
 

  www.kalety.pl 

Sierpień 2015 

N
r 8

 (2
8

0
) 

M iasto Kalety pozyskało 250.000 

zł na uruchomienie i działal-

ność domu dziennej opieki w ramach 

rządowego programu wieloletniego 

„Senior – Wigor” na lata 2015-2020.  

   Wniosek rozpatrywany był w dwóch 

etapach. W pierwszym ocenę formalną 

przeprowadził Wydział Polityki Spo-

łecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kato-

wicach, drugi etap oceny wniosku prze-

prowadzony był w Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej. 

    Ostatecznie nasz projekt uzyskał 220 

punktów i uplasował się na drugim miej-

scu listy rankingowej.  

    Wniosek w całości przygotowany 

został przez Referat Pozyskiwania Środ-

ków Urzędu Miejskiego w Kaletach przy 

współudziale Miejskiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Kaletach. Dom opie-

ki powstanie w Miejskim Domu Kultury 

w Kaletach i będzie czynny 5 dni w ty-

godniu po 8 godzin.  

250.000 zł dotacji dla Miasta Kalety na uruchomienie Domu SENIOR – WIGOR  

Klaudiusz Kandzia 

W  poniedziałek 3 sierpnia 2015 

roku została podpisana umowa 

z Wykonawcą tj.„TEL-BRUK” Rado-

sława Telengi z Częstochowy na re-

mont boiska piłkarskiego i wielofunk-

cyjnego LKS „Małapanew” w Kale-

tach Kuczowie.  

    Całkowity koszt realizacji tego przed-

sięwzięcia wyniesie 511.319,60 zł.        

W ramach tego remontu zostanie wyko-

nane:  

- remont boiska do piłki nożnej z płytą 

93,00 m x 68,00 m o nawierzchni z tra-

wy naturalnej ułożonej z rolki, 

- remont strefy bezpieczeństwa wokół 

boiska piłkarskiego szerokości 5.0m        

o nawierzchni trawiastej z bocznej stro-

ny i 5,0 m za bramkami piłkarskimi. 

- wykonanie piłkochwytów – 63,0 mb       

i wysokości 6 m  

- boisko piłkarskie,  

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego   

z nawierzchnią poliuretanową o 

wym.32,0 x17,0 m z polami do gry: mini 

boska do piłki ręcznej, 

boiska do siatkówki oraz 

boiska do koszykówki,

  

- wyposażenie boiska 

piłkarskiego i wielo-

funkcyjnego w system 

bramek piłkarskich, 

- wykonaniu ogrodzenia 

terenu boiska wielofunk-

cyjnego o długości 98,0 

mb wokół boiska wielo-

funkcyjnego o wys. 4,0 

m,  

- wykonanie oświetlenia 

boiska wielofunkcyjne-

go.  

    W postępowaniu prze-

targowym uczestniczyło 

jedenastu Wykonawców,      

a ceny kształtowały się 

od 51319,60 zł do            

999.851,76 zł. Sześciu 

Wykonawców zapropo-

nowało cenę poniżej 600 

tysięcy złotych. 

    Planowany okres re-

alizacji to trzy miesiące od daty podpisa-

nia umowy.  

    Powyższa inwestycja jest współfinan-

sowana przez Ministerstwo Sportu          

i Miasto Kalety.  

Podpisano umowę z wykonawcą na remont boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego 

LKS „Małapanew” w Kaletach Kuczowie  
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21 lipca burmistrz Klaudiusz Kandzia przebywał w Vitkovie. Spotkanie dotyczyło projektów partnerskich Kalety– Vitkov– Vrbove. 

Od 30 lipca do 10 sierpnia kaletańska reprezentacja speedrowerowa przebywała na Mistrzostwach Świata w angielskim Pool. 

W dniach 18-19 lipca w Drutarni odbyło się tradycyjne Święto Gminne.  

Pomiędzy 2 a 10 sierpnia w Zielonej trwał Międzynarodowy Plener Artystyczny.  

28 lipca w Kuczowie, przy ul. Paderewskiego 22, postawiono nową wiatę przystankową. 

15 i 16 sierpnia w parku w Jędrysku miasto Kalety i Miejski Dom Kultury zorganizowały Festyn Rodzinny. 

4 sierpnia w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach miały miejsce konsultacje społeczne Stowarzyszenia LGD "Leśnej 

Krainy Górnego Śląska".  

18 lipca odbyła się IV Rowerowa Pielgrzymka Parafialna do sanktuarium w Lubecku. 

20 lipca w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu pn. “Poprawa efektywności 

energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy 

ul. Żwirki i Wigury 2”. 

Sprzedam działki budowlane przy ul. Rymera i Łącznej w Jędrysku.  

Działka pow. 646 m² oraz 642m² położonych obok siebie.  

Cena 80zl/m² Tel.0343527013,  004915788087184 

OGŁOSZENIE DROBNE 

Materiały zebrał i opracował:  Jacek Lubos 
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T radycyjnie jak co roku 16 lipca    

o godzinie 9:00 rozpoczęła się 

procesja pielgrzymów z kościoła         

w Drutarni do kościoła w Brusku.  

    Po dojściu do Bruśka o godz. 10:30 

celebrowana była uroczysta Msza święta 

pod przewodnictwem Księdza Probosz-

cza Krzysztofa Sędłaka.                

    Po Mszy świętej i odpoczynku oraz 

odmówieniu modlitwy Anioł Pański, 

pielgrzymi ruszyli w drogę powrotną do 

Drutarni. Ksiądz Proboszcz podziękował 

serdecznie wszystkim pielgrzymom za 

udział, a orkiestrze dętej z Tworoga za 

uświetnienie procesji.  

   W sobotę,  19 lipca o godz. 16:00 wy-

stępem Miejskiej Orkiestry Dętej i mażo-

retekInez rozpoczęło się  coroczne Świę-

to Gminne na placu przy 

kościele pw. Matki Bo-

skiej Fatimskiej w Drutar-

ni.  Mimo kapryśnej po-

gody zabawa  toczyła się 

zgodnie z planem przy 

muzyce i dobrze zaopa-

trzonym bufecie. Jedną     

z atrakcji była możliwość 

zakupienia cegiełki na 

rzecz zakupu nowych 

drzwi do kościoła w Dru-

tarni. Pani Brygida Po-

pławska, przy pomocy młodzieży odwie-

dzającej klub środowiskowy w Drutarni, 

zorganizowała dla naszych milusińskich 

gry i zabawy.  Przez cały wieczór zespół 

Wragon Mix porywał  do tańca gości       

i mieszkańców.  O godzinie 19:00, 20:00 

i 21:00 odbyło się oczekiwane przez  

wszystkich losowanie  nagród.  

   Burmistrz Miasta Pan  Klaudiusz Kan-

dzia oraz Ksiądz Proboszcz Krzysztof 

Sędłak serdecznie podziękowali wszyst-

kim tym, którzy przyczynili się do orga-

nizacji festynu oraz wszystkim przyby-

łym gościom i mieszkańcom. Organiza-

torzy Święta Gminnego w Drutarni skła-

dają serdeczne podziękowania  władzom 

Miasta Kalety za współudział w organi-

zacji święta.   Podziękowania  kierujemy 

Święto Gminne w Drutarni – lipiec 2015 

Zapraszamy na projekcję filmu współtworzonego przez Krzysztofa Stręciocha–  

mieszkańca naszego miasta 

9  września 2015 roku o  godzinie 

18:00 w dawnym domu przedpo-

grzebowym na cmentarzu żydowskim 

w Tarnowskich Górach (ul. Gliwicka 

66) będzie miała miejsce premierowa 

prezentacja filmu dokumentalnego pt. 

„Żydzi tarnogórscy. Historia i pa-

mięć”. 
 

