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Przystępujemy do zmiany oblicza centrum Kalet

Sz

anowni mieszkańcy. Dobrzy
gospodarze gminy charakteryzują się tym, że ich myślenie o rozwoju miasta nie ogranicza się tylko do
jednej czy do dwu kadencji. Nakreślenie wizji rozwoju miasta i jej realizacja to praca rozłożona na wiele lat.
Ważne by ta wizja, czy raczej strategia, była spójna i reagowała na potrzeby
mieszkańców i na zmiany dokonujące
się w otoczeniu. To odróżnia dobre
zarządzanie zasobami miasta, od zwykłego nim administrowania, poz-

bawionego ambicji.
Kalety – gmina miejska, odróżnia się
w sposób zasadniczy od sąsiadujących
z nami miast. Po pierwsze jest stosunkowo rozległe (19 miejsce pod
względem powierzchni w województwie
śląskim), przy niedużej liczbie mieszkańców. Miasto jest zlepkiem kilku osad
hutniczych i kolonii leśnych, które są
obecnie jego dzielnicami. Odległości
między dzielnicami są znaczne, co
powoduje problemy komunikacyjne dla
pieszych czy rowerzystów. Po drugie

W tym numerze:
Podsumowanie akcji „Rowerowy Maj”

7

10 lat Stowarzyszenia Społeczno–
Kulturalnego

7-8

Relacja z VIII Festiwalu Miast Cittaslow
oraz
XIX Święta Miasta Kalety

12-13

Sprawozdanie z XXVII sesji
Rady Miejskiej

18

miasto nie posiada eksponowanej centralnej przestrzeni, rynku. Od niedawna
posiadamy tzw mały rynek, który ma
stać się zalążkiem centralnej przestrzeni
miejskiej.
(dokończenie na str. 15-17 )
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MJ Care
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Praca dla opiekunek osób starszych, bardzo dobre
warunki zatrudnienia, zarobki od 1200 euro netto.
tel.881789173 lub 756440596
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21 kwietnia 5-latki z grupy „Myszki" z Miejskiego Przedszkola nr 1 wraz ze swoimi rodzicami i wychowawczynią Danutą
Mazur wzięły udział w autokarowej wycieczce do Gliwic.
10 maja Urząd Miejski odwiedzili przedszkolacy z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach z grupy "Dzielne Smerfy" wraz ze
swoimi wychowawcami- p. Jolantą Gansiniec i p. Izabelą Kierat.
11 maja w restauracji Casyno w Kaletach odbyło się tradycyjne spotkanie Burmistrza Miasta Kalety i przedstawicieli Rady
Miejskiej w Kaletach z Honorowymi Dawcami Krwi z naszej miejscowości.
13-tego oraz 14-tego maja w sali gimnastycznej PSP nr 1 w Kaletach rozegrany został coroczny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
W dniach 15-19 maja uczniowie z ZSiP w Miotku wraz z opiekunami przebywali w Rumunii, w ramach programu Erasmus+.
16 maja kaletańskie Stowarzyszenie Społeczno– Kulturalne świętowało 10-lecie działalności.
W dniach 19-20 maja w Kaletach odbył się VIII Festiwal Miast Cittaslow.
19 maja w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna” w Kaletach odbyło się krajowe zebranie członków Polskiej Sieci Miast
Cittaslow.
21 maja miało miejsce XIX Święto Miasta Kalety.
22 maja w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się
zebranie w sprawie Grupowego Zakupu Energii Elektrycznej.

MATERIAŁ PŁATNY

24 maja, podczas uroczystości w Rybnej, odznaczenia odebrali
strażacy z kaletańskiej OSP.
25 maja w Miejskim Domu Kultury świętowano „Dzień Matki”
przy poezji.
25 maja w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się XXVII sesja
Rady Miejskiej w Kaletach.
2 czerwca w siedzibie Miejskiej Biblioteki w Bytomiu, w której
mieści się Galeria Rotunda odbył się wernisaż Klubu Różni przy
ZNP z Katowic. Swoją twórczość zaprezentowali na nim artyści z
kaletańskiej grupy „Inspiracje”.
3 czerwca, nad zbiornikiem wodnym przy ul. Fabrycznej w Kaletach odbyły się tradycyjne już zawody wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka.
8 czerwca w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się XXVIII
sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS
OGŁOSZENIA
DROBNE

Przyjmę do pracy w sklepie w Kaletach
tel. 608-155-490
Sprzedam mieszkanie umeblowane, gotowe do zamieszkania o pow. 40m2, 1 piętro, ul. 1 Maja 74/6 Kalety.
Plus 2 garaże. Tel. 539413168

www.kalety.pl
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Wycieczka autokarowa 5-latków do Gliwic

W

piątek 21 kwietnia 5-latki
z grupy „Myszki" z Miejskiego
Przedszkola nr 1 wraz ze swoimi rodzicami i wychowawczynią Danutą Mazur
wzięły udział w autokarowej wycieczce
do Gliwic.
Pierwszym punktem programu była
wizyta w "KOLEJKOWIE". W tym
ciekawym miejscu uczestnicy wycieczki
mogli przenieść się do miniaturowego
świata, przedstawiającego śląskie miasta.
Na ogromnej makiecie, pod okiem przewodnika, oglądali charakterystyczną dla
naszego regionu architekturę, pomniejszony 25 razy dworzec kolejowy i rynek
w Gliwicach oraz mnóstwo innych realnych i fantastycznych krajobrazów.
Największe zainteresowanie budziły
jednak ruchome elementy makiety- po-

ciągi, statki, samochody, zmieniająca się
pora dnia i nocy, padający deszcz. Dzięki
tej wizycie wszyscy, zarówno dorośli
i dzieci poczuli się trochę, jak w bajce.
Było mnóstwo okazji do zrobienia ciekawych zdjęć, poszerzenia swojej wiedzy,
udziału w zabawach ćwiczących refleks
i spostrzegawczość. Większość wycieczkowiczów stwierdziła, że koniecznie odwiedzi to miejsce raz jeszcze. Po wyjeździe z "Kolejkowa" uczestnicy wyjazdu
udal i si ę do S AL I ZAB AW
"ALEGRA", gdzie czekało na dzieci
mnóstwo atrakcji ruchowych i zręcznościowych. Wielkim powodzeniem cieszyły się kręgle. Pośród wielu ciekawych
urządzeń i sprzętów dzieci mogły w pełni
zaspokoić potrzebę
ruchu.
Joanna Biadacz

Jednocześnie informuję rodziców
w wieku przedszkolnym, iż nasze przedszkole dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami. Zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 3-6 lat do zapisywania swoich pociech do przedszkola w rekrutacji
uzupełniającej.
Nasze przedszkole czynne jest w godz.
6:00 do 16:30.
W ramach usług bezpłatnych przedszkole realizuje zajęcia wynikające z obowiązującej podstawy wychowania przedszkolnego w godz. 8:00 – 13:00. Każda godzina
wykraczająca ponad realizację podstawy
programowej jest płatna 1 zł. Z tej opłaty
zwolnione są dzieci 6 – letnie. W przedszkolu organizowane są bezpłatnie zajęcia
dodatkowe tj.: język angielski, rytmika,
logopedia, gimnastyka korekcyjna oraz
religia. Dodatkowym atutem naszej placówki jest możliwość korzystania z przygotowywanych na miejscu posiłków: śniadania, obiadu oraz podwieczorku. Koszt
całodziennego wyżywienia wynosi 6,50.
Oprócz codziennych zabaw i zajęć w naszym przedszkolu dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Często organizowane są uroczystości i imprezy z udziałem dzieci,
a także rodziców, teatrzyki, zajęcia otwar-

te oraz wycieczki.

W

Joanna Biadacz

Uczniowie ZSiP z Miotka z wizytą w Rumunii

dniach 15-19 maja odbyła się
druga wizyta w ramach projektu Erasmus+ „Sustainable Consumption and Production in Social
Life” realizowanego w ZSiP w Kaletach Miotku. Partnerami naszego projektu są szkoły z: Rumunii, Turcji,
Włoch i Estonii.
Uczniowie naszego gimnazjum wraz
z opiekunami udali się do miasteczka
Toplita w Rumunii, gdzie mieści się
szkoła partnerska. Zostaliśmy serdecznie
powitani przez nauczycieli, uczniów
oraz rodziców na oficjalnej uroczystości
w Scoala Gimnaziala Miron Cristea.
Gospodarze poczęstowali nas chlebem
i solą oraz zaprezentowali tradycyjne
tańce i stroje ludowe.
Następnie
uczniowie naszego projektu dokonali
prezentacji swojego miasta i szkoły.
Uczestniczyliś my w zajęciach
lekcyjnych a później udaliśmy się
również do znajdującego się nieopodal
ratusza miejskiego oraz biblioteki publicznej. Wieczorem braliśmy udział
warsztatach ruchowych na terenie
szkoły.
Wtorek rozpoczęliśmy od wizyty
w urzędzie skarbowym. Przedstawiciel
omówił strukturę podatkową w każdym

z krajów uczestniczących w projekcie.
Zwiedziliśmy znajdującą się w miasteczku firmę produkującą odzież. Zostaliśmy zapoznani z procesem planowania
i produkcji produktu. W tym samym
dniu uczestniczyliśmy w wykładzie
związanym z ekonomią i zatrudnieniem.
W trakcie kolejnych dni odbyły się
liczne warsztaty kreatywne - przygotowanie koszulek naszego projektu, warsztaty krawieckie z wykorzystaniem materiałów z recyklingu, uczestniczyliśmy
także w kursie języka rumuńskiego oraz
szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Udaliśmy się na wycieczkę nad Czerwone Jezioro oraz do
kopalni soli w Praid.

