbyliśmy rejs statkiem oraz zwiedzili niezwykłe Afrykarium jako nową atrakcję Wrocławia.
Niezapomniana to była wycieczka. Na
zaproszenie Uniwersytetu Złotego Wieku
z Prudnika pojechaliśmy w dniu 10
września 2016 r. na wycieczkę do przyjaciół, bo tak możemy śmiało powiedzieć
o mieszkańcach Prudnika. Przyjęto nas
tam tak gościnnie, tak miło i tyle trudu
włożono w to aby nam się podobało, że
byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Pokazano nam miasto i jego najpiękniejsze
obiekty, zwiedziliśmy Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter Region Dom
i Ogród. Dyskutowaliśmy o wspólnych
problemach swoich miast i organizacji
jak starzy przyjaciele. Wspólne śpiewy,
wspólna zabawa i mnóstwo życzliwości
i gościnności. Na zakończenie wizyty
w Prudniku oczywiście zaprosiliśmy ich
do siebie. W dniu 24 września br. nasze
Stowarzyszenie wzięło udział w imprezie
organizowanej na terenie Ichtioparku pt.
„Święto Lasu”, gdzie przygotowując
odpowiednie stoisko z potrawami zawierającymi produkty leśne, reprezentowaliśmy Kalety w ramach grupy 14 gmin,
które należą do Stowarzyszenia „Leśna
Kraina Górnego Śląska”. Spotkała nas
miła niespodzianka, bowiem nasze stoisko zdobyło I miejsce, otrzymując puchar Leśnej Krainy Górnego Śląska
i nagrody rzeczowe.

Maria Rogocz
www.kalety.pl
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Nowości literackie
Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. prof.
Henryka Borka
w Kaletach

Z

apraszam wszystkich naszych
mieszkańców oraz czytelników
do odwiedzin naszej biblioteki iwypożyczania nowości wydawniczych.
Zakupiliśmy 315 nowych pozycji,
z tego 256 egzemplarzy dla MBP w Kaletach oraz 59 pozycji dla Filii w Miotku. Wydaliśmy już 9.300 złotych z tego
2.100 z środków własnych, a 7.200 złotych dzięki dofinansowaniu zadania
w ramach Programu Wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
1 sierpnia br. została podpisana przeze
mnie umowa z Biblioteką Narodową
w Warszawie, a ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z budżetu

państwa, otrzymaliśmy dofinansowanie.
Jeszcze w miesiącu listopadzie zakupimy kilkanaście pozycji, które ukażą
się niebawem. Poniżej podaję kilka najciekawszych zakupionych pozycji. Zapraszam do odwiedzin w poniedziałek,
wtorek i piątek od godz.12.00-20.00
w środę od 8.00-16.00. Przypominam
czytelnikom, że w czwartki Biblioteka
jest nieczynna, chociaż w nagłych przypadkach służymy pomocą również
w tym dniu.

Karpińska A.: Sakrament niedoskonały
Ahern C.: Miłość i kłamstwa
Palmer D.: Miłość i reszta życia
Ulatowska M.: Ostatni list
Irving J.: Aleja tajemnic
Kettu K.: Akuszerka
Bradford B. T.: Cavendon Hall
Oskarsson L.: Czarne tango
Dębska K.: Moje córki krowy
Kordel M.: Nadzieje i marzenia
Mirek K.: Większy kawałek nieba
Wells R.: Alfie: kot wielorodzinny

Nowości dla dorosłych

Nowości dla dzieci i młodzieży

Steel D.: Apartament; Klejnoty arystokratki
Nurowska M.: Bohaterowie są zmęczeni
Chamberlain D.: Chcę Cię usłyszeć; Dar
morza; W cieniu
Witkiewicz M.: Opowieść niewiernej
Gargaś G.: Wybacz mi
Montes R.: Dziewczyna w walizce
Wasserman R.: Dziewczyny w ogniu
Santos C.: Czekoladowe pragnienia
Jeromin-Gałuszka G.: Bardzo długie
przebudzenie
Miłoszewski Z.: Uwikłanie
Valko T.: Arabska krucjata
Moyes J.: Zanim się pojawiłeś; Kiedy
odszedłeś
Slaughter K.: Niewidzialny; Moje śliczne
Scottoline L.: Mów do mnie
Krajewski M.: Mock
Barker D.: Pozwól jej odejść
Grochola K.: Przeznaczeni
Olejnik A.: Szczęście na wagę

