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Kolejne jednogłośne absolutorium
dla Burmistrza Klaudiusza Kandzi

W tym numerze:

11

czerwca 2018 r., w
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się
jedno z najważniejszych w
tym roku - i ostatnie w tej
kadencji - posiedzeń Rady
Miejskiej w Kaletach. W
trakcie obrad radni jednogłośnie zdecydowali o
udzieleniu burmistrzowi
miasta Klaudiuszowi
Kandzi absolutorium za
wykonanie budżetu w roku 2017. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kaletach.
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia podziękował radnym za kolejny jednogłośny mandat zaufania. Podkreślił, że kwestia wypełnienia zobowiązań budżetowych
to zasługa wszystkich komórek pracujących dla dobra naszego miasta.

(jal)

Szkoła z Miotka na finiszu
projektu Erasmus+
Relacja z
XX Dni Kalet

jubileuszowych

Podsumowanie akcji
„Rowerowy Maj”
Unia Kalety
„Okręgówki”

5

5-7

10

wraca

do

17

Sprawozdania z XXXVII, XXXVIII 21-22
i XXXIX sesji Rady Miejskiej
Harmonogram wywozu
odpadów lipiec–
grudzień 2018

22-23

Kalety– Vitkov
25 lat partnerstwa

18

maja 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się uroczysta sesja
połączonych Rad Miejskich z Kalet oraz Vitkova. Sesja zorganizowana została w związku z przypadającym na 2018 rok jubileuszem XXV lecia współpracy
partnerskiej pomiędzy obydwoma miastami.
(jal)
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OGŁOSZENIE
PRODBRUK
Sp. jawna
ul. Ks. Rogowskiego
36, Kalety
W dniach od 02.07.18r.
do 09.07.18r.

Sklep NIECZYNNY
Przepraszamy naszych klientów za utrudnienie zakupów.
Zmiana systemu
komputerowego.
MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY
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Serdeczne podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Jerzego Baranowskiego
składają
żona wraz z córkami
Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca

Śp. Rafała Gryc
radnego Miasta Kalety w kadencjach 1994-1998 oraz 1998-2002,
Pani Annie Cieslok– pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kaletach
składają
Burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi

10 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
12 i 13 maja w sali gimnastycznej PSP nr 1 w Kaletach rozegrany został coroczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
18 maja w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się uroczysta sesja połączonych Rad Miejskich z Kalet oraz Vitkova.
W dniach 18-20 maja odbyły się jubileuszowe, XX Dni Kalet.
W dniach 25-26 maja delegacja miasta Kalety oraz Miejska Orkiestra z mażoretkami INEZ przebywały na Festiwalu Miast
Cittaslow w Lidzbarku.
26 maja, podczas „Nocy Kościołów” w Vitkovie, wystąpił kaletański chór „Sonata”.
26 i 27 maja w Zielonej i Ichtioparku odbyła się Młodzieżowa Olimpiada Sportów Wędkarskich.
2 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia dziecka, w Ichtioparku odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci.
2 czerwca w MDK w Kaletach odbyło się V Grand Prix Okręgu Katowice w Skacie Sportowym o puchar Burmistrza Miasta Kalety.
2 czerwca na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach odbyła się VI edycja Otwartego Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Kalety i Dyrektora MOW Kalety.
9 czerwca w Zielonej odbyły się zawody spławikowe o „Puchar Zielonej” dla członków Koła PZW Kalety.
9 czerwca odbyło się VII Święto Zielonej.
11 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kaletach (sesja absolutoryjna).
14 czerwca zaczęła funkcjonować Strefa Kibica przy ul. Gwoździa w Kaletach.
OGŁOSZENIA DROBNE

Przyjmę do pracy sprzedawcę do sklepu spożywczego Kalety-Kuczów,
ul. Paderewskiego 89, tel. 605-347-070
Kupię dom w Kaletach-Jędrysku 726-285-377

Plac targowy tymczasowo przeniesiony
Informujemy, że w związku z organizacją w naszym mieście plenerowej strefy kibica jaką Miejski Dom Kultury w Kaletach przygotowuje na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018, plac targowy został
tymczasowo przeniesiony.
Od dnia 8 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. znajdować się on będzie obok sklepu „Biedronka”.
Za utrudnienia przepraszamy.

(jal)
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„Dzień Ziemi” w Miejskim Przedszkolu

22

kwietnia obchodzony jest
Dzień Ziemi, którego celem jest
promowanie proekologicznych postaw
w społeczeństwie oraz budowanie
wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.
Przedszkolaki włączyły się aktywnie
w te działania. We wszystkich grupach
wiekowych w dniach od 16 do 20 kwietnia prowadzone były zajęcia mające na
celu wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na temat ekologii.
Dzieci chętnie wzięły udział w sprzątaniu terenu wokół przedszkola, segregowały śmieci, starsze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do leśniczówki.
Tam zwiedziły szkółkę leśną i posadziły
drzewko otrzymane od leśniczego oraz
kolorowe kwiaty w gazonach. Każda
grupa założyła swój mini ogródek.
23 kwietnia odbyło się uroczyste spotkanie ekologiczne, które poprowadziły
nauczycielki Izabela Kierat i Jolanta
Gansiniec wraz z najmłodszymi przedszkolakami -„Smerfusiami”. W tym
roku dzień ten obchodzono pod hasłem:

„URODZINY
ZIEMI”, w którym udział wzięła
cała społeczność
przedszkolna oraz
zaproszeni goście
– przedstawiciele
Urzędu Miasta:
pani Ewa Czeluśniak i Marlena
Kurc.
„Smerfusie”
przygotowały dla naszej planety różne
niespodzianki: śpiewały piosenki, recytowały wiersze o pięknej przyrodzie oraz
o tym, jak kochają świat, zaprosiły na
pokaz mody ekologicznej, wykonały
taniec „Papierowych robotów”, w tańcu
z miotełkami pokazały, jak można posprzątać świat wokół nas, segregowały
śmieci do odpowiednich pojemników, w
nagrodę otrzymując książeczki:
„Kubusiowi przyjaciele natury”.
Treści zawarte w programie spotkania zachęciły dzieci do dbania o Ziemię