W piątek odbyło się spotkanie
ewaluacyjne, na którym koordynator
projektu oraz nauczyciele ze szkół partnerskich dokonali podsumowania
przeprowadzonych działań.
Wyznaczono zadania, które będą
realizowane w kolejnym roku szkolnym.
Wieczorem zakończyliśmy naszą wizytę
oficjalną kolacją połączoną z wręczeniem certyfikatów. Pożegnanie było
wzruszające, gdyż młodzież bardzo się
ze sobą zżyła. Kolejnego poranka nasi
uczniowie pożegnali się z rodzinami
goszczącymi i wyruszyliśmy w drogę
powrotną do kraju.
Dyrektor ZSiP Bożena Dziuk
Koordynator Projektu Estera Sornat-Frei
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W

Sukcesy uczniów ZSiP w Kaletach Miotku

II semestrze r. szk. 2016/2017
uczniowie Publicznego Gimnazjum przy ZSiP w Kaletach Miotku
wzięli udział w różnych konkursach,
godnie reprezentując szkołę.
W konkursie chemicznym „ Odkrycia
naukowe w mojej kuchni” zorganizowanym w Zespole Szkół Medyczno – Chemicznych w Tarnowskich Górach
1 miejsce zajęła Maria Kozak uczennica
klasy drugiej.
W Konkursie Wiedzy o Języku Polskim organizowanym przez Gimnazjum
nr 1 w Kaletach we współpracy ze Studenckim Kołem Językoznawców działającym przy Uniwersytecie Opolskim 3
miejsce zdobyła Maria Kozak. W II
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym w Kaletach w kategorii: gimnazjum, wyróżnienie otrzymał uczeń kl. III
Dawid Dragon. Reprezentacja gimnazjum – w składzie: Kamil Bonder (kl II),

Agata Chludzińska (kl. II) i Julia Machura (kl. III) – zajęła 1 miejsce w zakresie języka angielskiego w XI Językowym Konkursie Czterech Gmin w Psarach.
Wielki sukces odniosła Maria Kozak
w XVI Wojewódzkim Konkursie Biblij-

nym w Bielsku, zdobywając 1 miejsce.
Gratuluję wszystkim uczniom i ich
opiekunom tych osiągnięć, życzę wielu
dalszych sukcesów w edukacji i pracy
z uczniami.

Bożena Dziuk

Wiosenne zarybianie Ichtioparku

W

ypełniając założenia i ideę funkcjonowania Ichtioparku, Miasto Kalety w maju, po raz kolejny, zarybiło staw na
jego terenie.
Do zbiornika wpuszczonych zostało 500 kg karpi, które jak tylko podrosną, będą atrakcją dla naszych mieszkańców próbujących swoich sił w wędkarstwie. Podczas zarybiania stawu towarzyszyli nam również najmłodsi mieszkańcy, dla których ta cała
pokazowa akcja była nie lada frajdą.

Agnieszka Kwoka

Przegląd i czyszczenie placów zabaw

M

iejskie służby
porządkowe
przeprowadziły
w maju przegląd
i konserwację wszystkich placów zabaw na
terenie naszego miasta.
Jako pierwszy uporządkowany
został
plac w parku miejskim
w Jędrysku.
Urządzenia zostały
umyte i przygotowane
do nowego sezonu letniego.

W ciągu kilku następnych dni wszystkie
ulubione miejsca zabaw naszych najmłodszych mieszkańców były już gotowe do użytkowania.
W Kaletach place zabaw mają obecnie
już niemal wszystkie dzielnice, co jest
efektem zrezygnowania miasta z organizacji „Sylwestra pod gwiazdami”. Kosztem tej imprezy systematycznie, od 2011
roku, postawiono place zabaw w Drutarni, Kuczowie, Miotku, Truszczycy, Mokrusie, oraz na Placu Zjednoczenia
w Jędrysku.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Coroczne spotkanie burmistrza z kaletańskimi
honorowymi dawcami krwi

11

maja w restauracji Casyno
w Kaletach odbyło się tradycyjne spotkanie Burmistrza Miasta Kalety i przedstawicieli Rady Miejskiej
w Kaletach z Honorowymi Dawcami
Krwi z naszej miejscowości.
Burmistrz Klaudiusz Kandzia, a także
przedstawiciele Rady Miejskiej: Eugeniusz Ptak, Mirosława Potempa i Grzegorz Krupa złożyli serdeczne podziękowania obecnym za każdą
kroplę oddanej krwi,
która dla drugiego człowieka jest darem życia.
Miasto Kalety ściśle
współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach dzięki
czemu możliwa jest cykliczna organizacja
w naszym mieście akcji
poboru krwi. W 2016
roku w mobilnej stacji

krwiodawstwa udało się zebrać blisko
21 litrów krwi, którą oddały łącznie 53
osoby.
Urząd Miejski w Kaletach pełni funkcję instytucji wspierającej HDK. Grono
kaletańskich krwiodawców stale się
powiększa, a w jego szeregach jest wielu młodych mieszkańców naszego miasta.

Marek Parys

10

Kaletańscy strażacy wyróżnieni
z okazji Dnia Strażaka

S

trażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tarnogórskiego
obchodzili w dniu 24 maja br. swoje
święto – Dzień Strażaka, który w tym
roku zbiegł się z Jubileuszem 25-lecia
powstania Państwowej Straży Pożarnej.
Uroczystości miały miejsce na terenie
Pałacu w Rybnej. W obchodach wziął
udział burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.
Podczas uroczystości st. bryg. Arka-

Przedszkolacy z wizytą
w Urzędzie Miejskim

maja burmistrza miasta Klaudiusza Kandzię odwiedzili niecodzienni goście. Byli to przedszkolacy
z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach z grupy "Dzielne Smerfy" wraz ze
swoimi wychowawcami p. Jolantą Gansiniec i p. Izabelą Kierat.
Dzieci zostały przywitane przez burmistrza na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego,
gdzie specjalnie dla nich przygotowano
krótki teledysk na temat naszego miasta,
bajkę oraz słodki poczęstunek. Mali goście odwdzięczyli się pięknymi wierszykami, piosenkami oraz ręcznie robionym
przez nich upominkiem.
Następnie nasi przedszkolacy zwiedzili
biura magistratu, gdzie mieli okazję zapoznać się z codzienną pracą urzędnika.
Największym zainteresowaniem cieszył
się jednak gabinet burmistrza, w którym
to dzieci mogły zasiąść w fotelu włodarza
miasta i choć przez chwilę poczuć się
szefem urzędu.

diusz Biskup zastępca śląskiego komendanta powiatowego PSP oraz gen. bryg.
Zbigniew Meres wiceprezes Zarządu
Głównego ZOSP RP złożyli serdeczne
życzenia oraz podziękowania strażakom
PSP i OSP za ich ciężką pracę, oddanie
i poświęcenie służbie.
Obchody Dnia Strażaka były okazją
Agnieszka Kwoka
do wręczenia odznaczeń, które przyznane zostały również strażakom z terenu
naszego miasta:
p. Mariuszowi Sośnica - brązowy medal
p. Sebastianowi Breguła – srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
"Za Zasługi dla Pożarnictwa", p. Grzegorzowi Spałek - brązowy medal
"Za Zasługi dla Pożarnictwa"
Orderem Krzyża Świętego
Floriana, który wręczył zastępca naczelnika OSP Kalety
p. Kazimierz Złotosz, odznaczony został p. Henryk Złotosz.
Wyróżnienie "Wzorowy
Strażak" otrzymali: Łukasz
Sośnica, Marcin Kampa, Paweł Gruszka i Tadeusz Krupa.
Wszystkim strażakom serdecznie gratulujemy odznaczeń i życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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W kaletańskich szkołach podstawowych zakończono akcję „Rowerowy Maj”