    Jego autorami są Marek Panuś              

i Krzysztof Stręcioch. Prace trwały ponad 

rok. W nagraniach udział wzięli Adriana 

Dawid, Maria Góra, Beata Kiszel, Irma 

Kozina, Artur Lubos, Gerda Panofsky, 

Dariusz Walerjański oraz Stanisław Wy-

ciszczak. Narracja opiera się o najważ-

niejsze wątki z dziejów społeczności 

żydowskiej w Tarnowskich Górach. Uzu-

pełniają je wybrane historie, wspomnie-

nia oraz refleksje, nadające produkcji 

osobliwy charakter. Walorem filmu jest 

zaprezentowanie w nim wielu materiałów 

archiwalnych, pochodzących ze zbiorów 

m.in. Muzeum w Tarnowskich Górach, 

Muzeum w Gliwicach, Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświę-

cimiu czy Jewish Historical Museum         

w Amsterdamie. 
 

    Pretekstem do przypomnienia żydow-

skiego rozdziału w historii miasta jest, 

przypadająca w tym roku, 200. rocznica 

powstania gminy żydowskiej w Tarnow-

skich Górach. Autorzy mają również 

nadzieję na ożywienie dyskusji nad pla-

nami wobec domu przedpogrzebowego 

na miejscowym cmentarzu żydowskim. 
 

    Projekcji będzie towarzyszyć występ 

wiolonczelowy oraz niewielka wystawa 

reprodukcji dawnych fotografii i planów. 

Natomiast przed pokazem będzie możli-

we zwiedzanie cmentarza. 
 

Wstęp wolny. Ilość miejsc siedzących 

ograniczona. 

_ 

Wydarzenie współfinansowane przez 

Miasto Tarnowskie Góry 

Honorowy patronat: Burmistrz Miasta 

Tarnowskie Góry, Muzeum Historii Ży-

dów Polskich POLIN 

Organizator: Tarnogórska Fundacja Kul-

tury i Sztuki 

Partnerzy: Art Studio Oho, TOTU. Magia 

reklamy 

Patronat medialny: TVP Katowice, TG 

Stacja, Gazeta Wyborcza Katowice, Ty-

godnik Gwarek, Portal Powiatu Tarno-

górskiego 

_ 

Marek Panuś – jest historykiem. Współ-

pracuje z wieloma podmiotami lub działa 

samodzielnie w zakresie popularyzacji 

historii Tarnowskich Gór. 

Krzysztof Stręcioch – projektant graficz-

ny. Ma na koncie różnego rodzaju do-

świadczenia artystyczne, w tym liczne 

projekty tarnogórskie. 

 

 

W  dniach 18-19 lipca w Drutarni 

odbył się tradycyjny festyn 

parafialny.  

    Święto Gminne, jak to zwykle bywa, 

ściągnęło tłumy mieszkańców i gości.  

W Drutarni jest to jedyna tego typu im-

preza, która łączy ludzi i ma za cel im 

służyć. 

     Dochód z festynu zostanie przezna-

czony na nowe drzwi do kościoła. 

Chciałbym serdecznie podziękować za 

zorganizowanie i dopracowanie wszel-

kich szczegółów ks. Krzysztofowi Sę-

dłakowi, oraz panu Marianowi Lisiec-

kiemu. Podziękowania należą się także 

mieszkańcom, którzy aktywnie zaanga-

żowali się  w pracę społeczną podczas 

Święta. Dziękuję mieszkańcom za udział 

w pielgrzymce do kościoła w Bruśku 

oraz tłumny udział w sobotnio– niedziel-

nej imprezie. Bez Was nie było by tak 

wspaniałej atmosfery i  zabawy! Do zo-

baczenia za rok, tradycyjnie w lipcu! 

Podziękowanie za  

organizację i uczestnictwo 

w Święcie Gminnym  

w Drutarni 

Piotr Kuder 

Agnieszka Kwoka 
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także do dyrektora Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach-  Pana Mariana Li-

sieckiego za jego wkład w organizację 

imprezy. Dziękujemy orkiestrze dętej      

z Kalet, mażoretkom Inez oraz zespoło-

wi Wragon Mix za uświetnienie święta 

swoimi występami święta. Szczególne 

podziękowania kierujemy do Rady Para-

fialnej, mieszkańców i parafian z Drutar-

ni, których bezinteresowna pomoc i pra-

ca, ofiarowane fanty i upieczone ciasta 

pozwoliły na sprawne przygotowanie      

i przebieg naszego festynu.  

    Impreza ta co roku przyciąga wielu 

gości i sympatyków pragnących miło           

i przyjemnie spędzić czas.  

   Poniżej przedstawiamy listę sponso-

rów i darczyńców spoza parafii, którym 

jeszcze raz chcieliśmy serdecznie po-

dziękować za ich wkład i pomoc w orga-

nizację święta.   

 