"Rodzinne Grzybobranie" marką lokalną

16

maja w Gminie Pawonków
odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Lokalne Grupy
Działania „Leśna Kraina Górnego
Śląska” oraz „Brynica to nie granica”,
podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu pn. "Pomysł na produkt lokalny".
Wśród zwycięzców tego konkursu
znaleźli się przedstawiciele Miasta Kalety. Stowarzyszenia Nasze Kalety zdobyło II miejsce w kategorii „dziedzictwo
kulturowe” i docenione zostało za organizację
cyklicznej
imprezy
pn.
“Rodzinne Grzybobranie”.
W gali udział wziął Burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia, który na ręce

przedstawicieli Stowarzyszenia Pani
Radosławy Radziwończyk- Gabryś
i Pana Prezesa Adama Gabrysia, złożył
gratulacje oraz symboliczną wiązankę
kwiatów.
Konkurs
zorganizowany
został
w
ramach
projektu
współpracy
„Stwórzmy Razem Markę Lokalną" realizowanego przez Stowarzyszenie LGD
„Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz
LGD „Brynica to nie granica".
Stowarzyszeniu Nasze Kalety serdecznie gratulujemy i dziękujemy za promowanie naszego miasta na zewnątrz.

Agnieszka Kwoka

na co dzień, a nie tylko od święta, kształtując w ten sposób codzienne nawyki
ekologiczne. Dzięki edukacji ekologicznej dzieci w naszym przedszkolu zdobywają niezbędną wiedzę, która stanowi
podstawę do działania, poznają środowisko przyrodnicze, umacniają poczucie
odpowiedzialności za przyrodę i stają się
partnerami dorosłych w walce o ochronę
przyrody.

Jolanta Gansiniec,
Izabela Kierat

Marszałek podpisał umowę
dla Kalet na zakup łodzi
i auta strażackiego

17

maja w Rybniku Gotartowicach w siedzibie tamtejszej
OSP odbyło się uroczyste podpisanie
umów na realizację projektów w ramach działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020.
Jednym z beneficjentów tego naboru
było Miasto Kalety, które na zakup łodzi
płaskodennej i samochodu ratowniczego
pozyskało dotację w wysokości
148.000 zł.
Nowoczesny sprzęt wykorzystywany
będzie przez jednostkę Ochotniczej Staży Pożarnej w Kaletach do realizacji
zadań związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie naszego Miasta w tym
usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Uroczystego Podpisania umowy dla
Miasta Kalety dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa
i Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. Ze
strony Miasta Kalety umowę podpisał
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia w asyście Zastępcy Naszelnika
OSP Kalety Kazimierza Złotosza.

Dariusz Szewczyk
www.kalety.pl
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Szkoła z Miotka na finiszu projektu Erasmus+

W

tym roku szkolnym dobiega
końca realizacja projektu
Erasmus+ Sustainable Consumption
and Production in Social Life w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach
Miotku. Partnerami projektu były
szkoły z: Rumunii, Turcji, Włoch
i Estonii.
Tematyką projektu były zagadnienia
związane ze zrównoważoną konsumpcją, ochroną środowiska oraz ekonomią.
Celem naszej współpracy było nauczanie tych zagadnień w sposób innowacyjny, w związku z tym przeprowadzaliśmy
szereg ciekawych warsztatów, wykładów i wycieczek, zapraszaliśmy ekspertów, aby pomóc uczniom rozumieć jak
istotna jest zrównoważona konsumpcja
dóbr. W trakcie trwania projektu opracowaliśmy liczne materiały dydaktyczne
oraz produkty końcowe.
Odbyły się krótkoterminowe wymiany
grup uczniów ze wszystkich szkół partnerskich. We wszystkich mobilnościach
uczestniczyło 100 uczniów i nauczycieli
ze szkół partnerskich. W trakcie tego
roku szkolnego uczniowie wzięli udział
w wyjeździe do Estonii oraz Turcji.
Ostatnie spotkanie miało miejsce w maju
w naszym mieście, była to wizyta nauczycieli mająca na celu podsumowanie
zrealizowanych działań i rozpoczęcie
pracy nad raportem końcowym.
Te dwa lata współpracy międzynarodowej były bardzo intensywne ze względu na liczne działania projektowe. Jed-

nak były też okazją do nawiązania przyjaźni, poznania kultury innych krajów
oraz ćwiczenia umiejętności językowych.

Bożena Dziuk
Estera Sornat-Frei

Jubileuszowe, XX Dni Kalet

Z

akończone 20 maja, w niedzielę,
jubileuszowe XX Dni Kalet
z pewnością przejdą z kilku powodów
do historii.
Po raz pierwszy na taką skalę Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Śląski Oddział Regionalny w Katowicach dołączył
do imprezy przygotowanej przez Miasto.
Z okazji 25 lat współpracy pomiędzy
miastami Kalety- Vitkov oraz na zaproszenie burmistrza Miasta Kalety Pana
Klaudiusza Kandzi na scenie gościliśmy
zespół, obecnie nr 1 w Polsce – PERFECT. Stawiając ogromny namiot,
w obawie przed deszczem, zapewniliśmy uczestnikom imprezy doskonałe
warunki do zabawy. Sprzęt, który został
zainstalowany na scenie, był najwyższej
jakości, jakiego do tej pory nie mieliśmy
okazji oglądać. Wszystko co zostało
przygotowane, było z myślą o mieszkań-

cach, by przychodząc
na stadion miejski
mogli czuć się bezpiecznie i z radością
spędzić 3 dni specjalnie przygotowane dla
nich.
Pogoda dopisała,
więc mogliśmy oglądać całe rodziny
wchodzące na stadion.
W piątek, wczesnym popołudniem
Warsztaty Terapii
Zajęciowej pod kierownictwem Pani
Magdaleny Musialik przygotowały konkursy, gry i zabawy, integrując zdrowe
dzieci z naszych przedszkoli i szkół
z osobami niepełnosprawnymi. Otwarcia
tego spotkania dokonał sam Prezes TPD