P

omiędzy 8 a 31 maja w obu kaletańskich szkołach podstawowych
przeprowadzono akcję „Rowerowy
Maj” mającą na celu promocję zdrowego trybu życia, zrównoważonej mobilności i popularyzującą rower jako
środek transportu.
Zasady były bardzo proste: każdy
uczeń, który przyjechał do szkoły na
rowerze, otrzymywał dwie naklejki. Jedną z nich przyklejał do swojego specjalnego dzienniczka rowerowego, a drugą
na klasowy plakat „Rowerowego Maja”.
Liczyły się także inne środki transportu
na kółkach, a bez silnika, np. hulajnogi
lub rolki.
Akcja w Kaletach objęła łącznie 178
uczniów. Maksymalnie w maju można

było przyjechać do szkoły na rowerze
(opcjonalnie na hulajnodze czy np. rolkach) 18 razy.
Komplet majowych naklejek za przejazdy zgarnęli: Filip Golek, Aleksandra
Kotala, Miłosz Szołtysik, Bartosz Walczak (IV a PSP nr 1), Oliwia Meinert
(IV b PSP nr 1), Zofia Czornik (IV c
PSP nr 1), Jakub Gatys, Błażej Kukuła,
Nensi Loewe, Vanessa Rozanka, Emilia
Szudej, Lena Szymik (V a PSP nr 1),
Maciej Badura, Filip Cieślik, Kornelia
Galios, Bartosz Jon, Michał Jon, Daniel
Watoła ( V b PSP nr 1), Piotr Gabryś,
Agata Nowak, Jakub Seget (VI b PSP nr
1), Klaudia Kroma (kl. V ZSiP Miotek),
Marta Jeziorska, Natalia
Magiera, Paulina Sobczyk, Maciej Żydziok (kl.
VI ZSiP Miotek).
Wyżej wymienieni
uczniowie otrzymają
w nagrodę gadżety rowerowe, zaś cała reszta startujących gadżety promocyjne Miasta Kalety.
Wręczenie nagród odbędzie się na akademiach
kończących rok szkolny.
Główną
nagrodę

w konkursie: wyjazd do Warszawy
i wizytę w Centrum Nauki Kopernik
w klasyfikacji klasowej wygrały klasa V
a z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
oraz klasa VI z ZSiP w Miotku. Wyjazd,
ze względu na brak wolnych terminów
w czerwcu oraz pobyt klasy z Miotka na
„Zielonej Szkole” w pierwszych tygodniach września, odbędzie się dnia 18
września br. (w poniedziałek).
Organizator– Miasto Kalety– dziękuje
wszystkim startującym za zaangażowanie w akcję. Następny „Rowerowy
Maj”- już w przyszłym roku.

Jacek Lubos

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne w Kaletach ma już 10 lat

J

ubileusz 10-lecia swej działalności
obchodziło 16 maja Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach.
Jest to jedna z prężniej działających
organizacji w naszym mieście, która za
swój cel stawia przede wszystkim zaktywizowanie i zintegrowanie lokalnej społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji, inicjowanie działań prozdrowotnych
oraz rozwijanie zainteresowań członków
stowarzyszenia.

Uroczystość, która zorganizowana
została w Miejskim Domu Kultury
w Kaletach, otwarta została przez prezes
stowarzyszenia Panią Marię Rogocz.
Po powitaniu licznie przybyłych gości
oraz okolicznościowej przemowie przyszedł czas na gratulacje, kwiaty i podarunki. Nikt nie szczędził słów uznania
w kierunku działaczy stowarzyszenia,
a podziękowaniom i wyrazom życzliwości nie było końca. Uczestnicy Jubileuszu mieli również okazję zobaczyć spe-

cjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną podsumowującą
10 lat działalności stowarzyszenia.
Z ramienia władz miasta w uroczystości wzięli udział burmistrz miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wraz
z radnymi Janiną Perz, Ireną Nowak,
Mirosławą Potempą, Krzysztofem Rogoczem i Adamem Gabrysiem.

Agnieszka Kwoka
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Minęło 10 lat...

„Jak

ten czas szybko leci”
stwierdzili wszyscy
uczestnicy jubileuszowego uroczystego spotkania naszego Stowarzyszenia
z zaproszonymi gośćmi, które odbyło
się w Miejskim Domu Kultury w Kaletach w dniu 16 maja 2017r.
Sala została przez nas pięknie udekorowana – scena dużymi żółtymi słonecznikami, a stoły żółtymi chryzantemkami i świecami.
Na uroczystość przybyli wyjątkowi
goście, a wśród nich burmistrz naszego
miasta Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak,
radni –Janina Perz, członkowie Komisji
Kultury i Oświaty z jej przewodniczącą
Ireną Nowak, Krzysztofem Rogocz,
dyrektorzy: Miejskiego Domu Kultury
Marian Lisiecki, naszego gimnazjum
Krzysztof Lisiecki, przedstawiciele Chóru „Sonata”, Iwona Skop, Bożena Sier,
Anna Kubicka, przedstawiciele stowarzyszenia „Nasze Kalety”: Adam Gabryś
z małżonką Radosławą RadziwończykGabryś, przedstawiciele Klubu Seniora:

Róża Kowolik, Józefa Strzyż, Mirosława
Potempa, przedstawiciel Rady Powiatu Andrzej Elwart. Dużą radość sprawiły nam też koleżanki z Tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
z panią Prezes Magdaleną Latacz na
czele. Nie oczywiście naszych byłych
i obecnych członków stowarzyszenia
i wielu innych gości, których tu trudno
wszystkich wymienić.
Wzruszającym momentem było składanie życzeń, gratulacji, przepięknych
kwiatów i drobnych upominków oraz
wielu serdeczności. Na potwierdzenie
naszej 10 letniej działalności przedstawiono film, który wykonał
Michał
Kwoka. Film dostarczył nam wielu
wzruszeń i wspomnień. My ze swej strony dołożyliśmy wszelkich starań aby
program biesiady był jak najbardziej
atrakcyjny, bowiem zawierał skecze,
monologi, np. pt. „ Baba i chłop na zakupach w galerii”, o pretensjach kuracjuszki sanatorium w Ustroniu na dotkliwy brak mężczyzn, o służbie zdrowia, scenki teatralne, dowcipy, humory-

styczne okazjonalne wiersze i piosenki,
często śpiewane wspólnie. To właśnie
scenki teatralne w wykonaniu naszych
członków wzbudzały ogromne zainteresowanie i aplauz publiczności. Ciekawą
propozycją było wykonanie sztuki pt.
„Wyszkubki” w gwarze śląskiej oraz
sztuki pt.” Śmieci”, w której role wcielili się nasz kolega i koleżanki. Bardzo
też podobała się sztuka pt. „W Urzędzie
Zatrudnienia”. Trafne dowcipy, wiersze,
anegdoty i monologi były przez wszystkich ciepło przyjmowane. Muzyczną
część programu wypełniał nasz kolega
Henryk Bartela, grając na organach
i gitarze. W trakcie spotkania z ust naszych wspaniałych gości usłyszeliśmy
o sobie wiele komplementów, wyrazów
uznania, a my udowodniliśmy, że na
emeryturze wcale nie musi być nudno
i smutno, że razem jest przyjemnie.
Udało nam się stworzyć fantastyczną
grupę przyjaciół, która działa na terenie
naszego miasta już 10 lat i ma nadzieję
na następne jubileusze.
Maria Rogocz

Działalność Dziennego Domu Senior– Wigor

W

ramach Programu Wieloletniego Senior + w dniu 25 maja
uczestnicy Dziennego Domu Senior Wigor w Kaletach wzięli udział w II
Edycji Dnia Seniora w Zespole Pieśni
i Tańca Śląsk – Senior aktywny artystycznie.
Po uroczystym otwarciu Seniorzy
wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking i najstarszą 92-letnią aktywną seniorką wyruszyli do parku na
„Marsz z Marszałkiem”.
W Dniu Seniora mieliśmy okazję
obejrzeć ciekawe spektakle, ozdobne
stroje wykonawców, posłuchać autorskich kompozycji. W Koszęcinie odbyły
się warsztaty wokalne, taneczne, estetyki
ruchu pod okiem profesjonalistów Zespołu, w których wzięliśmy udział.
W miasteczku zdrowia Seniorzy mogli
skorzystać z badań diagnostycznych.
Na zakończenie Dnia Seniora niezapomnianych wrażeń dostarczył nam

koncert galowy Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”.
Uczestnicy D.D.S-W zaangażowani są w projekt międzypokoleniowy „Poznajmy się”. Raz
w miesiącu chłopcy z MOW
z wychowawczynią odwiedzają
nas, zawsze z przygotowanym
programem artystycznym.
Dnia 1 czerwca w humorystyczny sposób wystawili spektakl „Etapy rozwoju dziecka”.
Artyści z MOW zostali poczęstowani przygotowaną przez nas
pizzą i otrzymali od Seniorów
słodkie prezenty.
Harmonogram aktywności zajęć
w Dziennym Domu Senior Wigor został
zaprezentowany po raz drugi w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
„Aktywność Fizyczna i Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbyła
się 12 maja w Częstochowie.
Seniorzy z D.D.S-Wigor doskonale
zdają sobie sprawę z tego, że czas spędzony w gronie ludzi o podobnej pasji,
zainteresowaniach pomaga w najtrudniejszych momentach życia. Potrzeba
tylko chęci, dobrze się rozejrzeć, aby
znaleźć swoją drogę niezależnie od wieku, chcąc ciekawie i aktywnie żyć.