                            Zuzanna Jelonek 

ŚWIĘTO GMINNE W DRUTARNI 18-19.07.2015 – SPONSORZY 

Urząd Miejski – Kalety 

Miejski Dom Kultury – Kalety 

Sklep Kon - Fex – Krystyna Kruczek – Kalety  

Sklep Lewiatan – Joanna i Jacek Olek – Kalety  

Sklep Joanna – Joanna Kandzia - Gabryś – Kalety   

Sklep Wielobranżowy – Aleksandra Lisiecka – Kalety 

Sklep Spożywczo - Drogeryjny Duet – Budny i Sendel –     

Kalety   

Sklep farb i lakierów samochodowych– Adam Krupicki–      

Kalety 

Firma Wobet – Beata Lenart – Kalety 

Firma Paola – Halina Watoła – Kalety 

Firma BM – Małgorzata Brol – Kalety 

Firma Profilc – Anna Łappok – Kalety 

Firma Budowlana – Czesław Krus – Kalety 

Firma Stolko – Krzysztof  Rogocz – Kalety 

Firma Pogrzebowa – Henryk Mryka – Kalety 

Firma Drutex – Joanna i Mirosław Ocelok – Kalety 

Firma Framar – Maria i Franciszek Jagusiak – Kalety 

Firma Handlowo – Usługowa JoAnna – Anna Parys i Joanna 

Czornik – Kalety 

Rodzina Kabus – Kalety 

Rodzina Broncel – Kalety 

Rodzina Zawodny – Kalety 

Rodzina Baranowski – Kalety  

Tartak – Jacek Rogocz – Kalety  

Gminna Spółdzielnia – Piekarnia – Kalety  

Usługi Transportowe – Bogdan Klyta – Kalety  

Pizzeria La Costa –  Faustyn Surowiec – Kalety  

Salon Fryzjerski Venus – Magdalena Lach – Kalety  

Apteka Rodzinna – Anna i Michał Olszewscy – Kalety  

Restauracja Bistro - Casino Sabina Respondek – Kalety 

Restauracja Gościnna – Dariusz Więcek – Kalety, Psary 

Salon Fryzjersko – Kosmetyczny – Anna Parys  – Kalety 

Pracownia Ceramiki i Galeria – Anna Rupik - Kalus – Kalety   

Agencja Ubezpieczeniowa – Barbara i Mariusz Jegier – Kalety 

Piekarnia - Ciastkarnia Maj – Marek Majchrzyk – Kalety,  

Lubsza  

Fryzjerstwo - Kosmetyka – Anna Parys i Dominika Pyżlak – 

Kalety 

Hurtownia Elektryczna El - vid – Michał Parys i Marian Budny 

– Kalety  

Salon Fryzjersko - Kosmetyczny Art Beauty – Bogusława 

Mańka – Kalety 

Sklep Stalmot – Piotr Wilk – Koszęcin 

Sklep Tęcza – Teofil Piskoń – Koszęcin 

Sklep Agawa – Joanna Krus – Koszęcin 

Sklep Zioła – Aldona Stroba – Koszęcin 

Sklep Irys – Justyna Koczyba – Koszęcin 

Sklep Sara – Gabriela Łozińska – Koszęcin 

Sklep Sara – Gabriela Łozińska – Koszęcin  

Sklep Elżbieta – Elżbieta Maroń – Koszęcin 

Sklep Paula – Ewa Kubocz - Duda – Koszęcin 

Sklep Przemysłowy – Alicja Jaksik – Koszęcin 

Sklep Firanka – Krystyna Kosmała – Koszęcin 

Sklep White and Black – Urszula Pęsik – Koszęcin 

Sklep Perfumeria Lila – Aneta Michalska – Koszęcin 

Sklep Wielobranżowy – Małgorzata Skrzyposzek – Koszęcin 

Sklep Express II – Edward Klyta – Koszęcin 

Sklep Gardenmania – Justyna Kryś i Joanna Krus –Koszęcin      

Sklep BMC i Usługi Krawieckie – Grażyna Mazur – Koszęcin    

Firma Ares – Koszęcin  

Firma Makita – Maria Brol – Koszęcin 

Firma Delta – Grzegorz Piątek – Koszęcin 

Firma MelBet – Dominika Bogacka – Koszęcin 

Firma Husqvarna – Barbara i Andrzej Czaja – Koszęcin 

Firma Walmar – Walerian Ulfik i Marek Beldzik – Koszęcin 

Firma Bemar – Bensz i Wspólnicy – Koszęcin, Miasteczko 

Śląskie 

Apteka – Anna Kwiecińska – Koszęcin  

Księgarnia – Henryk Woźniak – Koszęcin 

Eurowarsztat – Joachim Opara – Koszęcin 

Fryzjerstwo – Leszek Dudniczek – Koszęcin 

Pizzeria Havanna – Iwona Daniel – Koszęcin 

Serwis Ogumienia – Janusz Skiba – Koszęcin 

Biuro Podróży Atlantyda – Anna Gałeczka – Koszęcin  

Salon Fryzjerski Wiktoria – Gabriela Neumann – Koszęcin  

Gospodarstwo Ogrodnicze – Bernadeta Widera – Koszęcin 

Gospodarstwo Ogrodnicze – Mirosława i Marek Skiba –      

Koszęcin 

Handel Obwoźny Ratatuj – Marlena Ziora – Koszęcin,         

Konopiska 

Zakład Masarski – Kornelia i Janusz Maruszczyk – Koszęcin, 

Strzebiń  

Zakład Masarski – Łucjan Malcher – Lisów 

Firma Napkins – Romuald Bonk – Sadów,  Kalety 

Firma Duofest Catering – Slawomir Graupner – Strzebiń 

Citroen Auto - Atut – Jerzy Watoła – Drutarnia, Chorzów  

Zakład Wędliniarski – Anna i Dominik Lubos – Drutarnia, 

Nakło Śląskie 

Ofiarodawcy z Drutarni 

Anonimowi Ofiarodawcy 
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W  sobotę 18 lipca odbyła się IV 

Rowerowa Pielgrzymka Para-

fialna, tym razem do Sanktuarium 

Matki Bożej w Lubecku.  

   O godzinie 7:30 ponad dziewięćdzie-

sięcioosobowa grupa zgromadziła się na 

placu kościelnym, gdzie powitał nas 

szczerymi słowami wsparcia i błogosła-

wieństwem na czas pielgrzymowania ks. 

proboszcz Wojciech Ciosmak. Tak roz-

poczęty dzień musiał być udany.  

    Ruszyliśmy w drogę. Niestety, pogo-

da nas nie rozpieszczała. Już w Drutarni 

zaczął padać deszcz, który towarzyszył 

nam do Cieszowej, gdzie był pierwszy 

przystanek, czas na odpoczynek i wspól-

ną modlitwę w kościele pw. św. Marci-

na. Nie przerażały nas 

kaprysy pogody. Ważne, 

że wzmocniliśmy się 

duchowo i nabraliśmy 

sił.  

   Sprawnie i bez proble-

mów dojechaliśmy do 

Pawełek. Zatrzymaliśmy 

się przy kościółku pw. 

Matki Boskiej Fatim-

skiej z 1928 r. Tam mie-

liśmy dłuższą przerwę 

na odpoczynek, posiłek  

i indywidualną modli-

twę w kościółku oraz 

wspólną modlitwę różańcową przy gro-

cie.  

   Z Pawełek ruszyliśmy przez Kochcice 

do Lubecka. Chmury deszczowe nas 

opuściły i towarzyszyło nam już słońce.        

Z trudem, zmęczeni, wjechaliśmy do 

Lubecka i zatrzymaliśmy się na placu 

przy straży pożarnej. Tam czekała na nas 

już pyszna grochówka. Potem rozpalili-

śmy ognisko i piekliśmy kiełbaski. Był 

również czas na zabawę. Przed sanktu-

arium ucieszył nas widok naszego ks. 

proboszcza z Kalet, który do nas doje-

chał samochodem.  

   Msza święta w sanktuarium rozpoczęła 

się o 14:30. Po mszy, proboszcz tamtej-

szej parafii, przybliżył nam historię tego 

kościoła, po czym ok. godziny 16:00 

pożegnaliśmy się z Matką Boską Lubec-

ką i udaliśmy się na tamtejszy cmentarz, 

by pomodlić się przy grobie księdza 

Gajdy, który w latach 60-tych był wika-

rym w naszej parafii, a później wielolet-

nim proboszczem w Lubecku.  

   Droga powrotna była dość wymagają-

ca, szczególnie fragment między Piłką    

a Bruśkiem, gdzie piaszczyste drogi wy-

cisnęły z nas resztki sił. Ale może wła-

śnie tak miało być. Przecież pielgrzym-

kowy szlak nie może być łatwy.  

   Droga Krzyżowa w kościółku na 

Bruśku naładowała nasze akumulatory 

na ostatni odcinek drogi. Dojeżdżając do 

Kalet, słyszeliśmy dzwony kościoła       

w Jędrysku, a przed kościołem witali nas 

ksiądz proboszcz ze sporą ilością wody 

święconej i nasi bliscy z kwiatami. 

     IV Rowerową Pielgrzymkę Parafial-

ną uważamy za bardzo udaną. Mimo 

trudu i niedogodności warto było poje-

chać i przeżyć tę duchową odnowę. A to 

wszystko dzięki naszemu, proboszczowi, 

burmistrzowi, Beacie, Grzegorzowi        

i Grzesiowi. Dziękujemy Wam! Jeste-

ście wielcy! Bez Was nie byłoby tej piel-

grzymki i naszej wspólnoty. Znów oka-

zało się, że rowerem bliżej do celu, do 

ludzi i do Boga. 

Pielgrzymi  

IV Rowerowa Pielgrzymka Parafialna do Lubecka 
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Agnieszka Kwoka 

Wyłoniono laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród  

W  miesiącu lipcu komisja konkursowa w składzie: radna Janina Perz – przewodnicząca, Agnieszka Kwoka oraz 

Marek Parys, dokonała oględzin posesji zgłoszonych do konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta Ka-

lety na najładniejszy balkon i przydomowy ogród.  
   Bardzo trudno było wybrać te najpiękniejsze, ponieważ pomysłowości w aranżacji swoich posesji naszym mieszkańcom nie 

brakowało. Komisja miała okazję podziwiać przepiękne krzewy, pomysłowe rabaty z kwiatami i warzywami, oryginalnie przy-

cięte iglaki, alejki, klomby, altanki oraz oczka wodne. Po naradach wyłoniono zwycięzców.  

 

Kategoria: 

Przydomowy ogród 

I miejsce 

 

Państwo  

Katarzyna  
i 

 Arkadiusz  

Wilk  

z Kalet  

 

Pan  

Ryszard  

Lebek 

z 

Miotka 

 

Kategoria: 

Przydomowy ogród 

II miejsce 
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Kategoria: 

Przydomowy ogród 

III miejsce 

Pani 

Marzena 

Kukuła 

z Jędryska 

Wyróżnienie- Pani Katarzyna Myrcik z Kuczowa  Wyróżnienie- Pani Krystyna Mańka z Kalet  

Kategoria: 

Najpiękniejszy balkon     

I miejsce 

Pani Katarzyna Ocelok 

 z Kuczowa  

Kategoria: 

Najpiękniejszy balkon     

II miejsce 

 Pani Bogusława Hoinca  

z Kalet  

Kategoria: Najpiękniejszy balkon      

III miejsce  

Pani Stefania Marciniak – Mocek z Kalet  
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Plenerowe seanse filmowe w Kaletach przyciągają coraz więcej kinomanów 

W  piątek, 7 sierpnia Kino Letnie 

gościło w Zielonej. Wyświetlo-

ny został film pt.: „Red 2” z Brucem 

Willisem i Johnem Malkovichem       

w roli głównej.  