Śląskiego Oddziału Regionalnego Pan
Jan Wiesiołek. Następnie zagrał zespół
TOLERANCJA, Mona Lisa – dzieciom
oraz WHISKY RIVER – grupa country.
Wieczorem odbył się długo oczekiwany
Maraton SWING SHOW

www.kalety.pl
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Kalety 2018 o puchar burmistrza
Miasta Kalety w Tańcu Rock&Roll,
którego zwycięzcami została para Katarzyna Bodora i Adrian Kalus. II miejsce
przypadło w udziale Julii Swoboda i
Danielowi Ledwoniowi, III miejsce –
Martynie Szlenk i Krystianowi Chmielorzowi. Nagrodę publiczności zdobyli
najmłodsi uczestnicy turnieju Lenka
Dudek i Dominik Gros.

ich umiejętności. Lider Grzegorz Markowski jak zawsze potrafił rozkochać w
sobie publiczność, a piosenki które zna
cała Polska i tym razem były śpiewane
przez zgromadzoną na stadionie pięciotysięczną publiczność. Ze sceny padły
gorące słowa o wspaniałym przyjęciu
przez organizatorów, z czego jesteśmy
dumni, że tej klasy artysta potrafi docenić walory naszej Śląskiej gościnności.
Zakontraktowany
na 1 godzinę koncert trwał prawie
półtora godziny.

Późnym wieczorem na scenie pojawili
się trzej DJ – Saabol, Dave i Marcel,
rozbawiając młodzież do czerwoności.
Należy tutaj podkreślić wspaniałą atmosferę podczas dyskoteki. Kaletańska
młodzież potrafi się doskonale bawić, co
pokazała w piątkowy wieczór. Myślę, że
w ten sposób udowodnili, że warto im,
również w plenerze, dać szanse na zabawę.
Sobotni dzień przeznaczony był na
Festiwal chórów i występy zespołów.
Gościliśmy cztery chóry z Vitkova oraz
nasz chór SONATA pod dyrekcją Pani
Iwony Skop. Zanim jednak na scenie
pojawiły się chóry, Burmistrz Miasta
Kalety Pan Klaudiusz Kandzia wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Kaletch Panem Eugeniuszem Ptakiem
oraz Burmistrzem Ustronia Panem Ireneuszem Szarcem, otworzyli XX Dni
Kalet, zapraszając do wysłuchania koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta
Kalety pod dyrekcją Mariana Lisieckiego oraz obejrzenia występu mażoretek
INEZ pod kierownictwem Pani Eweliny
Imiołczyk.
Zagrały zespoły MAGICZNY WIESZAK oraz grupa GREAT LINE. Wydarzeniem dnia był jednak przepiękny koncert zespołu PERFECT. Pan Burmistrz
zapowiadając zespół pięknymi słowami
zaznaczył: „Perfekcyjna pogoda, perfekcyjna atmosfera, perfekcyjny prowadzący i perfekcyjny zespół.” W tym momencie na scenie pojawiła się ta legendarna grupa rockowa, dając popis swo-

Niedzielę, ostatni
dzień świętowania,
rozpoczęły się tradycyjnie od dwóch turniejów o puchar Burmistrza Miasta Kalety – w skacie sportowym oraz w szachach. Zawody zgromadziły w namiocie
sporo zwolenników tych dyscyplin. Między innymi gościliśmy Prezesa Polskiego Skata Pana Henryka Brzuskę. Zwycięzcami zostali: I miejsce Stanisław
Piekarczyk z Suchej Góry 2695 pkt., II
miejsce Jerzy Zowada z Kalet 2418 pkt.,
III miejsce Eugeniusz Kokot z Lasowic
2383 pkt., IV miejsce Klemens Dziedzic
z Tarnowskich Gór 2352 pkt., V miejsce
Leszek Sławik z Kalet 2328 pkt., VI
miejsce Wilhelm Cinis z Siemianowic
Śląskich 2279 pkt., VII miejsce Rajmund Mazur z Kalet 2170 pkt., VII
miejsce Bogusław Zok z Kalet 2124 pkt.
Zawody szachowe zostały przygotowane przez Pana Marka Rupika – instruktora szachowego MDK Kalety oraz
Prezesa Skata przy MDK Pana Rajmunda Mazura. Zwycięzcami zostali w kategorii juniorów I miejsce Kamil Mośny,
II miejsce Michalina Szreter, III miejsce
Jan Badyla; w kategorii dorosłych I
miejsce Andrzej Matczyna, II miejsce
Dariusz Szopka, III miejsce Aleksander
Kliber.
Popołudniu gościliśmy na scenie najmłodszych piosenkarzy z przedszkola nr
1 w Kaletach. Panie nauczycielki doskonale przygotowały dzieciaki do Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej Przedszkola-

ków. Dzieci bez żadnej tremy pokazały
swoje umiejętności wokalne, za co
otrzymały od licznie zgromadzonej publiczności gromkie brawa. Wystąpiły
grupy wokalne z MDK w Kaletach – Mi
na ludowo, ubrane w przepiękne stroje
ludowe rozbarsko-bytomskie, ukazując
w ten sposób nasz piękny Śląski region.
Grupa starsza w swoim wystąpieniu
zaprezentowała dojrzałość wokalną,
prezentując znane i lubiane piosenki.
Z okazji 25-lecia podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy miastami KaletyVitkov niedziela została nazwana dniem

czeskim. Z tej okazji zaśpiewała Gabi
Gold oraz zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zakladni Umelecka Skola Vitkov pod dyrekcją Jirzego Krala.