Moccia F.: Amore 14
Mańczyk A.: Motyl rysowany w myślach
Łacina A.: Niebo nad pustynią
Tyszka A.: Nienia z Zielonego Marzenia
Krzyżanek J.: Bajka pachnąca czekoladą
Jędrzejewska-Wróbel R.: Florka: listy do
babci
książki z serii Opowiem Ci mamo
książki z serii Masza i niedźwiedź
książki z serii Kura Adela
książki Angry Birds i Minionki
Literatura popularnonaukowa
Dzido M.: Kobiety Solidarności
Talib N.: Młoda bez skalpela
Watson C.: Chłopiec, który nie miał
dokąd pójść
Glass C.: Nastoletnia panna młoda
Taylor S.: Z miłości do córki

Marian Lisiecki

Skat sportowy. VII GRAND PRIX O/KATOWICE w MDK w Kaletach

W

niedzielę 2 października
w Kaletach, w Miejskim Domu
Kultury, odbył sie nie lada Turniej
w Skacie Sportowym.
Aż 113 zawodników zrzeszonych
w okręgu Katowickim PZSkat wzięło
udział w VII GRAND PRIX O/Katowice
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. Turniej Otworzył Burmistrz Miasta Pan

Klaudiusz Kandzia, zaznaczając, że bardzo nas, mieszkańców Kalet, cieszy fakt,
iż tak prestiżowy Turniej został rozegrany w naszej miejscowości. Zaznaczył
również, że dzięki staraniom dyrektora
MDK oraz Prezesa Rajmunda Mazura,
sekcji Skata, który działa przy naszym
MDK w Kaletach ten turniej znalazł się
w terminarzu rozgrywek Okręgu.
Na przychylność Prezesa Zarządu Polskiego
Związku Skata,
którym jest Pan
Henryk Brzoska,
nasi zawodnicy
mogą liczyć zawsze (co podkreślają za każdym razem).
Najlepszym
zawodnikiem Tur-

nieju okazał się Pan Marian Koziorowski z Klubu LKS Mechanik Kochcice.
Otrzymał on z rąk Pana burmistrza Miasta Kalety okazały puchar. Drugie miejsce zajął Pan Jerzy Kiciński z Klubu
SILESIA Tarnowskie Góry, a trzecie
miejsce Pan Henryk Piela z KS CHSM
Chorzów.
Najlepszym zawodnikiem z naszego
klubu MDK Kalety okazał sie Pan Paweł
Rupik plasując się na 21 miejscu.
Organizatorem Turnieju był Burmistrz
Miasta Kalety Pan Klaudiusz Kandzia,
który złożył serdeczne podziękowania
na ręce współorganizatorów tego wydarzenia- dyrektora MDK Mariana Lisieckiego, całej sekcji skata MDK z Panem
prezesem Rajmundem Mazurem na czele oraz współsponorowi - Zakładom
Mięsnym WIĘCEK za współfinansowanie nagród rzeczowych.

(jal)
www.kalety.pl
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Gołębie wróciły do gołębników

Z

akończył się sezon lotowy gołębi
pocztowych, dorosłych i gołębi
młodych.
Mistrzami w poszczególnych kategoriach zostali:
KATEGORIA „A”- Loty krótkie do 300
km:
1. Duda Franciszek
2. Lipiński Piotr
3. Machura Adam .
KATEGORIA „B” – Loty średnie od 300
do 600 km:
1. Lipiński Piotr
2. Lebek Zygfryd
3. Machura Adam

KATEGORIA „C” Loty długie powyżej 2. Lipiński Piotr – PL-0161-14-6107
500 km:
3. Lipiński Piot – PL-0382-12-3839
1. Lipiński Piotr
2. Machura Adam
Najlepszy roczny gołąb- samiec
3. Lebek Zygfryd
1. Lebek Zygfryd – PL-0161-15-414
2. Machura Adam – PL-0161-15-1050
KATEGORIA „M” – loty maraton powy- 3. Machura Adam – PL-0161-15-1039
żej 700 km:
1. Machura Adam
Najlepszy gołąb roczny- samica
2. Lipiński Piotr
.
1. Lipiński Piotr – PL-0161-15-550
3. Watoła Paweł
.
2. Lipiński Piotr – PL-0161-15-536
3. Lipiński Piotr – PL-0161-15-589
Mistrzostwo Typowane – Seria 10/7
1. Lipiński Piotr
Mistrzostwo gołębi młodych 2016 Typo2. Machura Adam
wane 15/8
3. Lebek Zygfryd
1. Machura Adam
2. Kocyba Andrzej i Alicja
Najlepszy gołąb dorosły- samiec
3. Lebek Zygfryd
1. Helisz Eugeniusz – PL-0263-13-9762
2. Machura Adam – PL-0382-12Najlepsze gołębie młode 2016
3. Watoła Paweł – PL-0382-13-1273
1. Machura Adam – PL-0161-16-3325
2. Lebek Zygfryd – PL-0161-16-3598
Najlepszy gołąb dorosły - samica
3. Machura Adam – PL-0161-16-3346
1. Machura Adam – PL-0161-14-5254

Andrzej Kocyba

Zawody o Puchar Prezesa Koła PZW Kalety
Budzynowski z Mykanowa, który osiągnął najlepszy wynik w sektorze „B”.