   Ciepły wieczór i wygodne leżaki przy-

ciągnęły na dolną plażę tłumy amatorów 

plenerowego oglądania filmów. Wszyst-

kie miejsca siedzące zostały zajęte! Cie-

szy nas to ogromnie, ponieważ świadczy 

o rosnącej popularności naszej nowej 

miejskiej atrakcji.  

    Kolejny plenerowy pokaz miał się 

odbyć 16 sierpnia na Placu Zjednoczenia 

w Jędrysku. Wyświetlona miała być  

komedia pt. "Ciotka kontra mafia". Do 

projekcji nie doszło z powodu niesprzy-

jających warunków atmosferycznych. 

(burza z opadami deszczu).   

    Jeśli ktoś nie miał 

jeszcze okazji wy-

próbować tej formy 

oglądania filmów, 

informujemy, że do 

końca lata na terenie 

naszego miasta od-

będzie się jeszcze 

kilka seansów plene-

rowych. Wstęp bez-

płatny. Zapraszamy!

  

    U r u c h o m i e n i e 

kina letniego możli-

we było dzięki dota-

cji, jaką miasto Kalety pozyskało             

z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013 na realizację projektu pn.: 

„Poprawa jakości infrastruktury sporto-

wo - rekreacyjnej na cele imprez kultu-

ralno – sportowych”.   

Agnieszka Kwoka 

W  lipcu w Kaletach kręcona była 

scena do najnowszego filmu 

A d a m a  G u z o w s k i e g o  p t . 

"Wspomnienie lata".  

     Akcja filmu realizowanego przez 

Studio filmowe Opus Film z Łodzi roz-

grywa się w latach 70. Główny wątek 

filmu stanowią relacje matki z synem      

i utrata łączącej ich więzi. Rolę matki 

chłopca gra Urszula Gra-

bowska, znana aktorka fil-

m o w a  i  t e a t r a l n a 

("Przedwiośnie", "Świadek 

koronny", "Układ zamknię-

ty").   

    Udało nam się podejrzeć 

pracę filmowców nagrywa-

jących ujęcia na ścieżce 

r o we r o we j 

przy torach 

kolejowych, 

gdzie kręcona była scena 

z ww. aktorką. Nieofi-

cjalnie dowiedzieliśmy 

się, że w filmie zagra 

również znakomity aktor 

Robert Więckiewicz. 

    Ekipa filmowców, po 

wyjeździe z Kalet, kręci-

ła też ujęcia nad zbiorni-

kiem wodnym w Kokot-

ku.   

    Premiera „Wspomnienia lata” zapla-

nowana jest na jesień przyszłego roku. 

Postaramy się aby film ten znalazł się 

także w repertuarze "Objazdowego Kina 

Orange" lub też wyświetlony został        

w naszym Kinie Letnim. Czekamy          

z niecierpliwością.  

Miasto Kalety planem filmowym 

Agnieszka Kwoka 

http://telemagazyn.pl/program-tv/1000000409285,joanna,id,t.html?utm_medium=alz&utm_source=naszemiasto.pl&utm_campaign=refferal
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/1088341,kreca-uklad-zamkniety-janusz-gajos-spedzi-urodziny-w,id,t.html
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/1088341,kreca-uklad-zamkniety-janusz-gajos-spedzi-urodziny-w,id,t.html
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Wernisaż zakończył Międzynarodowy Plener Artystyczny Zielona 2015   

10  sierpnia 2015 roku w Zielo-

nej, odbył się wernisaż koń-

czący trwający od 2 sierpnia Między-

narodowy Plener Artystyczny Zielona 

2015.  

    W wydarzeniu oprócz uczestników 

pleneru udział wziął starosta tarnogórski 

Józef Burdziak, wójt Świerklańca Marek 

Cyl, a także burmistrz miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia wraz z radną Miro-

sławą Potempa, którzy pełnili rolę go-

spodarzy 10 dniowego spotkania arty-

stów w Zielonej.  

    Wernisaż otworzył Mirosław Ogiński, 

główny organizator pleneru, który po-

dziękował artystom za ich wysiłek wło-

żony w stworzenie przepięknych obra-

zów, fotografii i rzeźb, a także burmi-

strzowi miasta Kalety za gościnność        

i wsparcie w sprawach organizacyjnych. 

Słowa uznania dla artystów wyraził tak-

że burmistrz naszego miasta oraz pozo-

stali goście zaproszeni na wczorajsze 

podsumowanie pleneru.  

    Organizatorem spotkania artystyczne-

go w Zielonej było Miasto Kalety wraz 

ze Stowarzyszeniem Artystów Śląskich 

„STAŚ”, Miastem Radzionków, Gminą 

Świerklaniec oraz Powiatem Tarnogór-

skim. Kolejny wernisaż prac powstałych 

w Zielonej odbędzie się w październiku 

w Niemczech. Część prac zostanie prze-

kazana również Miastu Kalety na cele 

promocyjne.  

   W tegorocznym wydarzeniu swoje 

prace wystawili: Beata Hetmańczyk 

(Polska, Tarnowskie Góry), Roch Ogiń-

ski (Polska, Radzionków ), Leon Kozok 

(Polska, Krupski Młyn), Mirosław Ogiń-

ski (Polska, Radzionków), Mieczysław 

Filipiak ( Polska, Tarnowskie Góry), 

Maria Stawik – Höhlriegel (Niemcy, 

Powiat Erlangen- Hohstadt), Helmut 

Höhlriegel (Niemcy, Powiat Erlangen-

Hohstadt ), Gerti Koch (Niemcy, Powiat 

Erlangen- Hohstadt), Erwin Koch 

(Niemcy, Powiat Erlangen- Hohstadt), 

Anna Kubik (Polska, Świerklaniec), 

Aleksandra Łukaszewska (Polska, Se-

rock), Danuta Kawecka (Polska, Se-

rock), Andrzej Hamera (Polska, Po-

znań), Oktawia Hetmanczyk (Polska, 

Tarnowskie Góry), Michał Oginski 

(Polska, Radzionków), Jadwiga Mika 

(Polska, Kalety), Ewa Wicher (Polska, 

Kalety), Agata Pena (Polska, Kalety), 

Dorota Kłosek (Polska, Kalety), artyści  

Grupy Plastycznej „Inspiracje” z Kalet.

  

   Agnieszka Kwoka 
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POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

OKRĘG CZĘSTOCHOWA 
42-200 CZĘSTOCHOWA, AL. WOLNOŚCI 81 m. 10  

 tel/ (034) 360-53-13    fax (034) 360-52-00  mail: pzwzoczwa@pnet.pl 
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           V  Wędkarskie Zawody Rodzinne  13.09.2015 Kalety zbiornik Zielona  

Pod Patronatem Pana Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi 

Konkurs rozgrywany jest w dyscyplinie  spławikowej  - dopuszczalne jedynie wędki z kołowrotkiem.  
Zawody mają charakter drużynowy – drużyna składa się z osoby posiadającej uprawnienia 

do wędkowania oraz drugiej osoby w wieku do lat 14 włącznie (decyduje rok urodzenia).  
Osoby startujące w drużynie muszą być ze sobą spokrewnione. 

Drużyna łowi wspólnie na jednym stanowisku.  Zawodnicy złowione przez siebie ryby 
wrzucają  jednej  siatki.  

 
Konkurs odbędzie się zgodnie z Regulaminem Połowu Ryb  zbiorniku Zielona Górna. 

Zawody odbywają się na żywej rybie. 
Zbiórka zawodników  pod ,,Grzybkiem” na wale zbiornika o godzinie 7:00. 

Początek konkursu  po losowaniu stanowisk od godziny 08:00.   
Zawody będą trwały  od godziny 8:00 do godz. 11:00. Zapewniamy puchary, upominki i poczęstunek. 