Na finał XX Dni Kalet zagrał Big
Silesian Band pod dyrekcją Joachima
Krzyka, a na scenie pojawili się kolejno
– Magdalena Krzywda- wokalistka V
Wydziału Jazzu w Katowicach i gwiazda
wieczoru RUDI SCHUBERT, który
rozbawił publiczność do łez. Z okazji
100 lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prezes TPD Jan Wiesiołek
uhonorował burmistrza Miasta Kalety
Klaudiusza Kandzię statuetką „Miasto
Kalety Przyjazne Dzieciom”, natomiast
przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz dyrektor Miejskiego
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Domu Kultury Marian Lisiecki otrzymali odznaki „Przyjaciel Dzieci”.
Pragniemy podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do właściwego
przebiegu imprezy. Służbom porządkowym Miasta, Służbom Medycznym,
panu doktorowi Piotrowi Kwiatkowskiemu oraz strażakom OSP w Kaletach.
Dziękujemy Wykonawcom oraz technikom, którzy dbali o widowiskowość
całej imprezy. Wszystkim sponsorom,
którzy wsparli nas finansowo. Sponsorami XX Dni Kalet byli: Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A Katowice, Nadleśnictwo Świerklaniec,
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 Cater-

ingowa DUOFEST CATERING, Bistro
Casyno, Foto i Druk Damian Zymela,
F.P.H.U. PRODBRUK Oskar i Zygfryd
Peła, Hotel Pałac Czarny Las, Firma
Remex II Tomasz Howaniec, P.P.H.U.
A&M Plast Mirosław Ocelok, Tartak
Kalety Jacek Rogocz. Patronat medialny
sprawował Tygodnik Gwarek, Dziennik
Zachodni, Biuletyn Informacyjny Miasta

Kalety, Radio Piekary, TV Silesia, naszemiasto.pl oraz TG Stacja. Dziękujemy przede wszystkim mieszkańcom
i gościom za stworzenie wspaniałej atmosfery podczas XX Dni Kalet. Zapraszamy za rok.

Marian

Lisiecki

Ichtiopark i Zielona gościły wędkarskich olimpijczyków

W

dniach 26-27 maja w rekreacyjnej dzielnicy Kalet, nad
zbiornikami wodnymi w Zielonej, odbyły się zmagania młodych wędkarzy
w ramach Mini Olimpiady Młodzieży
w Sportach Wędkarskich Strefy Południowo- Zachodniej. Inicjatorami takiego umiejscowienia tej imprezy byli
członkowie Rady ds. Młodzieży przy
Okręgu PZW Częstochowa – Rafał
Jędrysiak i Jerzy Pakuła.
Po zakwaterowaniu uczestników w
ośrodkach wczasowych nastąpiło uroczyste otwarcie Olimpiady, którego dokonali burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, koordynator strefy Południowo Zachodniej PZW Roman Łysiak
oraz wiceprezes Zarządu Okręgu w Częstochowie Rafał Jędrysiak.

Młodzi wędkarze reprezentowali okręgi PZW:
Częstochowa, Katowice,
Opole, Sieradz, Bielsko
Biała, Kraków, Wrocław,
Wałbrzych i Jelenia Góra.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem imprezy, po
otwarciu Olimpiady, wszyscy uczestnicy, wraz z opiekunami i trenerami, pojechali do Ichtioparku, gdzie
powitał ich prezes Koła
PZW Kalety Robert Kuder.
Po krótkim zwiedzaniu odbył się pokaz wędkarstwa rzutowego
przeprowadzony przez instruktora Andrzeja Tomanka z Katowic, który był
jednocześnie sędzią i sekretarzem całych
zawodów.
Po pokazie przystąpiono do rozegrania pierwszej konkurencji, czyli testu
sprawnościowego- rzutów piłeczką tenisową do tarczy Arenberga. Wieczorem
młodzież zmierzyła się w konkurencji
sprawdzającej teorię podczas testów
z wiedzy ekologiczno- wędkarskiej. Test
zakończył pierwszy dzień Olimpiady.
W niedzielę, po śniadaniu, nastąpiła
odprawa przed zawodami, którą przeprowadził sędzia główny- Edward Klimas
z Koszęcina wraz z sędziami sektorowymi: Robertem Kudrem, Adamem Stępniem i Gerardem Golusem. Następnie

przystąpiono do losowania stanowisk.
Zawody trwały od godziny 10.00 do
13.00. Po ich zakończeniu okazało się, że
żaden z zawodników nie zakończył rywalizacji z pustą siatką, zaś bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Okręgu
Sieradz, która zwyciężyła we wszystkich
kategoriach wiekowych.
Po zawodach wszystkich gości zaproszona na tradycyjny śląski obiad z roladą
i modrą kapustą w roli głównej, zaś po
posiłku odbyło się uhonorowanie zwycięzców. Na dekorację przybył osobiście
burmistrz miasta oraz radny Alojzy Rupik.
Na zakończenie Olimpiady sekretarz
Roman Łysiak podziękował wszystkim
uczestnikom za sportową rywalizację, zaś
burmistrz miasta podkreślił, iż bez kolegów z Koła PZW Kalety (Roberta Kudra,
Jerzego Pakuły, Gerarda Golusa, Adama
Stępnia i Andrzeja Zająca) oraz wiceprezesa Rafała Jędrysiaka- to świetnie przeprowadzone przedsięwzięcie nie miałoby
zapewne aż takich szans na powodzenie.
W związku z faktem, iż, jak wyżej
wspomniano, Olimpiada okazała się sukcesem organizacyjnym, jeszcze w trakcie
jej trwania zaplanowano, aby za dwa lata
pójść o stopień wyżej i zorganizować
w Zielonej Ogólnopolską Olimpiadę
Młodzieżową w Sportach Wędkarskich.