W

niedzielę, 2-giego października
na zbiorniku sekcyjnym nr 1
(Ichtioparku) odbyły się ostatnie już
w tym roku zawody wędkarskie organizowane przez Koło Kalety. W konkurencji spławikowej zmierzyli się
wędkarze z Kalet oraz zaprzyjaźnionych kół z Woźnik, Koszęcina i Mykanowa.
Podobnie jak w czerwcowych zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Kalety, zawodnicy z „Leśnego zakątka Śląska” nie okazali się zbyt gościnni i zgarnęli prawie całą główną pulę nagród.
Szyki pokrzyżował im jedynie Jarosław

Zawody rozgrywano w dwóch sektorach, a zwycięzcami okazali się:
SEKTOR A:
1. Adrian Czeluśniak (Kalety)
2. Jan Kandzia (Kalety)
3. Arkadiusz Meryk (Kalety)
SEKTOR B:
1. Jarosław Budzynowski (Mykanów)
2. Stanisław Szmalemberg (Kalety)
3. Tomasz Ocelok (Kalety)
Nagrody w postaci pucharów wręczył
Prezes Koła Kalety Robert Kuder.
Późna jesień i nadchodzący okres zimowy to okres nasilonej pracy Zarządu
Koła, który planuje działania na rok
2017. W styczniu w MDK odbędzie się
zebranie sprawozdawczo– wyborcze, na
które już dziś zapraszamy wszystkich
członków Koła.

Jacek Lubos

www.kalety.pl
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Bieg o Laur Złotego Dębu

27

września 2016 roku na stadionie miejskim w Kaletach, uczniowie kaletańskich szkół zmierzyli się z uczniami
z miasta Partnerskiego Vitkov w tradycyjnych zawodach biegowych o "Laur Złotego Dębu".
Organizatorem imprezy było Miasto Kalety we współpracy
z kaletańskimi szkołami. W zawodach startowało łącznie 160 zawodników. Biegi były rozgrywane na profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej stadionu miejskiego w Kaletach przy pięknej, słonecznej
pogodzie.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów byli przydzieleni do
poszczególnych kategorii wiekowych. Zawody poprowadzili i sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego kaletańskich szkół:
Beata Bacior, Iwona Olszowska, Piotr Gryboś oraz Antoni Jeż.
Ceremonii wręczenia medali oraz dyplomów dokonali Burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena Nowak.

Antoni Jeż

Klasy III szkoły podstawowe (dystans
400 m):
Dziewczęta:
1. Maja Klabis (PSP1 Kalety)
2. Adela Novakova ( ZS Vitkov)
3. Emilia Szudej (PSP 1 Kalety)

Klasy I-II gimnazjum (dystans
1200 m):
Dziewczęta:
1. Zuzanna Krawczyk (Gimnazjum Kalety)
2. Eliska Kosterova (ZS Vitkov)
3. Julia Parys (Gimnazjum Kalety)

Chłopcy:
1. Beniamin Kurcoń (PSP 1 Kalety)
2. Daniel Bolacki (ZSiP Miotek)
3. Daniel Watoła (PSP 1 Kalety)

Chłopcy:
1. Paweł Jarosz (Gimnazjum Kalety)
2. Jakub Bolacki (ZSiP Miotek)
3. Bartosz Wojtal (Gimnazjum Kalety)

Klasy I-II szkoły podstawowe (dystans
200 m) :
Dziewczęta:
1. Marta Janos (PSP 1 Kalety)
2. Agata Gozdek (PSP 1 Kalety)
3. Julia Maleska (PSP 1 Kalety)

Klasy VI szkoły podstawowe (dystans
1000 m):
Dziewczęta:
1. Daria Grzeszczak (PSP1 Kalety)
2. Marta Krzywańska (PSP 1 Kalety)
3. Magdalena Tomasova (ZS Vitkov)

Klasy III gimnazjum (dystans 1500 m):
Dziewczęta:
1. Veronika Mikulenkova (ZS Vitkov)
2. Kamila Deptała (Gimnazjum Kal ety)
3. Julia Kołomyjec (Gimnazjum Kalety)