Opłatę startową w wysokości 10 zł za drużynę należy uiścić  w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku  
Wędkarskiego w Częstochowie, al. Wolności 81/10 w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2015 r.   
Zapisy będą prowadzone także Kaletach poprzez kontakt z kolegą Jerzym Pakułą tel. : 501609437 

Osoby towarzyszące chcące skorzystać z poczęstunku prosimy o wpłatę 5 zł/ osobę w podanych powyżej     
miejscach, również do 06.09.2015 r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów lub zmiany regulaminu zawodów z powodów       
niezależnych od Organizatora. 

V-ce Prezes ds. Młodzieży 
         Grzegorz Śliwiński 

D rużyna Unii Kalety swój pierwszy mecz 

nowego sezonu 2015/ 2016 miała zagrać 

już 8 sierpnia w Częstochowie z rezerwami 

Skry, jednak częstochowski OZPN, ze wzglę-

du na panujące w całym kraju upały, zdecy-

dował się odwołać wszystkie przewidziane na 

ten weekend spotkania piłkarskie.  

   Ostatecznie  piłkarze trenera Sebastiana Lebka zainauguro-

wali rywalizację w lidze meczem z Orłem Psary/ Babienica 

wygrywając pewnie 3:1 po dwóch bramkach Dawida Barona i 

golu Adriana Golca.  

   Najbliższe mecze: 

- 22 sierpnia, Liswarta Popów (wyjazd) 

- 29 sierpnia, Pilica Koniecpol (dom) 

- 5 września, Amator Golce (wyjazd) 

- 12 września, Płomień Kuźnica Marianowa (dom) 

- 16 września, Warta Mstów (wyjazd)      

K uczowska Małapanew bez komplek-

sów podeszła do nowego sezonu. Za-

miast zwyczajowego płacenia „frycowego” , 

podopieczni prezesa Stanisława Nowaka 

rozgromili w pierwszym meczu na wyjeź-

dzie lisowicką Unię 4:1 po bramkach Ko-

rzekwy i Mazura (x 2). 

   W związku z remontem murawy na obiekcie przy Paderew-

skiego Małapanew tymczasowo rozgrywać będzie swoje           

A– klasowe mecze w pobliskim Strzebiniu, na boisku Victorii. 

Pierwszy mecz 16 sierpnia niestety się nie odbył. Gospodarze 

nie posiadali bowiem zaświadczenia o weryfikacji boiska. 

   Najbliższe spotkania: 

- 23 sierpnia, Sparta Tworóg (wyjazd) 

- 30 sierpnia, LKS Sieraków Śląski (Strzebiń) 

- 6 września, Rybak Ciasna (wyjazd) 

- 13 września, Ruch Kochanowice (Strzebiń)  

Startuje nowy sezon Ligi Okręgowej  Udany debiut beniaminka 

Jacek Lubos Jacek Lubos 
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Piotr Kuder 

O stypendium ubiegać mogą się uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 

studenci do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów    

i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi 

udziałem w konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego.  

    Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2015 r. do 30.09.2015 r. w przypadku 

studentów od 1.10.2015 r. do 31.10.2015 r.  

Formularze wniosków można pobierać w Urzędzie Miejskim, II piętro, pokój nr 11 lub ze strony internetowej 

www.bip.kalety.pl 

Ewa Czeluśniak 

Od 1 września br. można składać wnioski o przyznanie Stypendium  

Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów  

N areszcie w domu! 11 sierpnia 

około 21.00 wróciliśmy z Mi-

strzostw Świata w speedrowerze.   

    Dla większości zawodników były to 

pierwsze Mistrzostwa Świata i pierwsze 

zawody poza granicami naszego kraju. 

Ja już byłem cztery lata temu w USA, 

dotarłem do półfinału i byłem 17. 

    Podróż zaczęła się 

29. lipca. Po bardzo 

męczącej ponad 30-

godzinnej jeździe do-

tarliśmy do Poole. 

Pierwsza reakcja ju-

niorów: „O Boże! Jaki 

długi tor speedrowero-

wy.!”   

   W dniu następnym 

odbywały się pierwsze 

eliminacje w których 

wystartowali: Mateusz 

Pęcherz, Damazy Świ-

der, i Krzysztof Mar-

czak. Krzyś i Mateusz 

awansowali do półfi-

nałów, a Damazy musiał poczekać na 

dzień następny żeby móc wystartować   

w repasażach i też mu się udało awanso-

wać do półfinału. Ja startowałem po ju-

niorach i w pierwszych biegach jechało 

się rewelacyjnie. Potem już brakowało 

sił, ale ostatecznie udało się awansować 

do ćwierć finału.  

    W dniu następnym musiałem powal-

czyć o półfinał ale niestety nie udało się. 

30- godzina podróż za kółkiem za bar-

dzo mnie wycieńczyła.  

    W niedzielę odbywały się najciekaw-

sze zawody, bo finały Mistrzostw Świata 

Drużyn Międzynarodo-

wych. W reprezentacji 

Polski juniorów wy-

startował Krzyś. I Pol-

ska wygrała! Krzyś      

w drużynie zdobył tytuł 

Mistrza Świata. To 

największy sukces spe-

edrowera w Kaletach. 

    W następną sobotę 

odbywały się półfinały 

juniorów w których 

troszkę zabrakło szczę-

ścia naszym zawodni-

kom i ze stratą dwóch 

punkcików nie udało 

się awansować do 

najlepszej szesnast-

ki.  

    Nasz Klub poka-

zał się w Wielkiej 

Brytanii z bardzo 

dobrej strony. Za-

wodnicy brylowali 

walecznością,  poka-

zali jak się kibicuje 

kolegom z drużyny, 

ale też - co najważ-

niejsze- pokazali  

kaletańską gościnność. Zawodnicy roz-

dawali na mistrzostwach gadżety i czę-

stowali kaletańskim miodem.  

    Wielkie podziękowania do Miasta 

Kalety, które było współorganizatorem 

wyjazdu kaletańskich rajderów. Podzię-

kowania dla Powiatu Tarnogórskiego za 

wsparcie, a także podziękowania dla 

firm EL- VID i DENMAR.  

   Dodam jeszcze tylko, że za cztery lata 

Mistrzostwa Świata odbywać się będą 

się w Polsce. Ba! Powiem, że Miasto 

Kalety jest brane pod uwagę na zorgani-

zowanie nawet dwóch imprez na tychże 

MŚ! Oby się udało!  

Mistrzostwa Świata w speedrowerze w Wielkiej Brytanii 
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G orąco nie tylko na dworze. Okres 

wakacji zbiegł się z realizacją 

przez nasze miasto aż  pięciu dużych 

projektów, na które Kalety otrzymały 

dofinansowanie ze środków zewnętrz-

nych.  

    Największą z nich jest bez wątpienia 

budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Kuczowa. Obecnie trwają prace związa-

ne z budową Stacji Podciśnieniowej oraz 

wykonywane są kanały podciśnieniowe   

i tłoczny w ul. Paderewskiego. Są to 

ostatnie prace przed uruchomieniem 

sieci i przepięciem do niej mieszkańców 

Kuczowa. Zadanie realizowane jest          

z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Kato-

wicach w wysokości 2.400.000,00 zł 

oraz pożyczką z WFOŚiGW w wysoko-

ści 2.400.000,00 zł. Realizacja  przedsię-

wzięcia  zaplanowana jest do zrealizo-

wania w latach 2013-2015 i zamknie ona 

długoletni proces skanalizowania nasze-

go miasta.  