Aleksandra Cieślik
www.kalety.pl
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Dla Ciebie Mamo

25

maja w Miejskim Domu Kultury miało miejsce niezwykłe
spotkanie z poezją z okazji pięknego
święta, które obchodzą wszyscy.
W obecności Pan burmistrza Miasta
Kalety Klaudiusza Kandzi, Przewodniczącego RM Pana Eugeniusza Ptaka,
radnych RM- Przewodniczącej Komisji
Kultury Pani Ireny Nowak, radnego Pana Adama Gabryś oraz wielu przybyłych

gości, nasze rodzime
poetki Pani Maria Rogocz, Pani Małgorzata
Brol, Pani Ania Dudek
oraz Pani Laurencja
Wons za pośrednictwem Pana Bogdana
Dmowskiego - interpretator
wierszy
z Wuppertalu - przekazały zebranej publiczności cudowne wiersze
o Matce. Już wkrótce
zostanie
wydany
wspólny tomik pt.:
DLA CIEBIE MAMO. Oprócz wymienionych poetek znajdą się tam również
wiersze zmarłego niedawno śp. Zygfryda Galiosa, wspaniałego człowieka, artysty malarza, a zarazem wrażliwego poety.
Podczas opisywanego spotkania koleżanki z grupy plastycznej INSPIRACJE,
w obecności małżonki śp. Zygfryda Galiosa, Pani Małgorzaty oraz syna Daniela,
wspomniały jego dorobek
artystyczny,
jego dokonania oraz
spotkania
podczas
plenerów i wernisaży.
Na zakończenie zabrał głos gość specjalny, który przyjechał
na zaproszenie dyrektora MDK - Ks. Kanonik Zbigniew Bigaj
- proboszcz parafii

pw. św. Stanisława BM w Mokrsku autor m.in. tomiku wierszy pt.: MOJEJ
MAMIE. Tomik składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy Matki przyziemnej, tej, która nosiła nas przy swym sercu i zatytułowana jest " To oczy mej
Matki wciąż mi powtarzały Pamiętaj
synu, bądź zawsze tylko człowiekiem",
a druga o Matce pozaziemskiej, a jej
tytuł - "Matce Maryi- Tej co kochać
uczy i drogę do Syna wskazuje".
Na zakończenie wzruszającego spotkania Pan burmistrz wraz z Panem
Przewodniczącym RM oraz Panią Ireną
Nowak wręczyli Pani Małgorzacie Galios oraz wszystkim poetom kwiaty
i upominki.
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim biorącym udział w tym niecodziennym spotkaniu.

Marian Lisiecki

Wernisaż w Bibliotece Miejskiej w Bytomiu

D

nia 2 czerwca br. w siedzibie
Miejskiej Biblioteki w Bytomiu, w której mieści się Galeria Rotunda odbył się wernisaż Klubu
Różni przy ZNP z Katowic.
Dwudziestu artystów zaprezentowało swoje prace, wśród których swoje
dzieła zaprezentowali Zenona Krzywańska, Dorota Kłosek i Andrzej
Kłosek.
Poza podziwianiem pięknych obrazów można było wysłuchać poezji
artystów Klubu Twórców Różni.
Uroczystość tę zaszczycił swą obecnością Burmistrz Miasta Kalety Pan
Klaudiusz Kandzia oraz przewodnicząca Inspiracji Jadwiga Mika.
Dziękuję Klubo wi T wórcó w
„Różni” za zaproszenie i bardzo mile
spędzony wieczór.

Jadwiga Mika
www.kalety.pl

9

10

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

Nr 6 (302)

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Miasto Kalety, Miasto Vitkov oraz Miejski Dom Kultury w Kaletach
w partnerstwie z fundacją Gloria Kultura pozyskały kwotę 55.870 złotych

U

rząd Miasta
i
Miejski
Dom
Kultury
w okresie od 17 do
27 sierpnia br. realizować będzie we
współpracy partnerskiej z Fundacją Społeczno-Kulturalną „Gloria
Cultura” kolejny projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej.
Tym razem gościć będziemy 20-to
osobową grupę dzieci i młodzieży
z Czech, mieszkańców miasta partnerskiego Kalet, Vitkova. W projekcie weźmie również udział podobna grupa naszych młodych mieszkańców.
Projekt nosi nazwę „Razem pracujemy, razem się uczymy”, a na jego program złożą się dwa zasadnicze komponenty:
- działania o charakterze artystycznym,
- działania z zakresu edukacji międzykulturowej.
Działania artystyczne zostały opracowane zgodnie z wcześniej zdiagnozowanymi zainteresowaniami uczestników
projektu, w związku z czym skupimy się

na zajęciach z tańca, śpiewu i gry na
instrumentach dętych, realizowanych
w formie warsztatowej. Efektem warsztatów i ich podsumowaniem będzie
wspólnie opracowany spektakl, który
zaprezentujemy na specjalnych pokazach
w Kaletach i Vitkovie.
W ramach zajęć z edukacji międzykulturowej, codziennie zorganizujemy
popołudniowe spotkania wszystkich
uczestników projektu, w trakcie których
będą mogli dyskutować na interesujące
ich tematy z zakresu historii, kultury
i życia współczesnego. Spotkania będą
mogły przyjąć również formę gier i zabaw edukacyjnych. Będziemy się starali
zapraszać na nie także artystów, etnografów, gawędziarzy oraz zwykłych ludzi,
którzy pasjonują się historią, tradycjami
i kulturą. Urządzimy "Dzień polski”
i „Dzień czeski”.
Spotkania te są bardzo ważnym elementem projektu, gdyż służyć będą zarówno nawiązaniu i zacieśnieniu zawartych przyjaźni, jak również nabyciu
i pogłębieniu wiedzy z polskiej i czeskiej historii i kultury. Przykładamy
również dużą wagę do zapoznania na-

szych czeskich gości z historią i tradycjami Śląska. W tym celu polska młodzież przygotuje specjalną prezentację
obrazującą przeszłość i teraźniejszość
regionu, jego przemysłową tożsamość
i kulturę. Uzupełnieniem tego działania
będzie wycieczka, w trakcie której pokażemy najważniejsze obiekty znajdujące
się na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki, będącego częścią sieci Europejskiego
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.
W ramach edukacji międzykulturowej
zorganizujemy jeszcze dwie inne wycieczki edukacyjne, do Częstochowy
i Krakowa.
Projekt uzyskał dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania publicznego "Forum Polsko-Czeskie na rzecz
zbliżenia społeczeństw, pogłębionej
współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”.
Wniosek o dofinansowanie projektu,
sporządzony i złożony przez Fundację
„Gloria Cultura”, uzyskał bardzo wysokie oceny Komisji Konkursowej, co zaowocowało przyznaniem dotacji w wysokości 55.870,00 zł.

Marian Lisiecki

Dzień Dziecka w Ichtioparku
Nad zbiornikiem wodnym w kaletańskim parku tematycznym odbyły się
tradycyjne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

W

sobotnie popołudnie, 3 czerwca, nad zbiornikiem wodnym
przy ul. Fabrycznej w Kaletach odbyły się tradycyjne już zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez działające przy MDK Koło PZW Kalety.
W dwóch kategoriach– juniorów
i kadetów– wystartowało łącznie 28 zawodników (odpowiednio:18 i10 startujących).
Trzygodzinne zmagania z wędką
w ręce wyłoniły zwycięzców w osobach
Mikołaja Cieślika (1755 pkt., 1,75 kg
złowionych ryb) oraz Jakuba Pakuły
(925 pkt., 0,925 kg złowionych ryb). Po
konkursie odbyła się też zorganizowana
przez członka zarządu Koła PZW Kalety
Adriana Czeluśniaka wędkarska loteriada, w której główna nagroda ufundowana przez pomysłodawcę przypadła Filipowi Golkowi.
Po zawodach dla dzieci i młodzieży
przygotowano poczęstunek. Odbyło się
też wręczenie nagród.
Klasyfikacja:

Juniorzy:
1.
Mikołaj Cieślik
2.
Łukasz Kuder
3.
Mateusz Gałbas
Kadeci:
Jakub Pakuła
Peter Seweryn
Emilia Krzymińska
Fundatorami grillowej części imprezy
były: Zakład Masarski Dominika Lubosa
z Drutarni, Piekarnia Janusza Biena
z Kuczowa oraz „Zajazd u Rzepki” Joanny Bartodziej z Zielonej. Jak zwykle
nie zabrakło też pysznej pizzy dostarczonej
na tę okazję przez
pizzerię „Magyarno”
z Koszęcina.
Nagrody ufundowali: Miejski Dom
Kultury, Skład Węglowy „Jantrans”,
FPHU „Prodbruk”
Zygfryd Peła i Oskar
Peła, Zakład Kamie1.
2.
3.

niarski Grzegorza Krupy, PPHU A&M
Plast Mirosław Ocelok, Firma Remontowo– Budowlana Dariusza Jastrzębskiego
z Koszęcina, W&H Pilarski Transport
Specjalistyczny, „Art.-Forma” Ryszarda
Wysockiego, „Wabex” s.c. Waldemar
Bensz i Adam Bensz usługi transportowe i handel opałem oraz osoby prywatne: Józef Rzepka, Tomasz Ocelok, Daniel Kotala, Seweryn Cichoń, Jerzy Pakuła, Stanisław Szmalemberg i Jan Kandzia.