Chłopcy:
1. Konrad Maruszczyk (PSP 1 Kalety)
2. Oliwier Imiołczyk (PSP 1 Kalety)
3. Krzysztof Brdonkała (PSP 1 Kalety)

Chłopcy:
1. Adam Faldyn (ZS Vitkov)
2. Ludek Kozak (ZS Vitkov)
3. Mateusz Pawlik ( PSP 1 Kalety)

Chłopcy:
1.Dominik Słodczyk (Gimnazjum Kalety)
2. Kamil Kłosek (Gimnazjum Kalety)
3. Dominik Szulc (Gimnazjum Kalety)

Zła passa piłkarzy Unii

K

aletańska Unia, po
wygranej w Lisowie
2:0 (17 września) wpadła niestety
w złą passę porażek.
Zaczęło się od minimalnej przegranej
na Fabrycznej w derbach z Boronowem
0:1. Następnie zawodnicy Unii przegrali
także dwa kolejne mecze– ze Spartą
Lubliniec (także u siebie) 1:3 i na wyjeździe z Czarnymi w Starczy również 1:3.
Porażki poskutkowały osunięciem się
drużyny w tabeli częstochowskiej okręgówki na siódme miejsce. Obecnie Unia
traci do pierwszych trzech zespołów
6 punktów, ale pocieszeniem jest fakt, że
jesienią przyjdzie jej jeszcze zagrać
głównie z zespołami z dolnej połowy
tabeli.

22 października Unici zagrają na wyjeździe z zespołem Płomienia Kuźnica
Marianowa, 29 października, również na
wyjeździe, z Zielonymi w Żarkach, 5
listopada u siebie z Wartą Kamieńskie

Młyny, 12 listopada w Hucie Starej
z Olimpią, a rundę jesienną zakończą
meczem na Fabrycznej 19 listopada,
kiedy to podejmować będą LKS Sieraków Śląski.

Jacek Lubos
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Małapanew pokonana w derbach miasta

M

ałapanew Kuczów
nie sprostała rezerwom kaletańskiej Unii
i przegrała minimalnie rozgrywane na
stadionie przy Fabrycznej derby 1:2.
Nieco wcześniej gracze z Paderewskiego natrafili na prawdziwy huragan
(Huragan) w Jeziorze przegrywając aż
0:4, by tydzień później odbić sobie tę
porażkę okazałym zwycięstwem z Błękitnymi Herby aż 5:1. 9 października
Małapanew wygrała u siebie z Pokojem
Sadów, co pozwoliło jej wspiąć się
w zestawieniu na czwarte miejsce.
W tabeli panuje jednak spory tłok. Dość
wspomnieć, że pomiędzy 3 a 9 miejscem
jest tylko 5 punktów różnicy.
Jesienią Małapanew zagra jeszcze me-

cze w Koszęcinie ze Śląskiem (15.10), zakończą 6 listopada meczem u siebie
u siebie ze Spartą Tworóg (23.10), na z Mechanikiem Kochcice.
wyjeździe z Rybakiem Ciasna (30 października). Rundę jesienną kuczowianie

Jacek Lubos

III Niedziela z Cittaslow w Kaletach pod znakiem konkurencji sportowych

24

września 2016 roku już po raz
trzeci z rzędu obchodzono
w Kaletach ogólnostowarzyszeniowe
święto - Niedzielę z Cittaslow.
W zasadzie tym razem niedziela
trwała cały tydzień, ponieważ już podczas pięciu dni poprzedzających weekend w kaletańskich szkołach i przedszkolach przeprowadzono akcje służące

wzmocnieniu świadomości
mieszkania
w Mieście Dobrego
Życia. Odbyły się
tematyczne
lekcje,
zorganizowano quizy
i konkursy, których
tematem były polskie
miasta Cittaslow oraz
sympatyczny pomarańczowy
ślimak.
Kulminacja imprezy
miała miejsce 24
września.
Rankiem
w kaletańskim Ichtioparku przeprowadzony został konkurs wędkarski dla dzieci
"Ślimak też ryba", w którym zwyciężył
Patryk Cichoń przed Mikołajem Cieślikiem i Radosławem Pakułą.
Popołudniu ruszył trzeci już z rzędu
rajd rowerowy na orientację "Szlakiem
kuźnic Kalet i okolic".
Po raz trzeci zwyciężyli w nim para
Dawid i Piotr Fronczek, którzy o nie-