    Drugą potężną inwestycją na terenie 

naszego miasta jest termomodernizacja 

Urzędu Miejskiego. Jak zapewne nasi 

mieszkańcy zauważyli, ocieplone i otyn-

kowane zostały już dwie ściany budyn-

ku. Wymieniono także okna na klatkach 

schodowych, a w ubiegłym tygodniu 

rozpoczęto prace nad wymianą instalacji 

centralnego ogrzewania w pomieszcze-

niach urzędu. Wkrótce na dachu budyn-

ku zamontowane zostaną  kolektory sło-

neczne do wspomagania produkcji cie-

płej wody użytkowej. Projekt zakończy 

się w kwietniu 2016 r. Jego wartość 

opiewa na kwotę 1.103.990,00 zł z czego 

765.040,00 zł Miasto Kalety pozyskało   

z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-

2014 w ramach Programu Operacyjnego 

PL04 Oszczędzanie energii i promowa-

nie odnawialnych źródeł energii.  

W ubiegłym tygodniu podpisano umowę 

z wykonawcą na remont boiska piłkar-

skiego i wielofunkcyjnego LKS Małapa-

new Kuczów, na który Miasto Kalety 

pozyskało blisko 300.000 zł dofinanso-

wania z Resortu Sportu i Turystyki. Pra-

ce zostały już rozpoczęte. W ramach 

zadania wykonany zostanie remont mu-

rawy boiska piłkarskiego (wyrównanie 

podłoża wraz z nasadzeniem nowej tra-

wy) oraz remont boiska wielofunkcyjne-

go (wymiana nawierzchni asfaltowej na 

tartanową z montażem wyposażenia) 

znajdującego się na terenie klubu. Do-

datkowo projekt przewiduje montaż pił-

kochwytów przy boisku piłkarskim oraz 

wymianę istniejącego oświetlenia boiska 

wielofunkcyjnego. Remont boisk LKS 

Małapanew Kuczów będzie kolejną in-

westycją w infrastrukturę sportową na 

terenie naszego miasta.  

    Ruszyły także prace przygotowawcze 

związane z uruchomieniem w Kaletach 

domu dziennej pomocy Senior- Wigor 

przy Miejskim Do-

mu Kultury w Kale-

tach, na które miasto 

pozyskało 250.000 

zł. w ramach rządo-

wego programu wie-

loletniego „Senior – 

Wigor” na lata 2015

-2020.  Aktualnie 

p r zygo to wywa na 

jest dokumentacja 

potrzebna do ogło-

szenia przetargu na 

remont pomieszczeń 

MDK wraz z zaku-

pem niezbędnego 

wyposażenia. Ogło-

szenie przetargu planowane jest na sier-

pień br.  Placówka przeznaczona będzie 

dla 20 podopiecznych w wieku 60+. 

Seniorzy będą objęci również opieką 

pielęgniarską. Otwarcie domu dziennej 

pomocy zaplanowano na grudzień tego 

roku.   

    W Ichtioparku natomiast trwają już 

prace "kosmetyczne". Lada dzień do 

parku wkroczą artyści graficiarze, którzy 

wykonają malunki na reszcie betonowe-

go płotu u korony zbiornika. Planujemy 

także, w niedalekiej przyszłości, ustawić 

na tym terenie plac zabaw dla naszych 

najmłodszych mieszkańców. Przypo-

mnijmy, że na zagospodarowanie terenu 

po Kaletańskich Zakładach Celulozowo-

Papierniczych Miasto Kalety otrzymało 

dofinansowanie w wysokości 408.000 zł. 

z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego w ramach Prio-

rytetu III Turystyka. 

 

Rekordowa ilość inwestycji jednocześnie realizowanych ze środków zewnętrznych! 

Kanalizacyjna stacja podciśnieniowa w Kuczowie 

Ichtiopark Remont boiska w Kuczowie. Trwa zrywanie murawy. 

Agnieszka Kwoka 
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Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  

o charakterze socjalnym   

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich do-

chodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub dłu-

gotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium, nie może być większa 

niż kwota:  

542 zł dla osoby samotnie gospodarującej,   

456 zł dla osoby w rodzinie. 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 

października danego roku szkolnego. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

I. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. 

II. Załączniki: 

1. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskan 

3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej, 

4. oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, 

wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej), 

5. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświad-

czenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, 

6. zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzch-

ni, 

7. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na sku-

tek utraty dochodu przez członka rodziny, 

8. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych wraz z informacją wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,  

9. inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ  

MIASTA  KALETY: www.kalety.pl 

Xymena Sudakowska 

J ak już zapewne nasi mieszkańcy zauważyli, wraz         

z nadejściem wakacji, we wszystkich dzielnicach na-

szego miasta pojawiły się estetyczne donice z czerwonymi 

pelargoniami. Zagospodarowane zostały również klomby 

miejskie, w których nasadzono pomarańczowo-żółte aksa-

mitki.  
    Mamy nadzieję, że kolorowe, kwiatowe aranżacje będą 

cieszyć oczy mieszkańców i turystów aż do późnej jesieni. 

W tym miejscu składamy podziękowania radnym naszego 

miasta Mirosławie Potempa z Zielonej, Alojzemu Rupikowi   

z Mokrusa oraz Piotrowi Kudrowi z Drutarni oraz mieszkań-

com Pani Grażynie Jegier również z Drutarni i Barbarze Ko-

walskiej z Truszczycy, którzy dbają o kwiaty,  a w szczegól-

ności podlewają rośliny.   

     W związku z tym, że nasadzenia finansowane są ze środ-

ków budżetu mia-

sta Kalety i są one 

naszym wspól-

nym dobrem, 

apelujemy o usza-

nowanie wysiłku 

włożonego w ich 

utworzenie.  

Miasto w kwiatach  

W  dniu 28 lipca br. miasto wzbogaciło się o nową wiatę 

przystankową typu ORION 2003 ST. Postawiona 

została przy ulicy Paderewskiego 22 w Kaletach – Kuczo-

wie.  

Wiata przystankowa powstała w miejscu w którym od lat istniał 

nie osłonięty przystanek autobusowy. Obecnie nowoczesna 

przeszklona i wyposażona w ławkę wiata, uchroni oczekujących 

na autobus podróżnych przed kaprysami aury. Wiata kosz-

towała miasto 4944 zł. 

Nowa wiata przystankowa w Kuczowie 

Agnieszka Kwoka 
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W  poniedziałek, 20 lipca w sali 

sesyjnej Urzędu Miejskiego     

w Kaletach odbyło się spotkanie infor-

macyjne na temat projektu pn. 

“Poprawa efektywności energetycznej 

budynku użyteczności publicznej po-

przez kompleksową termomoderniza-

cję Urzędu Miejskiego w Kaletach 

przy ul. Żwirki i Wigury 2”, który 

współfinansowany jest ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europej-

skiego Funduszu Gospodarczego 2009

-2014.  

    Konferencja miała na celu promocję 

niniejszego projektu, zaś jej organizacja 

wynikała z wytycznych Funduszu EOG 

odnośnie promocj i  projektów. 

    Spotkanie zaszczycili swoją obecno-

ścią poseł na sejm RP Tomasz Głogow-

ski, prezes WFOŚiGW w Katowicach 

Andrzej Pilot, a także radni Rady Miej-

skiej w Kaletach: wiceprzewodnicząca 

Janiana Perz, Irena Nowak, Ryszard 

Sendel, Edward Drabik, Kazimierz Zło-

tosz, Grzegorz Krupa, Piotr Kuder, An-

toni Jeż, Krzysztof Rogocz, Alojzy Ru-

pik, pracownicy Wydziały Strategii        

i Rozwoju Miasta Kalety oraz wykonaw-

cy i projektanci zadania inwestycyjnego. 

Nie zabrakło również lokalnych me-

diów. Obecni byli redaktorzy z telewizji 

lokalnej TG Stacji oraz prasy Dziennika 

Zachodniego.  