Jacek Lubos
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G

Unia Kalety bez porażki w grupie spadkowej

rająca o utrzymanie
w
częstochowskiej
„okręgówce” drużyna Unii
Kalety rozegrała
dotychczas cztery mecze w grupie spadkowej.
Unici dwa razy skasowali komplet
punktów wygrywając u siebie 7:1 ze
Stradomiem Częstochowa i pokonując na wyjeździe Olimpię Truskolasy 4:1. Podziałem punktów zakończyły się mecze z Lotnikiem Kościelec (wyjazd) 1:1 i Wartą Mstów (dom) 2:2. 11, 14, 17 i 24 czerwca rozegrane zostaną rewanże kolejno
w :Mstowie, Kaletach (z Olimpią Truskolasy, g.18.00), w Częstochowie i w Kaletach (z Lotnikiem Kościelec, g.18.00)

Jacek Lubos

Małapanew wygrywa derby i utrzymuje się na podium

Na

trzy kolejki przed
końcem rozgrywek lublinieckiej klasy „A”
Małapanew Kuczów, mając
7 punktów przewagi nad Pokojem Sadów i 14 punktów straty do wicelidera
z Glinicy praktycznie zapewniła sobie
już trzecie miejsce w lidze.
Kuczowianie wygrali 14 maja w Herbach z Błękitnymi 5:1, 21 maja pokonali
u siebie rezerwy kaletańskiej Unii 3:1, 28
maja przegrali w Sadowie 2:7, a 4 czerwca zwyciężyli u siebie nad Śląskiem Koszęcin 3:1.
W ostatnich kolejkach Małapanew zagra ze Spartą Tworóg (11 czerwca, wyjazd), z Rybakiem Ciasna (15 czerwca, u siebie)
i z Ruchem Kochanowice (24 czerwca, wyjazd).

Jacek Lubos

Nowy sprzęt do utrzymania
zieleni miejskiej

Stadion miejski z nową bramą

W

iasto Kalety zakupiło sprzęt do profesjonalnego
utrzymania zieleni, który przede wszystkim będzie
wykorzystywany do pielęgnowania muraw stadionów KS
Unii Kalety oraz LKS Małapanew Kuczów.
Ww. zakup był konieczny aby murawy utrzymywać na odpowiednio wysokim poziomie w profesjonalny sposób.
Sprzęt będzie wykorzystywany również do utrzymania pozostałej zieleni miejskiej oraz zimowego utrzymania dróg.
Zakupiono zastępujące maszyny: ciągnik komunalny Shibura
SX-24, areator pasywny, zgrzebło oraz piaskarkę.

ubiegłym miesiącu Miasto Kalety podjęło kolejne
działania zmierzające do poprawy wizerunku stadionu miejskiego przy ulicy Fabrycznej.
Zdemontowane zostały stare wrota wraz z metalową konstrukcją, na której widniał szyld stadionu sportowego. W jej
miejscu pojawiła się nowa, przesuwna brama w kolorze niebieskim – barwie Klubu Sportowego Unia Kalety. Na jej
środku umiejscowiony został duży herb klubu.
Modernizacja stadionu miejskiego jest jednym z zadań Programu Rewitalizacji Obszarów Miasta Kalety.
Koszty wykonania oraz montażu bramy został sfinansowany
z budżetu Miasta Kalety.

Dariusz Szewczyk

Marek Parys
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Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety

W

dniach 13-tego oraz 14-tego
maja w sali gimnastycznej PSP
nr 1 w Kaletach rozegrany został coroczny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
Organizatorem zawodów była sekcja
tenisa stołowego KS Unia Kalety we
współpracy z Miastem Kalety.
W pięciu kategoriach łącznie startowało 35 zawodników. Turniej miał na
celu popularyzację tej dyscypliny sportowej oraz integrację środowiska sportowego z Kalet
i okolic. Miłą niespodzianką dla organizatorów i uczestników
był udział zawodniczek z pierwszoligowej drużyny MKS Skarbek Tarnowskie
Góry.
Ostateczna klasyfikacja zawodników
przedstawia się następująco:

1. Radosław Pakuła – PSP Miotek (STS
Unia kalety)
2. Kajetan Serweciński - PSP Rogożnik
(MKS Skarbek Tarnowskie Góry)
3. Maksymilian Biadacz - PSP 1 Kalety
(STS Unia Kalety)

ry (MKS Skarbek Tarnowskie Góry)

I V. Kategor ia oldbojó w 5 0 +
1. Waldemar Józala – Wieluń
(niestowarzyszony)
2. Krystian Mnich – Olszyna (STS Unia
Kalety)
II. Kategoria gimnazjalistów:
3. Paweł Jonik – Kalety (STS Unia Ka1. Jakub Pakuła – gimnazjum Miotek lety)
(STS Unia Kalety)
2. Jakub Skorupa – gimnazjum Psary V. Kategoria „open":
(STS Unia Kalety)
1. Jakub Michalski – Radzionków (STS
3. Bartłomiej Marzec – gimnazjum Ka- Unia Kalety)
lety (STS Unia Kalety)
2. Aleksandra Paszek – Tarnowskie Góry (MKS Skarbek Tarnowskie Góry)
III. Kategoria kobiet:
3. Kamil Galicki – Ruda Śląska ( Stra1. Aleksandra Paszek – Tarnowskie Gó- żak Mikołów)
ry (MKS Skarbek Tarnowskie Góry)
2. Natalia Szymczyk – Zawiercie (MKS
Puchary w imieniu Burmistrza Miasta
Skarbek Tarnowskie Góry)
Kalety Klaudiusza Kandzi wręczył AnI. Kategoria dzieci szkół podstawowych: 3. Agnieszka Ochman - Tarnowskie Gó- toni Jeż.

Antoni Jeż

Miasto Kalety jako pierwsze poza Warmią i Mazurami zorganizowało
Festiwal Miast Cittaslow

W

dniach od 19 do 20 maja nasze
miasto było gospodarzem VIII
Festiwalu Miast Cittaslow, który po
raz pierwszy w historii odbywał się
poza Warmią i Mazurami.
To ogólnopolskie przedsięwzięcie

było promocją nie tylko
dla Kalet ale również
całego naszego regionu
w szczególności województwa śląskiego.
Impreza zorganizowana została przez Miasto
Kalety, Miejski Dom
Kultury w Kaletach oraz
Stowarzyszenie Miast
Cittaslow przy współorganizacji Wojciecha Saługi Marszałka Województwa Śląskiego i Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Do Kalet zaproszeni zostali w tych
dniach burmistrzowie miast należących
do polskiej sieci Cittaslow oraz rzemieślnicy i lokalni artyści, którzy repre-

zentowali u nas swoje miasteczka.
Wydarzenie rozpoczęło się w piątek
od krajowego zebrania członków Polskiej sieci Miast Cittaslow, które odbyło
się w sali konferencyjnej restauracji
"Gościnna". Podczas konferencji odbyło
się m.in. głosowanie w sprawie przystąpienia Sianowa do sieci Cittaslow,
a także podjęto decyzję o recertyfikacji
Lubawy i Olsztynka (relacja na str. nr
14).
Po części oficjalnej goście przenieśli
się na stadion miejski gdzie o godzinie
19.00 rozpoczął się V plenerowy maraton Rock & Rolla Swing Show Kalety
2017 z muzyką na żywo Grupy Chrząszcze, a od godz. 21.00 wszyscy uczestniczyli we wspólnej zabawie przy Kabaretowej Grupie Biesiadnej-KGB Show.
W sobotę od samego rana trwała krzą-
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tanina wokół barwnych stoisk. Każde
miasto prezentowało to co ma najlepsze,
czym może się pochwalić i poszczycić.
Mieszkańcy naszego miasta mieli okazję
spróbować ryb z mazurskich jezior,
sławnych jagodzianek z Olsztynka,
a także wędlin, słodyczy i wypieków.
Rzemieślnicy prezentowali nie tylko
lokalne specjały kulinarne, ale także regionalne rękodzieła tj. rzeźby, obrazy,
hafty czy ceramikę. Przy naszym stoisku
natomiast goście mogli popróbować tradycyjnych śląskich potraw, a także
skosztować kaletańskiego chleba i kołocza.
W międzyczasie odbyły się występy
artystów z miast Cittaslow w tym także
kaletańskiej młodzieży gimnazjalnej.
O godzinie 13.30 burmistrz miasta
Kalety oficjalnie otwarł Festiwal Miast
Cittaslow w Kaletach, gdzie okazję do
przemówień mieli również burmistrzowie miast krajowej sieci Cittaslow. Ciekawym widowiskiem był także mecz
samorządowców Kalety– Cittaslow, zakończony remisem 2:2.
O godzinie 17.00 na scenę weszli
w całej gali artyści Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z programem artystycznym pt. "A to Polska
właśnie". Z całym przekonaniem stwierdzić można, że "Śląsk" jest ambasadorem folkloru naszego regionu oraz wspaniałą wizytówką województwa. Występ
był niewątpliwie wielkim wydarzeniem
promocyjnym naszego śląskiego dziedzictwa kulturowego, którym mogliśmy
się pochwalić przed gośćmi z Warmii
i Mazur.
Jako support o godzinie 19.00 wystąpiła nasza rodzima grupa Great Line, by
o godz. 21.00 oddać scenę gwieździe
tego wieczoru zespołowi IRA. Koncert
przyciągnął do Kalet prawdziwe tłumy
i to nie tylko fanów rockowego brzmienia. Publiczność rozgrzana do czerwoności przez lidera grupy Andrzeja Gadowskiego, śpiewała razem z artystami znane
utwory zespołu oraz covery. Koncert
zakończył się w późnych godzinach wieczornych, a brawom i prośbom o bis nie
było końca.
W niedzielę natomiast świętowaliśmy
tradycyjne Dni Kalet, które naszym mieście obchodzone były już po raz XIX.
Rano odbyły się w Ichtioparku zawody
dla naszych najmłodszych mieszkańców,
zaś na stadionie miejskim turniej szachowy i skata sportowego o puchar Burmistrza Miasta Kalety. Popołudniem na
scenie królowały przedszkolne przeboje
podczas Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej Przedszkolaków. O godzinie 17.00