spełna kwadrans wyprzedzili Mateusza
Płonkę i Damiana Gabrysia. Trzecie na
linii mety pojawiły się ex aequo pary:
Aleksandra i Andrzej Zosgórnik oraz
Arkadiusz Ślepieńczuk i Paweł Hudziec.
Ceremonii wręczenia pucharów i nagród ufundowanych przez Zakład Masarski "Więcek" oraz hurtownię elektroniczną "Easy-Mar" z Jędryska dokonał
burmistrz Klaudiusz Kandzia podczas
trwającego w międzyczasie "Święta Lasu".
Organizator— Miasto Kalety– dziękuje
ww. firmom za fakt ponownego włączenia się w obchody „Niedzieli z Cittaslow”. Szczególne podziękowania należą się także Zarządowi Koła PZW Kalety na czele z Prezesem Robertem Kudrem za pomoc w organizacji konkursu
wędkarskiego „Ślimak też ryba” oraz
Milenie Krus i Marcie Kamińskiej za
poświęcenie własnego wolnego czasu
i pomoc w prowadzeniu biura zawodów
podczas rajdu na orientację „Szlakiem
kuźnic Kalet i okolic”.

Jacek Lubos
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

12

października, w Restauracji
“Gościnna” miała miejsce uroczystość uhonorowania dwudziestu
jeden par, które przeżyły ze sobą
w związku małżeńskim 50 lat.
Złote Gody wraz z zaproszonymi
świętowali proboszczowie parafii w Jędrysku i Miotku – ks. Wojciech Ciosmak
i ks. Antoni Swadźba, burmistrz miasta
Klaudiusz Kandzia, przewodniczący
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina
Perz oraz radni Rady Miejskiej Irena
Nowak, Kazimierz Złotosz, Ryszard
Sendel i Alojzy Rupik, prezes
WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot
oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Kaletach Lidia Chrobok.
Szanownym Jubilatom wręczono me-

dale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacje oraz dyplomy, a także złożono serdeczne życzenia
zdrowia i dalszej pomyślności. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia zwracając się do gości honorowych zacytował słowa świętego Jana Pawła II o sile
związku małżeńskiego. Proboszczowie
parafii w swoich przemówieniach zgodnie podkreślali, że warunkiem trwałości
i nierozerwalności małżeństwa jest wzajemny szacunek, miłość i zrozumienie.
„Złote gody” w roku 2016 obchodzili:
-Wiesława i Rudolf Jaunich,
-Bianka i Rudolf Kleinert,
- Aniela i Stanisław Krystkiewicz,
- Maria i Franciszek Kurc,
- Krystyna i Roman Lipińscy,
- Teresa i Józef Łazaj,

- Krystyna i Otton Machura,
- Róża i Engelbert Mazur,
- Małgorzata i Wojciech Meinert,
- Karolina i Jerzy Meryk,
- Barbara i Zygfryd Mikołajczak,
- Maria i Alfred Myrcik,
- Łucja i Henryk Pająk,
- Teresa i Ewald Peła,
- Klara i Henryk Piecuch,
- Renata i Paweł Płonka,
- Helena i Józef Pośpiech,
- Aniela i Hartmunt Segeth,
- Janina i Paweł Sitek,
- Krystyna i Wojciech Szołtysik,
- Krystyna i Ryszard Uliczka.
Na koniec części oficjalnej Szanowni
Jubilaci pozowali do pamiątkowego
wspólnego zdjęcia.

Agnieszka Kwoka

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego

13

października 2016 r., w restauracji "Literatka" miała
miejsce uroczystość uhonorowania
par Naszych mieszkańców, które przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 25
lat.
„Srebrne gody” wraz z zaproszonymi

świętowali: proboszcz parafii w Jędrysku - Wojciech Ciosmak, burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, przewodniczący
Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz
Ptak, radni Rady Miejskiej Mirosława
Potempa Michał Brol, Adam Gabryś,
Grzegorz Krupa oraz zastępca kierownika USC Lidia Chrobok.
Szanownym Jubilatom złożono serdeczne życzenia dalszej pomyślności
oraz wytrwania w swoich związkach
w zdrowiu co najmniej następnych 25
lat.
Jubileusz „Srebrnych godów” w roku
2016 obchodzili:
- Lucyna i Andrzej Brysch,
- Izabela i Piotr Dulęba,
- Teresa i Joachim Galus,