    Spotkanie otworzył burmistrz miasta 

Klaudiusz Kandzia, który powitał gości 

oraz przedstawił genezę aplikowania 

naszego miasta o środki z Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Funduszu 

Gospodarczego na termomodernizację 

budynku Urzędu Miejskiego. Następnie 

pracownicy Wydziału Pozyskiwania 

Środków przedstawili zebranym prezen-

tację multimedialną, w czasie której 

omówione zostały zasady działania Me-

chanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Program 

Operacyjny PL04 "Oszczędzanie energii 

i promowanie odnawialnych źródeł ener-

gii", w ramach którego Miasto Kalety 

otrzymało dofinansowanie. Szczegółowo 

przedstawiony został także sam projekt 

pn. “Poprawa efektywności energetycz-

nej budynku użyteczności publicznej 

poprzez kompleksową termomoderniza-

cję Urzędu Miejskiego w Kaletach przy 

ul. Żwirki i Wigury 2”. Obecnym przed-

stawiony został ogólny cel projektu ja-

kim jest poprawa efektywności energe-

tycznej budynku oraz wzrost produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych, która 

prowadzi do redukcji gazów cieplarnia-

nych i zanieczyszczenia powietrza        

w naszym mieście. Goście mieli okazję 

poznać także m.in. zakładane rezultaty 

projektu, które przedstawione zostały     

w liczbach, a także fotograficzną relację 

postępu prac oraz wizualizację budynku 

po zakończeniu inwestycji.  

    Na koniec spotkania wszyscy obecni 

zostali poproszeni o wypełnienie ankiet 

na temat rozpoznawalności plakatów 

promujących niniejszy projekt oraz oce-

nę poziomu wiedzy o Mechanizmie Fi-

nansowym, z którego Miasto Kalety 

otrzymało dofinansowanie.  

Relacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu “Poprawa efektywności 

energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową 

 termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”   

Agnieszka Kwoka 

Międzynarodowe spotkanie włodarzy miast partnerskich 

W  dniu 21 lip-

ca 2015 ro-

ku, w Partnerskim 

Vitkovie odbyło się spotkanie trzech 

włodarzy miast, które podejmują na 

co dzień współpracę międzynarodową.  
    Tematem spotkania była realizacja 

wspólnych projektów partnerskich          

z udziałem środków unijnych.  

   W miesiącu sierpniu odbędzie się 

pierwszy z nich w mieście Vrbove na 

Słowacji, zaś w miesiącu wrześniu za-

planowana jest realizacja projektu      

w partnerskim Vitkovie.  

   Obydwa projekty realizowane będą 

z programu Europa dla Obywateli.  

   Również Miasto Kalety w miesiącu 

wrześniu 2015 roku planuje złożyć 

wniosek w ramach programu Europa 

dla Obywateli na realizację wspólne-

go projektu z Miastem Vitkov oraz 

Vrbove.  

Marek Parys 
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I nformujemy, że  wznowione zostały 

prace przy budowie kanalizacji 

sanitarnej na terenie dzielnicy Ku-

czów.  

    Aktualnie trwają roboty związane        

z budową Stacji Podciśnieniowej – adap-

tacja wnętrza oraz infrastruktura tech-

niczna – zewnętrzna tj. rurociągi tech-

niczne, przyłącz wodny i elektryczny.  

   Realizacja wyżej wymienionego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego przebie-

ga zgodnie z podpisanym harmonogra-

m e m  r z e c z o w o - f i n a n s o w y m                   

z WFOŚiGW w Katowicach oraz zawar-

tą umową z wykonawcą. Wartość cało-

ści zadania zamyka się kwotą - 

6.217.184,49 zł netto (bez podatku 

VAT). 

    Powyższe zadanie in-

westycyjne realizowane 

jest z udziałem dotacji                 

z WFOŚiGW w Katowi-

cach w wysokości 

2.400.000,00 zł oraz po-

życzką z WFOŚiGW       

w  w y s o k o ś c i 

2.400.000,00 zł. Realiza-

cja powyższego przedsię-

wzięcia inwestycyjnego 

jest zaplanowana do realizacji na lata 

2013-2015. Miasto Kalety posiada opra-

cowany projekt kanalizacji sanitarnej dla 

pozostałych dzielnic na ternie miasta 

Kalety tj. Truszczyca, Miotek, Zielona    

i Mokrus wraz z prawomocnymi pozwo-

leniami na budowę. Realizacja tego pro-

jektu zamknie długoletni proces skanali-

zowania naszego miasta.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Kuczowie   

Bolesław Gruszka 

Michał Szewczyk 

Marek Parys 

Na  miesiąc grudzień 2015 roku 

zaplanowane jest uroczyste 

otwarcie domu dziennej pomocy Se-

nior Wigor przy Miejskim Domu Kul-

tury w Kaletach.  

    W ramach projektu zaplanowano ad-

aptację 9 pomieszczeń, które będą skła-

dały się na infrastrukturę Domu dla Se-

niorów. Powstanie między innymi po-

mieszczenie do aktywnego wypoczynku, 

pomieszczenie klubowe wyposażone    

w sprzęt RTV oraz multimedialny,          

a także jadalnia z aneksem kuchennym. 

Na zewnątrz utworzony zostanie ogród  

o powierzchni ok. 270 m2 z ławeczkami 

i wybrukowanym miejscem do plenero-

wej gry w szachy. Placówka przeznaczo-

na będzie dla 20 podopiecznych w wie-

ku 60+. Seniorzy będą objęci również 

opieką pielęgniarską. W placówce za-

trudnionych zostanie dwóch pracowni-

ków, pełniących funkcję zarządzająco- 

administracyjną.  

    Dzienny Dom Pomocy Senior – Wi-

gor w Kaletach będzie czynny od ponie-

działku do piątku przez 8 godzin dzien-

nie. 

     Miasto Kalety na realizację tego za-

dania pozyskało środki z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELO-

LETNIEGO "Senior-WIGOR" na lata 

2015-2020.  

    5 sierpnia, na zaproszenie Prezesa 

Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz, bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 

uczestniczył w ogrodach kancelarii pre-

miera w spotkaniu inaugurującym wielo-

letni Program Pomocy „Senior Wigor”. 

    Kulminacją tego wydarzenia 

był odbiór z rąk Pani Premier 

Ewy Kopacz promes na realiza-

cję projektów Domów Dziennej 

Pomocy „Senior Wigor” przez 

119 przedstawicieli samorzą-

dów. Burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia odebrał 

promesę i list gratulacyjny na 

otwarcie tej placówki również  

w mieście Kalety, które wrę-

czyła Pani Premier Ewa Kopacz 

w asyście Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej Władysława 

Kośniak – Kamysza.  

   Listy gratulacyjne wręczane 

były w kolejności największej 

liczby zdobytych punktów         

w naborze, dlatego też nasz 

samorząd wyczytany został 

jako drugi w kolejności. W uro-

czystości delegacji  miasta Ka-

lety towarzyszył poseł na Sejm 

RP Tomasz Głogowski.  

Kaletański dom dziennej pomocy  Senior - Wigor rozpocznie działalność jeszcze  

w tym roku. Burmistrz odebrał promesę w Warszawie  

Zakończono remont sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej    

W  związku ze złym stanem sieci 

wodociągowej w ul. Wiejskiej 

w Kaletach, wykonany został remont 

przedmiotowego odcinka sieci.  

    Wymianie uległo 143 [mb] wodociągu 

stalowego o średnicy 80 na rury typu PE 

o średnicy 110. Po uzyskaniu pozytyw-

nych wyników badań wody z nowo wy-

budowanego wodociągu, które zostały 

wykonane przez Ośrodek Badań i Kon-

troli Środowiska w Katowicach, rozpo-

częto prace związane z podłączaniem 

mieszkańców do nowo wyremontowanej 

sieci wodociągowej.  

    W kolejnym etapie planowany jest 

remont sieci wodociągowej w ul. Polnej. 

Przedmiotowe prace pozwolą ograniczyć 

straty wody wynikające z częstych awa-

rii wodociągu w tym rejonie naszego 

miasta.  
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Co  najmniej 16 milionów dota-

cji zostanie przekazanych 

za pośrednictwem Stowarzyszenia 

LGD Leśna Kraina.  

    Szanse na dotacje w ramach nowego 

budżetu 2014-2020 mają przedsiębiorcy, 

urzędy gmin (miast), organizacje poza-

rządowe oraz osoby prywatne z gmin 

Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, 

Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko 

Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pysko-

wice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, 

Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.  