z popisowym koncertem wystąpiła nasza
Miejska Orkiestra
Dęta pod batutą Mariana Lisieckiego.
Odbyły się również
pokazy grup i sekcji
działających w Miejskim Domu Kultury
w Kaletach m.in grupy wokalne, taneczne, chór Sonata,
a także Młodzieżowy
Chór Rozrywkowy
Dafne z TCK w Tarnowskich Górach.
Gwoździem programu był w tym
dniu występ STACHURSKIEGO
i Orkiestry Rozrywkowej Big Silesian
Band pod dyrekcją p.
Joachima Krzyka.
Koncert ten zakończył w naszym mieście trwający od piątku Festiwal Miast
Cittaslow oraz XIX
Dni Kalet.
Sponsorami Festiwalu Miast Cittaslow
oraz XIX Dni Kalet
byli: Górnośląskie
P rzedsiębiorst wo
Wodociągów S.A
Katowice, Z.P.H.U.
MAŁRO, Restauracja
Gościnna, Zakłady
Masarskie Więcek,
MEBLE WANAT –
z Woźnik, Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Henryk
Mryka, Restauracja
Figaro, AUTO SHOŁ Stacja Paliw DELFIN, JAN-TRANS Janusz Stróżyk,
P.P.H.U IWROM Roman Gansiniec,
Zakład Betoniarsko- Kamieniarski
Grzegorz Krupa, Z.U.H. PIASKAM Nadruki & Grawer Bernadeta Krupa, W&H
– Wojciech Pilarski, Firma Cateringowa
DUOFEST CATERING, Bistro Casyno,
Foto i Druk Damian Zymela, F.P.H.U.
PRODBRUK Oskar i Zygfryd Peła, F.
W. STOLKO Krzysztof Rogocz, Tartak
Kalety Jacek Rogocz, EUROLIFT Wózki widłowe.
Patronat medialny sprawowały: Tygodnik Gwarek, Dziennik Zachodni, Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety, dwumiesięcznik SlowLife, Radio Piekary,
TV Silesia, nasze miasto.pl oraz TG Sta-

cja.
Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni byli strażacy z OSP Kalety
z naczelnikiem p. Kazimierzem Złotoszem na czele, którym z tego miejsca
serdecznie dziękujemy, a także firma
ochroniarska ZEFIR z Koszęcina. Organizacją trzydniowej imprezy kierował
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach Marian Lisiecki, za co serdecznie dziękujemy. Wszystkim mieszkańcom oraz gościom uczestniczącym
w wydarzeniu dziękujemy za obecność
i już dziś zapraszamy za rok, kiedy to
w naszym mieście obchodzone będą
jubileuszowe XX Dni Kalet.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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W Kaletach odbyło się krajowe zebranie członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow

19

maja, w piątek, w sali konferencyjnej restauracji
„Gościnna” w Kaletach
odbyło się krajowe zebranie członków Polskiej Sieci Miast
Cittaslow.
Na wstępie zgromadzonych gości
powitali członek Krajowego Komitetu
Koordynującego Stowarzyszenia- burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego p.
Józef Blank, oraz gospodarz- burmistrz
Miasta Kalety p. Klaudiusz Kandzia.
W kolejnych punkcie zebrania delegacje poszczególnych miast wchodzących
w skład Stowarzyszenia mieli okazję
obejrzeć prezentację multimedialną na
temat miasta Sianów przedstawioną
przez burmistrza Macieja Berlickiego.
Tuż po niej odbyło się głosowanie
w sprawie przystąpienia Sianowa do
Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
Kandydaturę przyjęto jednogłośnie.
Następnie przedstawiciele Olsztynkaprzewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Wojda oraz Lubawy- burmistrz
Maciej Radtke, omówili swoją samoocenę sporządzoną w celu recertyfikacji
miast w Stowarzyszeniu. Uchwały
w sprawie certyfikacji ww. miast podję-

to jednogłośnie.
W następnej kolejności konferujący
zajęli się sprawą
organizacji
przyszłorocznego Festiwalu Miast Cittaslow. Swoje kandydatury do tej imprezy zgłosiły wcześniej dwa miasta:
Biskupiec i Lidzbark.
Głosowania
okazały się jednak
zbędne, ponieważ
burmistrz Biskupca
oddał honorowo organizację Festiwalu
w 2018 r. Lidzbarkowi.
Po rozstrzygnięciu kwestii festiwalowych nastąpiło sprawozdanie Krajowego
Komitetu Naukowego Cittaslow, które
odczytał p. Stanisław Harajda – sekretarz komitetu. Rozmawiano o kwietniowych warsztatach w Nidzicy, publikacji
„Dobre praktyki w miasteczkach Cittaslow” oraz wycieczkach pilotażowych
Cittaslow.
Sprawozdanie z udziału polskiej delegacji w Zgromadzeniu Ogólnym w Australii przedstawił p. Marcin Galibarczyk

– kierownik Biura Cittaslow.
Podjęto uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Stowarzyszenia.
Na wniosek burmistrza Lidzbarka- p.
Macieja Sitarka, po wysłuchaniu utworu,
przedyskutowano kwestię uznania kompozycji przygotowanej przez p. Stanisława Deję, za oficjalny hymn Polskiej
Sieci Miast Cittaslow. Nastąpiło głosowanie, w którym opowiedziano się za
uznaniem kompozycji za ww. hymn.
W ostatnim punkcie zebrania przyszedł czas na dyskusję i wolne wnioski.

Jacek Lubos

B

UWAGA KONKURS!
Wybierzemy najładniejszy balkon i przydomowy ogród,
który dodatkowo jest miejscem przyjaznym dla pszczół!

urmistrz Miasta Kalety ogłasza
konkurs na najładniejszy balkon
i przydomowy ogród.
Celem konkursu jest zachęcenie
mieszkańców miasta Kalety do dbałości
o piękno i estetykę swojego najbliższego
otoczenia, a także zmotywowanie do
wzięcia udziału w akcji tworzenia Miejsc
Przyjaznych Pszczołom w ramach kolejnej edycji programu "Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom". Dlatego w tym
roku, oprócz pomysłowości i oryginalności w tworzeniu rabat, dodatkowo premiowane będą nasadzenia roślin przyjaznych pszczołom. Zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie, nagrody czekają!
Formularze zgłoszeń przyjmowane są do
10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach (biuro nr 22 – sekretariat).
REGULAMIN
konkursu na najładniejszy balkon
i przydomowy ogród
I. Cel konkursu

1. Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety
do dbałości o piękno i estetykę swojego
najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie
w ludziach pasji ogrodniczej.
2. Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety
do wzięcia udziału w akcji tworzenia
Miejsc Przyjaznych Pszczołom, czyli
takich, które zapewnią tym pożytecznym
owadom pokarm i schronienie.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Kalety.
III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Miasta Kalety, którzy posiadają ogródki przydomowe i/lub balkony.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch
kategoriach:
a) najładniejszy ogród,
b) najładniejszy balkon.
3. W ocenie konkursowej brane będzie pod
uwagę:
a) w przypadku ogrodu:
- ogólne wrażenie estetyczne ogrodu,
- pomysłowość i oryginalność rabat, klombów, skalniaków, itp.