- Beata i Wojciech Halamus,
- Ewa i Antoni Jeż,
- Bernadeta i Marian Kąkol,
- Bernadeta i Marek Kokot,
- Janina i Krzysztof Kopyciok,
- Joanna i Janusz Kurzeja,
- Iwona i Adam Kubala,
- Ewa i Andrzej Kwoka,
- Danuta i Bogdan Łazaj,
- Bożena i Daniel Makles,
- Justyna i Roman Mielczarek,
- Bożena i Dariusz Pawelec,
- Beata i Eugeniusz Pokorscy,
- Elżbieta i Henryk Sowa,
- Dorota i Roman Szołtysik.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Kalety pierwsze w powiecie tarnogórskim, 8 w województwie śląskim i 106 w kraju
w rankingu „Lider inwestycji”

W

rank i n g u
„Liderzy
inwestycji” wydatków inwestycyjnych
samorządów 2013–2015 tygodnika
„Wspólnota”. Miasto Kalety zajęło
106 pozycję z średnimi wydatki inwestycyjnymi per capita 2013–2015 na
poziomie 801,61zł.
Klasyfikowani byliśmy w kategorii

„Miasta inne”, w której uwzględnionych
zostało 582 samorządów. W wyżej wymienionej klasyfikacji miasto Kalety
zajęło 1 miejsce w powiecie tarnogórskim oraz 8 w województwie śląskim.
Metoda rankingu opisana została następująco: „Od kilkunastu lat przygotowywaliśmy ranking wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną. Teraz
zmieniliśmy formułę i przy obliczaniu
wskaźników wzięliśmy pod uwagę

wszystkie inwestycje samorządowe.
Bazowaliśmy na danych ze sprawozdań
budżetowych, które uzupełniliśmy ankietą wydatków inwestycyjnych spółek
komunalnych, przeprowadzoną w miastach powiatowych i na prawach powiatu. Wyniki pokazują liderów inwestycji,
którzy zaangażowali najwięcej środków
i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.”

Klaudiusz Kandzia

W Kaletach powstała nowa przestrzeń publiczna

M

owa tu oczywiście o Małym Rynku w centrum Kalet, który
niedawno został oddany do użytku mieszkańcom naszego
miasta.
Estetycznie wybrukowany plac, odnowiona elewacja budynków wokół placu, wolnostojąca przesłona z elementami małej architektury oraz
stylowe oświetlenie tworzą nietuzinkowy klimat tego miejsca.
Tymczasowo Mały Rynek zdobią kwietniki z czerwonymi pelargoniami,
docelowo jednak planowane jest ustawienie w tym miejscu dużych, stacjonarnych donic. Centralny plac w naszym mieście doposażony zostanie również o pozostałe elementy małej architektury takie jak np. stojaki
na rowery, ławeczki czy kosze. Na Małym Rynku uruchomiony został
system monitoringu, można także bezpłatnie można skorzystać z internetu dzięki otwartemu punktowi dostępu HOTSPOT.
Liczymy na to, że nowa przestrzeń publiczna przypadnie do gustu
naszym mieszkańcom i stanie się nie tylko wizytówką centrum ale również miejscem integrującym lokalną społeczność.

Klaudiusz Kandzia

Awanse w oświacie
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września br. odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń
o nadaniu stopni awansu zawodowego
nauczycielom.
W naszym mieście 4 nauczycieli rozpoczęło go z wyższym stopniem awansu zawodowego. 29 sierpnia br. zakończyła staż
i pomyślnie zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielka języka angielskiego ZSiP w Kaletach Miotku
p. Estera Sornat Frei. 3 nauczycieli realizowało staż zakończony pozytywną oceną
dorobku zawodowego
uczestniczyło
w Kuratorium Oświaty w Katowicach
w rozmowie kwalifikacyjnej. Status nauczyciela dyplomowanego od 1 września
uzyskała p. Ewelina Smoleńska i p. Iwona
Olszowska nauczycielki PSP 1 w Kaletach
oraz Pani Katarzyna Mryka nauczycielka
ZS w Kaletach.
Gratulujemy im kreatywności i życzymy
satysfakcji z własnego rozwoju zawodowego.

Dariusz Szewczyk

Blisko 32 tysiące złotych
dotacji na działalność
Domu Senior-Wigor
w Kaletach

W

miesiącu sierpniu Miasto
Kalety opracowało i złożyło
wniosek na dofinansowanie dalszej
działalności Domu Senior-Wigor
w Kaletach.
Zadanie dotyczyło dofinansowania
części kosztów związanych z pobytem
podopiecznych w tej placówce. Dzięki
pozytywnej ocenie złożonego projektu
Miasto Kalety otrzyma na działalność
domu dla seniorów w roku 2016 dodatkowe środki w kwocie 31.800,00 zł
z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Pozyskane dofinansowanie pozwoli
na prowadzenie zajęć w bardziej
atrakcyjnej formie, a sama działalność
tej instytucji nie będzie obciążała budżetu gminy Kalety. Zachęcamy seniorów do udziału w zajęciach proponowanych przez nasz Dzienny Dom
Senior- Wigor w Kaletach.