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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VII Święto Zielonej już za nami
Relacja z otwarcia sezonu rekreacyjno-turystycznego w naszym mieście

W

sobotę, 9 czerwca, obchodziliśmy VII Święto Zielonej.
Tym samym otwarty został nowy sezon rekreacyjno-turystyczny w naszym mieście. Impreza zorganizowana
została na promenadzie żeglarskiej

pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi.
Nad wodą pierwsi goście
pojawili się już po godzinie
6.00 rano. Członkowie Koła
PZW Kalety o godz. 8.00
rozpoczęli zawody wędkarskie. Najlepszymi okazali
się: I miejsce Stanisław
Szmalenberg, II miejsce Jerzy Pakuła, III miejsce Marian Wesołowski, IV miejsce
Wojciech Kotucha, a V miejsce Seweryn Cichoń.
O godzinie 11.00 rozpoczął się 11 kilometrowy rekreacyjny rajd
nordic walking, który w przybliżeniu
przebiegał szlakiem "Zielona Pętla" wokół zbiorników wodnych w Zielonej.
W ramach imprezy przeprowadzony
został Turniej Siatkówki Plażowej Zielona Cup, który rozpoczął się
o godzinie 13.00. Po kilkugodzinnych sportowych
zmaganiach na piaszczystym boisku, zwyciężyła
ostatecznie para: Tomasz
Konicki i Karol Szumowski,
drudzy byli Piotr Nowak
i Bartłomiej Poczekańczyk,
a trzeci Mateusz Żak i Mateusz Płonka.
Tradycyjnie wystartował
też rajd rowerowy „Zieloną
Pętlą”, a o 16.00 przeprowadzono zawody kajakowe,

w których zwyciężył Paweł Piech, drugie miejsce zajął Marcin Kot, a trzecie
ex aequo Dawid Fronczek i Mateusz
Piech.
Po części sportowej przyszedł czas na
ucztę dla ducha. O godzinie 18.30 rozpoczął się widowiskowy koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet na wodzie
pod batutą Mariana Lisieckiego, a także
zatańczyły mażoretki INEZ. Koncert
przyciągnął nad zbiorniki wodne wielu
naszych mieszkańców, którzy chcieli
zobaczyć ten niecodzienny występ.
Gościnnie, z pięknymi piosenkami religijnymi, wystąpiły również dzieci z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej
z Gierałtowic, które w Zielonej przebywają akurat na koloniach. Imprezę zakończył koncert grupy EXIT, przy którego utworach goście VII Święta Zielonej
bawili się do późnych godzin nocnych.
Za pomoc w organizacji VI Święta
Zielonej Burmistrz Miasta Kalety składa
podziękowania dyrektorowi Miejskiego
Domu Kultury w Kaletach Marianowi
Lisieckiemu, radnej dzielnicy Zielona
Mirosławie Potempa wraz z Klubem
Seniora, panu Józefowi Rzepce z Ośrodka Wypoczynkowego Zielona Sosna,
a także wszystkim tym, bez których impreza nie mogła by się odbyć. Dziękujemy także naszym mieszkańcom za liczny udział w gminnym święcie dzielnicy.
Następne takie wydarzenie już za rok.

Agnieszka Kwoka

Zapraszamy Seniorów na
"Kawę za złotówkę"

Zarybianie Ichtioparku

11

czerwca po raz kolejny zarybiono staw na terenie
Ichtioparku.
Do zbiornika wpuszczonych zostało ponad 400 kg karpi.
Ryby będą atrakcją dla naszych mieszkańców próbujących
swoich sił w wędkarstwie. Kolejne zarybianie zbiornika w parku tematycznym planowane jest w miesiącu wrześniu.

(jal)

W

ubiegłym roku został
uchwalony w naszym
mieście program "Kalety przyjazne Seniorom", mający na
celu zwiększenie aktywności
osób starszych, które ukończyły
60 rok życia. Jego celem jest
przede wszystkim wsparcie
tych osób poprzez ułatwienie im dostępu do różnego rodzaju usług i produktów oraz dóbr kultury, sztuki, sportu
i rekreacji.
Realizując ten program, w okresie wakacyjnym, zapraszamy naszych Seniorów na Mały Rynek w Kaletach, gdzie w
plenerowej kawiarence jest możliwość zakupienia, za symboliczną złotówkę, kawy, herbaty lub napoju.
Kawiarenka jest czynna w godzinach 10.00 - 14.00 i 17.00 22.00. Serdecznie zapraszamy!

(jal)
www.kalety.pl
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Zielona po raz kolejny gościła uczestników zlotu caravaningowego

W

dniach od 11 do 13 maja 2018 r. na Campingu
„Rozbark” w Kaletach – Zielonej odbył się Ogólnopolski Zlot Caravaningowy o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego z okazji 25-lecia działalności na kempingu Rozbark i
prezesury Pana Henryka Sznirlinga.
Organizatorem Zlotu był Górniczy Klub Motorowy "Rozbark" z
Bytomia. Patronat nad imprezą objęli: Burmistrz miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia oraz Prezydent miasta Bytomia Damian Bartyla,
którzy ufundowali puchary i nagrody dla uczestników konkursów.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia pogratulował Panu
Henrykowi tak wspaniałego jubileuszu oraz życzył dalszych sukcesów w działalności na rzecz GKM „Rozbark”.
Celem zlotu było doskonalenie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, zacieśnienie i odnowienie kontaktów pomiędzy uczestnikami
oraz krzewienie kultury biwakowania.