- stan trawnika,
- różnorodność roślinna,
- ład, porządek i kolorystyka
Dodatkowo premiowane będą nasadzenia
roślin przyjaznych pszczołom
takich jak m.in. aksamitka, malwa, chaber,
lawenda, irga, berberys, słonecznik
(cała lista roślin na stronie www.kalety.pl)
b) w przypadku balkonu:
– ogólne wrażenie estetyczne balkonu,
– pomysłowość i oryginalność,
– ilość i jakość ekspozycji roślinnych,
– ład, porządek i kolorystyka.
Dodatkowo premiowane będą nasadzenia
roślin
p rz yj a zn ych
pszczołom
takich jak m.in. aksamitka, lawenda (cała
lista roślin na stronie www.kalety.pl)
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej:
- imię i nazwisko,
- adres,
- numer telefonu,
- kategorię konkursową,
- ilość oraz gatunki roślin przyjaznych
pszczołom

www.kalety.pl

czerwiec 2017

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

15

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

- zgodę na sfotografowanie wizerunku,ogrodu/balkonu i podanie wyników do
publicznej wiadomości.
- zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na
stronie www.kalety.pl lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach pok.
22.
6. Zgłoszenia można składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach, pok. 22,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10
lipca 2017 r.
7. Przeglądu ogrodów i balkonów dokona
Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora do dnia 14 lipca 2017 r. (po
uprzednim umówieniu terminu oględzin).
8. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej miasta
Kalety www.kalety.pl. Wręczenie nagród
nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej,
o której zwycięzcy zostaną poinformowani
pisemnie.

9. Spośród zgłoszonych do konkursu
ogrodów i balkonów komisja wyłoni 3 najładniejsze ogrody oraz 3 najładniejsze
balkony. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do
sfotografowania wizerunku zwycięzców,
ogrodu/balkonu oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości.

Agnieszka Kwoka

Przystępujemy do zmiany oblicza centrum Kalet
(Dokończenie ze str. nr 1)

Kalety uzyskały prawa miejskie w 1951
roku, kiedy socjalistyczna władza uznała
że
procesy
miastotwórcze
(urbanizacyjne) osiągnęły poziom pozwalający na powstanie miasta.
W pewnym sensie istniały przesłanki
by uznać, że Kalety mogły stać się
miastem. Powodem głównym było silne
uprzemysłowienie gminy, w miarę
zwarta zabudowa (nie wszędzie) i to, że
ludność była zatrudniona głównie poza
rolnictwem. Miasta dawnej powstawały
głównie przy ważnych szlakach, jako
osady
handlowe,
usługowe
(rzemieślnicze), rolnicze, administracyjne i naukowe, czy w miejscach wydobycia surowców mineralnych, później
jako ośrodki przemysłowe.
Dlaczego miasto nie doczekało się
rynku, który jest atrybutem miejskości
już od starożytności? Wszak już
w starożytnej Grecji miasta (polis) posiadały agorę, czyli dosłownie miejsce
zgromadzeń, główny plac, gdzie toczyło
się życie religijne, polityczne i handlowe.
Przyczyn jest kilka, z których można
wymienić najważniejsze. Z kilku obecnych dzielnic miasta, przynajmniej trzy
lub cztery mogły pełnić funkcje centrum
miasta. Dzielnice te to Miotek, przez
który przechodziła i przechodzi ważna
droga – obecna DW 908. Przy tej drodze
i skrzyżowaniu drogi do Zielonej i Kuczowa mogło rozwinąć się centrum miasta. Zielona z racji umiejscowienia pałacyku myśliwskiego i dawnego
nadleśnictwa, Jędrysek, z powodu założenia pierwszej parafii i kościoła na
terenie dzisiejszego miasta. Administracyjnym centrum miasta stało się ostatecznie osiedle Kalety, które dało nazwę
współczesnej gminie miejskiej.
Powodem tego stanu rzeczy było usytuowanie tutaj dużego zakładu przemysłowego czyli papierni, z czasem również
innych zakładów. Przez Kalety

wytyczono linię kolejową, następnie
kolejną tzw. węglówkę, powstał urząd
pocztowy, szkoła i inne instytucje, co
przesądziło o kształcie dzisiejszych
Kalet. Tu osiedliło się najwięcej mieszkańców. Powstaniu rynku czy zbliżonej
do rynku przestrzeni miejskiej na pewno
ułatwiłoby zlokalizowanie blisko siebie
ważnej drogi, kościoła, siedziby władz
administracyjnych, sklepów czy
warsztatów usługowych (jak to jest
w sąsiednich Woźnikach). Jednakże te
obiekty są dość znacznie oddalone od
siebie co jest ewenementem i wyróżnia
Kalety od innych miast.
Na przełomie XIX i XX wieku urbanizacja postępowała, ale była rozproszona ze względu na warunki naturalne tj.
przepływającą przez teren gminy rzekę
Mała Panew, podmokłe łąki wokół rzeki
i ogromne obszary leśne. Uporządkowaniem zwartej ale chaotycznej zabudowy mógł zająć się podmiot administracyjny lub przemysłowy. Po pierwszej
wojnie światowej i powstaniach śląskich
Kalety znalazły się w granicach Polski.
Odrodzona Rzeczypospolita miała wiele
innych problemów i była państwem zbyt
biednym by porywać się na systematyczne i planowe urbanizowanie
małych osiedli przemysłowych. Zdaje
się, że władze uważały, iż Górny Śląsk
jest i tak najbardziej rozwiniętym

i bogatym regionem w Polsce i że sobie
da radę. Nasze miasto rozwijało się niejako przy wielkiej fabryce i dzięki niej.
Naturalne jest, że przy każdym zakładzie
buduje się infrastruktura drogowa, techniczna i osiedla dla pracowników.
Często tak bywało, że właściciele zakładów przemysłowych inwestowali
w rozwój miejscowości, na których
terenie zakłady te leżały. Należy jednak
pamiętać, że koncern Natronag, który
był właścicielem fabryki celulozy
i papieru był w rękach kapitału
niemieckiego i chyba nie było chęci do
współpracy z polską administracją
reprezentowaną przez wojewodę
Michała Grażyńskiego, który też dążył
raczej do ograniczania wpływów
niemieckich na Górnym Śląsku.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej rozwój Kalet przyspieszył. Wybudowano kilka osiedli, mam na myśli
dzisiejsze osiedle Królów, przy ul. 1
Maja, Lublinieckiej. Dzięki inwestycjom
zakładów papierniczych mamy stadion,
przedszkole i mieliśmy basen. Centrum
miasta jednak zmieniało się w niewielkim stopniu. Możemy żałować, ze
władza ludowa nie miała koncepcji na
wygląd centrum Kalet. Przynależność do
województwa częstochowskiego przez
ćwierć wieku, to okres stagnacji w historii naszej miejscowości. Upadek
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przemysłu papierniczego
w naszym mieście na przełomie lat 80
i 90 tych ubiegłego wieku, spowodował
zapaść gospodarczą i społeczną na całe
lata i był okresem mało sprzyjającym
rewitalizacji miasta. Jednak od tego momentu upłynęło sporo czasu, a miasto
zaczęło rozwijać się w sposób bardziej
zrównoważony, nie będąc zależne od
monokultury gospodarczej (jednego
dużego przedsiębiorstwa). Nasze miasto
przechodzi reindustrializację, w której
większe znaczenie w gospodarce oprócz
przemysłu będą mieć usługi, handel,
turystyka i funkcje pomocnicze dla powstającej właśnie metropolii górnośląskiej.
Myślę, że będę wyrazicielem opinii
samorządu kaletańskiego, iż nadszedł

czas, kiedy należy podejmować znaczące decyzje o tym, jak ma się planowo
i harmonijnie rozwijać miasto w niedalekiej przyszłości. Ważne by było dobrym,
wygodnym miejscem do życia.
Głównym zagrożeniem obecnie
i w przyszłości jest możliwy szybki
ubytek ludności Kalet. Obecnie sytuacja
nie jest zła, nie ma znaczącego ubytku
mieszkańców, ale to może się zmienić.
Dlatego miasto ma zapewnić warunki by
nie dochodziło do nadmiernego
wyprowadzania się dotychczasowych
mieszkańców i zachęcać do osiedlania
się nowych. Nasze miasto jest nieźle
położone w centrum ludnego regionu,
w bezpośredniej bliskości metropolii
śląskiej, blisko autostrady A1, portu
lotniczego i na szlaku kolejowym o eu-

ropejskim znaczeniu. Drugim walorem,
który również miasto posiada to walor
przyrodniczy, co już powoduje rozwój
turystyki i może być zachętą do osiedlania się. Trzecim, który jest już zależny
głównie od włodarzy miasta to infrastruktura miejska, ulice, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, miejsca
na odpoczynek, rozrywkę czy sport.
W tym przedmiocie jest znaczący
postęp. Kalety modernizują się i ta modernizacja wchodzi w nowy etap. Będzie
to planowana rewitalizacja ścisłego centrum miasta wokół ulicy 1 Maja.
Koncepcja już istnieje i wydaje się, że
jest najbardziej optymalna i dopasowana
do istniejącego stanu zabudowy. Załączona do artykułu wizualizacja
przyszłego centrum pokazuje jakie zajdą

www.kalety.pl
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w ciągu kilku lat zmiany. Otwarte zostanie centrum od strony północnej, poszerzy się zwiększy się ilość miejsc tylko
dla pieszych i na spotkania czy rozrywkę
i jak również ilość miejsc parkingowych.
Jest również miejsce na futurystyczną,

nowoczesną bryłę krytej pływalni która
ma powstać przy budynku szkoły podstawowej nr 1. Prace będą wiązały się ze
zmianami w planie zagospodarowania
przestrzennego. Naszym, władz miasta
i samorządowców celem jest by przebu-

dowa śródmieścia zakończyła się w roku
70 - lecia uzyskania praw miejskich
przez Kalety. Chcemy uczynić Kalety
piękniejszym miastem.