Remont kładki na rzece
Mała Panew

W

październiku zakończone zostały prace związane z remontem kładki na rzece Mała Panew w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy
ulicą 1 Maja, a ulicą Sobieskiego w Kaletach.
Prace obejmowały konserwację konstrukcji oraz wymianę dylin poszycia kładki. Przedmiotowe prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników kładki.

Jan Potempa

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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Blisko 16.000 zł Miasto Kalety pozyskało na działalność asystenta rodziny

G

mina Kalety pozyskała dotację na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu
Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2016" w kwocie 15.975,00 zł.
W Gminie Kalety opiekę sprawuje jeden asystent rodziny, który zatrudniony jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kaletach. Pracuje on z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi w stosunku do swoich dzieci. Podejmuje on pracę z rodziną na wniosek sądu rodzinnego bądź pracownika socjalnego. Aktualnie pod opieką asystenta jest
11 rodzin z Kalet.

Renata Czudaj

Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach
W kategorii – naj- Nr 145/XIX/2016 w sprawie zmian bupiękniejszy balkon: dżetu Miasta Kalety na 2016 rok.
I miejsce - Pani Da- Nr 146/XIX/2016 w sprawie wyrażenia
nuta Świder
zgody na ustanowienie służebności grunII miejsce - Pani towej
Stefania Marciniak Nr 147/XIX/2016 zmieniającej uchwałę
Mocek
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
W
k o l ej n yc h usług w zakresie odbierania odpadów
punktach obrad rad- komunalnych.
ni wysłuchali spra- Nr 148/XIX/2016 w sprawie wzoru dewozdania przewod- klaracji o wysokości opłaty za gospodaniczącego Rady oraz rowanie odpadami komunalnymi.
burmistrza z okresu W trakcie obrad przewodniczący Komisji
międzysesyjnego.
Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił
Następnie Bur- zebranym protokół nr 6/2016 z kontroli
mistrz Miasta Klau- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
diusz
K a n d z i a – zadania własne w 2015 r. oraz realizaZwycięzca konkursu na najładniejszy ogród– Pan Rafał Penkaty z Jędryska
odebrał nagrodę z rąk burmistrza miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawił radnym cja programu 500+ w okresie od 1 kwietinformację z realiza- nia do 31 lipca 2016 r.
dniu 22 września 2016 r. w sali cji zadań inwestycyjnych i remontowych W punkcie wolne wnioski i informacje
posiedzeń Urzędu Miejskiego ujętych w budżecie miasta na 2016 rok, radni zgłaszali bieżące sprawy.
w Kaletach odbyła się XIX sesja Rady po czym podjęto następujące uchwały:
Agnieszka Kwoka
Miejskiej w Kaletach, której przewod- Nr 143/XIX/2016
niczył Eugeniusz Ptak - przewodniczą- w sprawie udzielenia dotacji celowej
cy Rady Miejskiej.
W obradach udział wzięło 14 radnych, dla
Ochotniczej
co przy 15 osobowym składzie Rady Straży
Pożarnej
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo- w Kaletach.
wania prawomocnych uchwał.
Nr 144/XIX/2016
W pierwszych punktach porządku ob- w sprawie likwidarad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz cji Zespołu Ekonoz przewodniczącym Eugeniuszem Pta- miczno Administrakiem wręczyli nagrody laureatom kon- cyjnego Placówek
kursu na najpiękniejszy balkon i przydo- O ś w i a t o w y c h
mowy ogród.
w Kaletach i utwoW kategorii najładniejszy ogród:
rzenia
Centrum
I miejsce – Pan Rafał Penkaty
Usług Wspólnych
II miejsce - Pan Bronisław Walczak oraz nadania mu
W imieniu córki, Pani Sylwii Radziej, III nagrodę w konkursie na ogród
III miejsce - Pani Sylwia Radziej
statutu

W

odebrał Pan Tadeusz Krawczyk

XX sesja Rady Miejskiej w Kaletach

W

dniu 12 października 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, XX sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady
Miejskiej.
W związku z udziałem w sesji 14 radnych, obrady były prawomocne.
W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały
Nr 149/XX/2016 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2016 rok.
Nr 150/XX/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr 151/XX/2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach.