Agnieszka Kwoka

Własny punkt widzenia

M

ało spaceruję po mieście, bo
ciągle poruszam się samochodem, ale nawet z samochodu widać
jak pięknie wygląda nasze miasto
szczególnie latem.
Dbałość o czystość ulic i chodników i
wykaszanie poboczy stało się już normalnością. Natomiast to, co nas wyróżnia wśród innych miast, to piękne klomby ze stałymi zasadzeniami w postaci
ozdobnych krzewów i roślin wieloletnich, a także kolorowe pola kwiatowe
na skrzyżowaniach, przy głównych drogach, przed budynkami użyteczności
publicznej.
Ciekawostką naszą lokalną są niewątpliwie stojące wielopoziomowe metalowe misy, wypełnione pelargoniami,
ustawione w różnych miejscach miasta.
Zasadzone w ubiegłym roku drzewka
ozdobne przy ul Drozdka, wraz z ustawionymi tam ławeczkami, robią się coraz piękniejsze. Ostatnio ustawiono dwa
arcydzieła sztuki kwiatowej– jeden przy
wjeździe do miasta od strony Drutarni,

a drugi przed budynkiem Urzędu. To
wszystko sprawia, że nasze miasto pięknieje.
Ale nie samym pięknem człowiek
żyje, więc warto wspomnieć o innych
istotnych dla mieszkańców sprawach.
Niezwykłą szatę ozdobną uzyskał budynek naszego magistratu, ocieplenie,
wymianę c.o, pastelowe barwy tynku
zewnętrznego oraz las instalacji kolektorów słonecznych na dachu i ścianie
bocznej sprawiają, że budynek stał się
nie tylko bardziej funkcjonalny, ale i
oszczędny w eksploatacji. Wielkiej elegancji szczególnie wieczorem dodaje mu
przepiękne podświetlenie, które jest
obecnie wyróżnikiem spośród innych
budowli tego typu.
Nowe zagospodarowanie parku przy
ul. Ks. Rogowskiego wraz z placem zabaw- ociepla i uprzyjemnia tę część
miasta. Podobną rolę pełni obecnie zbudowany w naturalnej scenerii lasu plac
zabaw przy ul. 1 Maja, który stał się
dużą kolorową atrakcją dla dzieci. Cie-

szyć powinni się też mieszkańcy, szczególnie kierowcy, z kilku nowych dróg
asfaltowych i z kostki brukowej. Możemy to zauważyć jadąc do Truszczycy, że
nasz samochód nie podskakuje na dziurach i wybojach, bo przed nami piękna
droga asfaltowa wśród zabytkowych
dębów. Nową drogą cieszą się mieszkańcy ul. Księżycowej, Kochanowskiego, ul. Borka, ul. Gawlika, nową nakładkę uzyskała ul. Sienkiewicza oraz
ul. Lubliniecka. Pięknie wyglądają zmodernizowane kolorowe stadiony, ichtiopark, nie mówiąc już o naszej Zielonej,
która wraz z urządzeniami stanowi dobre
miejsce rekreacyjne.
Na pewno nie wymieniłam tu wszystkich zrealizowanych zadań i wykonanych urządzeń, ale muszę przyznać, że
między innymi z racji pozyskania
ogromnych środków unijnych, o które
postarała się władza, nasze miasto stało
się piękniejsze, a ludziom żyje się przyjemniej.

Maria Rogocz

Nowe kompozycje kwiatowe w mieście

www.kalety.pl
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Kolejny „Rowerowy Maj” przeszedł do historii

O

bie kaletańskie szkoły podstawowe– Publiczna z centrum miasta
oraz „podstawówka” wchodząca
w skład Zespołu Szkół i Przedszkola
w Miotku– pomiędzy 7 a 30 maja brały udział w akcji „Rowerowy Maj”.
Nasze miasto złożyło akces do tej
ogólnopolskiej kampanii już po raz drugi. Kalety znalazły się tym samym w
elitarnym gronie 30 miejscowości, które
postawiły na propagowanie zdrowego
trybu życia i upowszechnianie ekologicznego transportu wśród dzieci i młodzieży.
Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do
szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po
zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj
skutecznie zmienia okolice szkół
i przedszkoli na bardziej bezpieczne
i przyjazne rowerzystom zmniejszając
liczbę samochodów dowożących dzieci.
Nierzadko motywuje też samorządy do
inwestycji prorowerowych.
Przypomnijmy, że zasady kampanii
były dość proste: każdy uczeń, który w
maju dotarł na lekcje w sposób aktywny:
na rowerze, hulajnodze, rolkach czy
deskorolce, otrzymywał naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny
plakat klasowy. Dla najaktywniejszych
uczestników i klas zwycięskich w liczbie
przejazdów (liczonych proporcjonalnie
do liczby uczniów w danej klasie) przewidziano atrakcyjne nagrody.
W roku 2018, jak już wyżej wspomniano, w akcję zaangażowało się 30
miejscowości z całej Polski. Wśród nich
były wielkie jednostki samorządowe,

takie jak: Gdańsk, Warszawa, Wrocław
czy Szczecin, była też spora liczba niewielkich miast. Łącznie na rowerach,
rolkach czy hulajnogach jeździły w maju
dzieci z 539 szkół, 8888 klas, co dało
liczbę ponad 128 tysięcy uczestników,
którzy wykonali łącznie 3,1 miliona ekologicznych przejazdów do szkół i przedszkoli.
W mieście Kalety rywalizowało
w ramach akcji „Rowerowy Maj” 400
uczestników (345 z Publicznej Szkoły
Podstawowej oraz 55 z ZSiP z Miotka).
Na starcie wszyscy zyskali równe szanse
– do zdobycia było 18 naklejek za każdy
dzień aktywnego przyjazdu do szkoły
pomiędzy 7 a 30 maja. Ostatecznie komplet zdobyło aż 60 osób. W gronie tym
znaleźli się:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1:
Klasa I a: Kacper Pilarski.
Klasa I b: Klasa II a: Adrianna Gambuś, Bartosz
Neumann.
Klasa III a: Mateusz Kosmała, Maksymilian Kowolik, Julia Labus, David Watoła.
Klasa III b: Marta Janos.
Klasa III c:Klasa III d: Daria Kulawik.
Klasa IV a: Maksymilian Budny, Szymon Droździok, Wiktor Myland, Filip
Myrcik, Marcel Nowak, Edyta Osadnik,
Agnieszka Stawiarska, Szymon Strzebińczyk.
Klasa IV b: Oskar Galios, Rafał Gruca,
Patryk Kompała.
Klasa IV c: Natalia Bawełek, Sandra
Grzybczyk, Nadia Kuder, Tomasz Przybyła, Patrycja Sieja.
Klasa V a: Filip Golek, Hanna Kamińska, Aleksandra Kotala, Małgorzata Kowalska, Aleksandra Strzebińczyk, Weronika Szewczyk, Miłosz Szołtysik.
Klasa V b: Szymon Makles, Paulina
Pieda.
Klasa V c: Klasa VI a: Liwia Bonk, Xawery
Dróżdż, Mateusz Dulęba, Kamila Kopyciok, Beniamin Kurcoń, Nensi Loewe,
Jessica Mika, Łukasz Rogocz, Vanessa
Rozanka, Szymon Sanitra, Patryk Skop,
Lena Szymik.