    Jak ubiegać się o dofinansowanie? Na 

początek w okresie sierpień-wrzesień,  

we wszystkich gminach wchodzących    

w skład LGD organizowane są warsztaty 

w celu opracowania wspólnej Lokalnej 

Strategii Rozwoju. To na warsztatach 

zebrane zostaną propozycje i projekty, 

które będą mogły ubiegać się o dofinan-

sowanie. Stowarzyszenie LGD „Leśna 

Kraina Górnego Śląska” zrzesza przed-

stawicieli z sektora publicznego, prywat-

nego, pozarządowego oraz mieszkańców 

16 gmin woj. śląskiego. Stowarzyszenie 

działa w ramach unijnego programu oś 4 

- LEADER Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich.  

    W latach od 2006 do czerwca 2015 

była to Fundacja LGD „Spichlerz Gór-

nego Śląska”, dzięki której 12 gmin mo-

gło korzystać z dotacji unijnych w ra-

mach konkursów: Tworzenie i Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w 

Kierunku Działalności Nierolniczej, 

Odnowa Wsi i „małe projekty”.  

    W ramach 11 naborów do LGD wpły-

nęło 548 wniosków, w tym 234 zostały 

pozytywnie zaakceptowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskie-

go. Obecnie LGD „Leśna Kraina Górne-

go Śląska” przy-

gotowuje Lokalną 

Strategię Rozwoju 

dla zrzeszonych 

gmin. Docelowo 

będzie pełnić rolę 

lokalnej agencji 

rozwoju zarządza-

jącej licznymi 

projektami, wyni-

kającymi bezpo-

średnio z przyjętej 

strategii, wspierając realizację wspól-

nych interesów różnych środowisk spo-

łeczno-gospodarczych, wchodzących     

w jej skład. Szczegółowy harmonogram 

spotkań dostępny jest na stronie LGD: 

www.lesnakrainalgd.pl  

   W Kaletach warsztaty LGD odbyły się 

4 sierpnia. 

Z Leśną Krainą  

po unijne pieniądze 

4  sierpnia 2015 r. w siedzibie Miej-

skiego Domu Kultury w Kaletach 

odbyły się konsultacje społeczne Sto-

warzyszenia LGD "Leśnej Krainy 

Górnego Śląska".  

    W spotkaniu udział wzięli przedstawi-

ciele Stowarzyszenia LGD z prezesem 

Piotrem Leksy na czele, burmistrz mia-

sta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewod-

niczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak 

wraz z radnymi: Michałem Brol, Edwar-

dem Drabik, Adamem Gabryś, Antonim 

Jeż, Mirosławą Potempa, Krzysztofem 

Rogocz, Ryszardem Sendel, a także 

przedsiębiorcy, członkowie stowarzysze-

nia "Nasze Kalety", Stowarzyszenia 

Społeczno- Kulturalnego, Koła Emery-

tów i Rencistów oraz niezrzeszeni 

mieszkańcy miasta.  

    Pan Piotr Leksy przedstawił obecnym 

prezentację multimedialną, w której 

przedstawił możliwości jakie daje naszej 

gminie członkostwo w Stowarzyszeniu 

LGD "Leśnej Krainy Górnego Śląska". 

Przede wszystkim jest to szansa skorzy-

stania ze środków unijnych w ramach 

PROW, co w perspektywie finansowej 

na lata 2007-2013 nie było możliwe. Za 

pośrednictwem Stowarzyszenia, 16 

członkowskich gmin, w tym Kalety, 

będzie się mogło starać o dofinansowa-

nia w ramach nowego budżetu 2014-

2020. Na dotacje przeznaczono blisko 

16 milionów zł., z których będą mogli 

skorzystać przedsiębiorcy, urzędy gmin, 

organizacje pozarządowe oraz osoby 

prywatne. Dofinansowywane będą m.in. 

przedsięwzięcia innowacyjne, przewidu-

jące zastosowanie rozwiązań sprzyjają-

cych ochronie środowiska oraz generują-

ce nowe miejsca pracy.  

    Aktualnie Stowarzyszenie LGD 

"Leśnej Krainy Górnego Śląska" prowa-

dzi prace nad nową Lokalną Strategią 

Rozwoju. Uczestnicy spotkania wypełni-

li ankiety oraz wzięli udział w warszta-

tach mających na celu zdefiniowanie 

pewnych kierunków rozwoju oraz ziden-

tyfikowanie potrzeb lokalnego środowi-

ska niezbędnego do opracowania niniej-

szej strategii.  

    Mieszkańcy, którzy nie mogli uczest-

niczyć w konsultacjach społecznych,      

a którym zależy na kształtowaniu naj-

bliższego otoczenia poprzez realizację 

różnego rodzaju projektów, mają możli-

wość wyrazić swoją opinię poprzez wy-

pełnienie ankiety dostępnej na stronie 

internetowej www.lesnakrainalgd.pl 

oraz w biurze Stowarzyszenia w Koszę-

cinie przy ul. Sienkiewicza 1.  

Relacja z konsultacji  

społecznych LGD  

Marek Parys 

Marek Parys 
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20 września w Zielonej odbędą się zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła PZW Kalety. 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

M iejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Kaletach informuje, 

że od dnia 1 sierpnia br. wydawane są 

i przyjmowane wnioski o ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu ali-

mentacyjnego na nowy okres świad-

czeniowy trwający od 01.10.2015 r. do 

30.09.2016 r. 

     W przypadku złożenia wniosku wraz 

z wymaganymi dokumentami do 31 

sierpnia br. ustalenie prawa do świad-

czeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata świadczeń przysługujących za 

miesiąc październik br. następuje do 

dnia 31 października br. Natomiast w 

przypadku złożenia wniosku na nowy 

okres świadczeniowy w okresie od 01 

września br. do 31 października br. usta-

lenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc październik 

br. następuje do dnia 30 listopada      

2015 r.  

     Szczegółowe informacje można uzy-

skać w Dziale Świadczeń Rodzinnych     

i Funduszu Alimentacyjnego (parter 

budynku Urzędu Miejskiego) lub pod nr 

tel. 34 3527-656.  

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach dotycząca nowego 

okresu świadczeniowego 2015/2016   

W  ramach realizacji przez Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Kaletach Programu Operacyj-

nego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Po-

trzebującym, dnia 28 lipca 2015r. na 

sali posiedzeń w UM odbyły się warsz-

taty edukacji ekonomicznej.  

   Na warsztatach poruszano tematy od-

nośnie : - umiejętnego ograniczania wy-

datków domowych poprzez planowanie   

i monitorowanie swoich wydatków fi-

nansowych;  

- umiejętnego kontrolowania i ograni-

czenia wydatków niekoniecznych;  

- określenia swoich 

miesięcznych docho-

dów i wydatków, spo-

rządzanie budżetu do-

mowego;  

- umiejętnego oszczę-

dzania swoimi posiada-

nymi zasobami finan-

sowymi i korzyści          

z tego płynące. Powyż-

sze warsztaty eduka-

cyjne mają na celu 

wzmocnić samodzielność        i kompe-

tencje uczestników    w zakresie prowa-

dzenia gospodarstwa domowego.  

    W najbliższym czasie odbędą się jesz-

cze warsztaty edukacji dietetycznej          

i kulinarnej. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020   

29 sierpnia odbędzie się współorganizowany przez Miasto Kalety VI Tarnogórski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych.  

23 sierpnia o 9.00 w Zielonej wystartuje I Zielony Triathlon. Zapraszamy do kibicowania! 

Renata Czudaj 

Renata Czudaj 

13 września nad zbiornikiem z Zielonej odbędą się wędkarskie zawody  rodzinne Okręgu PZW Częstochowa.  

20 sierpnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej. 

5 i 6 września odbędą się połączone imprezy: IV Święto Truszczycy oraz V Rodzinne Grzybobranie (plakat na str. nr 2). 



 

  www.kalety.pl 

sierpień 2015                    Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       19 
                                                                                                                              MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

29 sierpnia 2015 



 

  www.kalety.pl 

 

MATERIAŁ PŁATNY 
MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 