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor Cinema
wznawia sezon filmowy w MDK w Kaletach
Już 27 października serdecznie wszystkich zapraszamy na seanse filmowe w ramach
Profesjonalnego Kina Objazdowego Outdoor Cinema.
W tym dniu wyświetlonych zostanie aż sześć filmów:
- godz. 8.00 i 12.00 – Smoleńsk;
- godz. 10:15 – Bociany;
- godz. 14:00 – Bridget Jones 3;
- godz. 16:15 – Ostatnia rodzina;
- godz. 18:30 – Szkoła uwodzenia Czesława M.;
- godz. 20:30 – Inferno.

ZAPRASZAMY NA KONCERT UPAMIĘTNIAJĄCY 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI
oraz 38-mą ROCZNICĘ WYBORU JANA PAWŁA II

„PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA”
KALETY, NIEDZIELA 30 PAŹDZIERNIKA
Kościół w Jędrysku, g. 12.00; Kościół w Drutarni, g.15.30; Kościół w Miotku, g. 18.00

Zespół w składzie:
Irena Galios

Grzegorz Galios
wokal, gitara.

Absolwentka
Państwowej
Szkoły Muzycznej I st.
w Lublińcu, Państwowej
Szkoły Muzycznej II st.
w Opolu i Akademii Muzycznej w Katowicach. Koncertowała solo i w różnych zespołach, wykonując muzykę
różnych epok - od renesansu
po współczesność. Pracuje
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Lublińcu. Wielu jej uczniów miało
wysokie osiągnięcia w konkursach regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych. Autorka
wielu kompozycji i aranżacji muzycznych.

Agata Misiewicz

wiolonczela.
Syn Ireny Galios. Absolwent Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Lublińcu i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II
st. w Bytomiu. Ukończył
I rok Akademii Muzycznej w Poznaniu. Koncertował solo i w różnych
zespołach,
wykonując
muzykę różnych epok od renesansu po współczesność. Laureat wielu
konkursów regionalnych i ogólopolskich - wiolonczelowych i gitarowych. Autor wielu kompozycji
i aranżacji muzycznych.

flet.
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.
w B ytomiu. Studentka
Akademi Muzycznej w Katowicach. Koncertowała solo
i w różnych zespołach, wykonując muzykę różnych epok od renesansu po współczesność. Laureatka wielu
konkursów regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych. W roku 2016 wykonywała głos pierwszego fletu oraz piccolo
w Orkiestrze Symfonicznej Światowych Dni Młodzieży.

Organizatorzy: Ksiądz Wojciech Ciosmak, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Kaletach– Jędrysku;
Ksiądz Krzysztof Sędłak, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach– Drutarni,
Ksiądz Antoni Swadźba, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Kaletach– Miotku;
Klaudiusz Kandzia, burmistrz Miasta Kalety;
Eugeniusz Ptak, przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach.

www.kalety.pl

19

MATERIAŁ PŁATNY

WYDARZY SIĘ
WKRÓTCE
22 października w kościele w Drutarni odbędzie się msza św.
w intencji hodowców gołębi pocztowych z Sekcji Kalety.
W tym dniu będzie też miała miejsce uroczystość upamiętniająca 70-lecie działalności Sekcji.

30 października w kościołach w Jędrysku i w Miotku odbędą
się koncerty „Przez Maryję do Jezusa”. Szczegóły na str. nr 19
10 listopada, o godzinie 18.30, pod pomnikiem Bojowników
o Wolność i Demokrację, odbędzie się wieczornica upamiętniająca Święto Niepodległości. Wystąpią dzieci i młodzież z ZSiP
w Miotku oraz ze szkoły ze Strzebinia.
11 listopada odbędą się tradycyjne obchody Święta Niepodległości. O godzinie 10. 00 w kościele w Jędrysku odprawiona
zostanie msza św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu
mieszkańcy, władze miasta, poczty sztandarowe oraz orkiestra dęta przejdą pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację, gdzie nastąpi złożenie wiązanek kwiatów.
11 listopada, o godzinie 11.00, w Zielonej wystartuje V Bieg
Niepodległości.
13 listopada (w niedzielę), o godz. 14.00 w Zielonej odbędzie
się rekreacyjny marsz nordic- walking „Zieloną Pętlą” kończący sezon plenerowych imprez sportowych w mieście Kalety.
Przeprowadzenie marszu uzależnione będzie od warunków
pogodowych.

26 listopada w kościele w Jędrysku, o godzinie 15.00, odprawiona zostanie msza św. w intencji wszystkich Kolejarzy.

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam mieszkanie 30m2 w Kaletach przy ul. 1 Maja 66/1 (parter).
tel.: 783 661 159
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