Eugeniusz Ptak

Trwają prace projektowe w ramach montażu kolektorów słonecznych
dla mieszkańców Miasta Kalety

W

następstwie podpisania przez Miasto Kalety umowy z firmą Flexi Power Group z Woli Zaradzyńskiej, (ul. Majora Hubala 157) na montaż 179 instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej, w najbliższych dniach, osoby biorące udział w projekcie mogą spodziewać się kontaktu telefonicznego, a później wizyty projektanta.
Prace te prowadził będzie Pan Mariusz Wąs przedstawiciel wykonawcy. Projektant uzyskał specjalne upoważnienie Burmistrza Miasta Kalety oraz będzie posiadał podpisany przez burmistrza identyfikator. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z identyfikacją pracownika firmy Flexi Power Group prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Kaletach
tel. 34/352 76 57.

Klaudiusz Kandzia

Ruszyły przygotowania do kolejnego grupowego zakupu
energii elektrycznej na rok 2018

W

dniu 22 maja w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Kaletach odbyło się zebranie Grupy Zakupowej Energii Elekrtycznej.
Podczas zebrania zapadła decyzja o wyborze
lidera grupy zakupowej. Zebrani Wójtowie i Burmistrzowie ponownie wybrali Gminę Kalety.
W roku bieżącym do Grupy Zakupowej dołączyła gmina Przyrów, tym samym obecnie grupa liczy
18 gmin z powiatów: tarnogórskiego, oleskiego,
lublinieckiego, częstochowskiego i strzeleckiego.
Efekt ekonomiczny jaki Miasto Kalety osiąga
w obszarze oświetlenia przestrzeni publicznej na
przestrzeni ostatnich 5 lat wynosi 382 449,47 zł,
natomiast w roku 2017 r. oszczędności wyniosą 88
246,65 zł. Podobnie w obszarze obiektów gmin
oszczędności za ostatnie 5 lat wynoszą 334 219,01
zł, natomiast w roku 2017 wyniosą 77 673,85zł.
Oszczędności ogółem wyniosą za ostatnie pięć lat
716 668,48 zł, natomiast za rok 2017 wyniosą
165 920,50 zł.

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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Przebudowa drogi gminnej ul. Borka w Kaletach rozpoczęta

R

ozpoczęła się kolejna
inwestycja w naszym
mieście. Tym razem przystąpiono do prac związanych
z przebudową drogi gminnej
ul. Borka w Kaletach.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane “INŻBUD” Pana Zygmunta Celeban z siedzibą Lgota
Nadwarcie – Gmina Koziegłowy. W ramach inwestycji wy-

Kolejna pomoc Miasta
Kalety dla powiatu
tarnogórskiego

W

zorem
lat
poprzednich Gmina Kalety
zadeklarowała pomoc dla powiatu tarnogórskiego
w kwocie 120 000 zł na remont ul.
1 Maja w Kaletach, w związku z powyższym przygotowane zostały projekty uchwał w ww. sprawie, które
poddane zostały głosowaniom na sesji
Rady Miejskiej 8 czerwca 2017 r.
Do remontu przeznaczony zostanie
odcinek drogi powiatowej nr 3311S (ul.
1 Maja) na odcinku od budynku Urzędu
Miejskiego do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 789.
Zakładany remont obejmuje wymianę
warstwy ścieralnej na grubości około
4 cm z ułożeniem warstw wyrównawczych wraz z robotami towarzyszącymi.
Szacunkowy koszt przedmiotowego
remontu oszacowany został na kwotę
240 000 zł.

Klaudiusz Kandzia

Mały rynek w konkursie
na najlepszą przestrzeń
publiczną województwa
śląskiego

konany zostanie odcinek ponad 211 mb
drogi o nawierzchni z 10 cm betonowej
kostki brukowej, zjazdy na posesje oraz
nawierzchnia chodników. Całkowity
koszt inwestycji to 286 tys. zł. Termin
zakończenia prac zaplanowany został na
30 lipca 2017 r.

Jan Potempa

Miasto Kalety pozyskało
35.110,76 zł dotacji
na działalność Domu Senior
Wigor w Kaletach

M

iasto Kalety
przesłało
swoje zgłoszenie do
plebiscytu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
W tym roku do konkursu zgłoszony
został Mały Rynek, który już od prawie
roku funkcjonuje w ścisłym centrum naszego miasta.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców oraz sympatyków naszej
miejscowości do udziału w głosowaniu
internetowym, które potrwa od 1 – 31
sierpnia 2017 r.
Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego. Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń
publiczną województwa śląskiego.

iasto Kalety pozyskało dotację na
dofinansowanie
kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior WIGOR w Kaletach. Dofinansowanie
otrzymano w ramach otwartego konkursu ofert Programu Wieloletniego
”SENIOR+” na lata 2015-2020.
W bieżącym roku nasza placówka
otrzyma wsparcie na swoją działalność
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
społecznej w kwocie 35.110,76 zł. Planuje się, iż kwota ta zapewni utrzymanie
ww. placówki w 33%.
Dzienny Dom Senior WIGOR funkcjonuje od 2016 r. Pierwszą dotację
otrzymaliśmy na utworzenie tej placówki w 2015 r., zaś w 2016 r. pozyskano
z budżetu państwa dodatkowe środki na
jej funkcjonowanie.
Dzienny Dom Senior WIGOR zapewnia od poniedziałku do piątku opiekę,
rehabilitację ruchową, organizację wolnego czasu i gorący posiłek. Zapraszamy naszych mieszkańców w wieku 60+
do korzystania z ww. placówki.

Marek Parys

Aleksandra Cieślik

M

Sprawozdanie z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

czwartek 25 maja 2017 r.
w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się XXVII sesja Rady
Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodniczącą Janiną Perz.
W obradach udział wzięło 14 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza

z okresu międzysesyjnego radni podjęli
następujące uchwały:
Nr 202/XXVII/2017 w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.
Nr 203/XXVII/2017 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2029.
Nr 204/XXVII/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach za 2016 rok.
Nr 205/XXVII/2017 w sprawie przyjęcia programu „Kalety przyjazne Senio-

rom”.
Nr 206/XXVII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Nr 207/XXVII/2017 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kalety Zachód”.
Nr 208/XXVII/2017 w sprawie dotacji
z budżetu miasta dla niepublicznych
placówek oświatowych.
W punkcie interpelacje i zapytania
radnych zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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UWAGA!!! ODRĘBNE TERMINY WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
URZĄD MIASTA KALETY informuje,
że firma PZOM STRACH wywożąca odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej wyznacza odrębny termin
wywozu odpadów segregowanych (tzn. składowanych w workach) począwszy od miesiąca czerwca br.
Termin podany we wcześniejszym harmonogramie jest datą wywozu kubłów, worki z odpadami segregowanymi
wystawiamy w innym dniu.

www.kalety.pl
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Godziny otwarcia świetlic środowiskowych w miesiącach letnich
Świetlice Środowiskowe „Przystań” przy ul. 1 Maja 74 w Kaletach oraz Port” przy ul. Orzeszkowej
w Kaletach– Miotku w czasie wakacji letnich będą czynne w godz. 9:00 – 15:00.
Zapisy na wakacje przyjmowane są do 30. 06.2017 r. u wychowawców placówek– Moniki Ulbricht
i Doroty Grosiak– Lioty. Liczba miejsc ograniczona.

14 czerwca nocny mini maraton kina plenerowego na MAŁYM RYNKU
Dzięki podjętej współpracy z GUTEK FILM sp. z o.o. od 14 czerwca rozpoczynamy inauguracyjne
spotkania z kinem plenerowym na leżakach.
O godz. 21.30 (w środę przed Świętem Bożego Ciała), na Małym Rynku zostaną wyświetlone dwie komedie:

- „Za jakie grzechy, dobry Boże?”
oraz

- „Dzikie historie”
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do spędzenia ponad 3 godzin na tych projekcjach (tym bardziej, że są bezpłatne).
Organizatorem pierwszych spotkań z filmem jest Pan burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.
W najbliższym czasie zostaną zaproponowane Państwu kolejne projekcje oraz miejsca w których zostaną wyświetlone.
Do współorganizacji tego przedsięwzięcia włącza się również Miejski Dom Kultury w Kaletach, który rozpoczyna
starania o pozyskanie dodatkowych środków z Narodowego Centrum Kultury.

Marian Lisiecki
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
14 czerwca na Małym Rynku odbędzie się nocny mini maraton kina plenerowego.
24 czerwca nad zbiornikiem Zielona Górna odbędą się spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Zielonej.
2 lipca nad zbiornikiem Zielona Górna odbędą się wędkarskie zawody feederowe.
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