Klasa VI b: Filip Cieślik, Kornelia Galios, Wojciech Pyrkosz, Daniel Watoła,
Danuta Wawrzyniak.
Klasa VII a: Dawid Kubica.
Klasa VII b: Kamil Kandzia, Jakub Nowakowski.
Zespół Szkół i Przedszkola w Miotku:
Klasa V a: Piotr Bolacki, Jan Brożek,
Tomasz Klonowski, Aleksandra Kupczak.
Klasa VI a: Daniel Bolacki, Gabriela
Bolacka.
Klasa VII a: Wyżej wymienione osoby, a także te
dzieci, które z różnych względów nie
mogły zaliczyć kompletu 18-tu przejazdów, a liczba naklejek w ich książeczkach rowerowych zatrzymała się na 16
lub 17 (było ich odpowiednio 35 i 43),
nagrodzone zostaną akcesoriami rowerowymi podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego w dniu 22 czerwca br.
W klasyfikacji najbardziej aktywnych
klas zwyciężyły klasa V a z PSP nr 1
w Kaletach oraz klasa V a z ZSiP
w Miotku. W nagrodę uczniowie tych
klas wyjadą na fundowaną przez Miasto
Kalety atrakcyjną wycieczkę autokarową, która odbędzie się w poniedziałek,
17 września br.
Jako organizator akcji z ramienia
Urzędu Miejskiego w Kaletach dziękuję
koordynatorkom szkolnym: Pani Marcie
Cieślik oraz Pani Donacie Kot, za zaangażowanie i poświęcenie cennego czasu
na sprawy związane z prawidłowym
przeprowadzeniem akcji „Rowerowy
Maj” w placówkach, których są pracownikami. Dziękuję również dyrektorkom
szkół: Pani Dorocie Mańczak i Pani Bożenie Dziuk za życzliwość i otwartość na
rowerowo– majową inicjatywę. Szczególne podziękowania kieruję także
w stronę Pana Damiana Zymeli– właściciela zakładu FOTOIDRUK, który zgodził się na druk materiałów graficznych
wykorzystanych na potrzeby akcji na
preferencyjnych warunkach.
Następna
edycja „Rowerowego Maja”- już za rok.

Jacek Lubos

www.kalety.pl
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Miejska Orkiestra Dęta oraz mażoretki INEZ wizytówkami Kalet
na IX Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku

W

dniach 25-26
maja w Lidzbarku (woj. warmińsko-mazurskie), w ramach
członkostwa
w Stowarzyszeniu Cittaslow, przebywała delegacja Miasta
Kalety.
W sobotę, podczas oficjalnego otwarcia imprezy, nasze miasto reprezentował
przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak. 25 maja w sali konferencyjnej
Ośrodka Wypoczynkowego „Danusia”
miały miejsce krajowe zebranie członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow oraz
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow, do
którego również należy miasto Kalety.
Na obu zgromadzeniach, w zastępstwie
burmistrza przebywającego równolegle
na projekcie unijnym w partnerskim Vitkovie, obecny był pełnomocnik ds. Cittaslow- inspektor Jacek Lubos.
W sobotę, 26 maja, od wczesnych godzin porannych, w parku nad lidzbarskimi jeziorami, trwały przygotowania do
wydarzeń festiwalowych. Wokół sceny
zaczęli się kręcić pierwsi artyści, zaś na
przygotowanych wcześniej stoiskach

ekipy z poszczególnych miast, w tym
oczywiście z Kalet, aranżowały ekspozycje promocyjne. O 10.30, z lidzbarskiego
rynku- Placu gen. Józefa Hallera, na
miejsce Festiwalu ruszył pomarańczowy
korowód w skład którego weszły delegacje poszczególnych polskich miast Citttaslow.
Uroczyste rozpoczęcie uświetniła też
przemarszem przez parkowe błonia Miejska Orkiestra Dęta z Kalet oraz mażoretki INEZ. Na scenie Cittaslow rozpoczęły
się występy zespołów muzycznych, chórów, orkiestr i solistów z Warmii, Mazur,
Wielkopolski i Górnego Śląska. Prezentacje trwały, z krótką przerwą na oficjalne otwarcie, a później występ zespołu
Bayer Full, aż do godziny 20.30. Miejska
Orkiestra Dęta z Kalet, przyjęta owacyjnie, a po koncercie pożegnana gromkimi
brawami, zagrała o godzinie 18.30. W
jednym bloku z naszymi muzykantami
wystąpiły również mażoretki z działającej przy MDK grupy INEZ.
Na położonym w bezpośrednim sąsiedztwie placu festiwalowego jeziorze
Lidzbarskim, o godzinie 14.30 rozegrano
widowiskowe zawody smoczych łodzi, w
których zmierzyły się ekipy MOPR-u,

kaliningradzkich cyklistów, przedstawicieli miasteczek Cittaslow oraz lidzbarskich samorządowców. Drużyna spod
znaku pomarańczowego ślimaka zajęła
ostatecznie trzecie miejsce. Na scenie
rozstrzygnięto również konkursy na najlepszą fraszkę i film promocyjny. Nagrodę za najlepsze stoisko na Festiwalu
otrzymało miasto Pasym. O godzinie
20.30 wystąpiła gwiazda wieczoru- Łukasz Zagrobelny. Po tym spektakularnym
koncercie na gości czekała jeszcze jedna
atrakcja- pokaz tańczących fontann. Festiwal zakończyła wspólna zabawa przy
muzyce dyskotekowej, która potrwała do
późna w nocy. Na ww. piątkowym spotkaniu nie udało się wyłonić kandydata
do organizacji przyszłorocznego festiwalu. Kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta jeszcze przed okresem wakacyjnym.
Jacek Lubos

Studentki z Uniwersytetu Śląskiego odkrywały uroki miasteczka Cittaslow

Na

zaproszenie
bur mistrza
miasta
Klaudiusza
Kandzi,
w
dniu
5 czerwca, w Kaletach
gościła grupa studentek socjologii z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Główną inicjatorką
wizyty byłą dr Katarzyna Ponikowska, od kilku miesięcy współpracująca
z Urzędem Miejskim w Kaletach
w kwestiach związanych z przynależnością naszego miasta do stowarzyszenia Cittaslow (na majowej konferencji
naukowej w Lidzbarku Warmińskim
dotyczącej alternatywnych modeli
rozwoju miast wystąpiła z prelekcją
pt.: „Idea Cittaslow, jako element
strategii kreowania marki miejsca.
Przypadek Kalet”).
Na początku zapoznano gości z historią i dniem dzisiejszym miasta, przedstawiając w sali sesyjnej Urzędu prezentację multimedialną. Inspektor Jacek Lubos, pełnomocnik ds. Cittaslow, opowiedział o przygodzie Kalet z ww. stowa-

rzyszeniem- przygotowaniach związanych z uzyskaniem członkowstwa,
a także o obowiązkach i korzyściach
jakie spływają na miasto w związku z
tym członkostwem. Po części oficjalnej,
na rowerach z miejskiej wypożyczalni,
grupa udała się do Ichtioparku, gdzie,
korzystając z uprzejmości wiceprezesa
Koła PZW Kalety- Jerzego Pakułydziewczynom udzielono krótkiej lekcji
wędkarstwa, pozwalając też na wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce
(w trzech przypadkach sukces był kompletny- płocie i
okoń dały się skusić na haczykową przynętę).
Po lekcji wędkowania
adeptki socjologii wraz z
panią doktor oraz towarzyszącym wycieczkowiczkom
inspektorem Jackiem Lubosem, przejechały przez
truszczycką Aleję Dębów
do Zielonej, gdzie czekało
już na całą grupę ognisko,
przy którym można było
upiec, korzystając przy tym

z niewątpliwych walorów krajobrazowych i pięknej, słonecznej pogody, smakujące jak nigdzie indziej kiełbaski.
Dzień pełen wrażeń zakończyła podróż
powrotna do centrum Kalet, gdzie nasi
niecodzienni goście przesiedli się z rowerów do jadącego w stronę Katowic
pociągu. Dla wielu z nich, jak można
było wywnioskować z rozmów, nie była
to ostatnia wizyta w „Leśnym zakątku
Śląska”…

(jal)
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V Grand Prix Okręgu Katowice w Skacie Sportowym
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety

2

czerwca w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się V
Grand Prix Okręgu Katowice w Skacie
Sportowym o puchar Burmistrza Miasta Kalety.
Turniej trwał pięć godzin. W imprezie
wzięło udział 107 zawodników z całego
Śląska. Organizatorami turnieju było
Miasto Kalety, Miejski Dom Kultury w
Kaletach oraz kaletańska sekcja skata
sportowego działająca przy MDK.
Wyniki:

I miejsce– Andrzej Kraszewski,
SILESIA Tarnowskie Góry
II miejsce– Jan Maroński, KS
CHSM Chorzów
III miejsce– Arkadiusz Konowalski, AMICUS KWK Staszic
Katowice
Na miejscu 42 uplasował się
Paweł Rupik reprezentujący
MDK Kalety.
Prezes sekcji p. Rajmund
Mazur już czyni starania aby nasze
miasto również było gospodarzem
Finału Indywidualnych Mistrzostw
Polski w Skacie Sportowym, który
planowany jest na październik tego
roku.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia dziękuje współorganizatorom
oraz wszystkim, którzy przyczynili się
do sprawnego przeprowadzenia turnieju.

Marian Lisiecki

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

T

radycyjnie, jak co roku, działające przy kaletańskim MDK Koło
PZW Kalety zorganizowało na początku czerwca zawody wędkarskie dla
najmłodszych mieszkańców.
Współzawodnictwo rozpoczęło się
wczesnym rankiem, 2 czerwca, na zbiorniku sekcyjnym stanowiącym główną
atrakcję parku tematycznego Ichtiopark.
Rywalizacja nad wodą przebiegała w
przyjaznej atmosferze. Wynik był najmniej ważny– liczyło się przede wszystkim towarzyskie spotkanie w „pięknych
okolicznościach przyrody”.
Koniec końców trzeba było jednak
wyłonić zwycięzców. I tak:

- w kategorii szkół podstawowych
I miejsce zajął Patryk Cichoń. Tuż za
nim uplasowali się Maksymilian Rupik
i Oliwier Rapczyński.
- w kategorii gimnazjalnej zwyciężył
Jakub Pakuła, II miejsce zajął Bartłomiej
Bambynek, zaś III Dawid Jastrzębski.
Po zawodach dla wszystkich uczestników przygotowano specjalny poczęstunek. Były kiełbaski z grilla a także pyszna pizza dostarczona tradycyjnie przez
koszęcińską pizzerię Magyarno.
Impreza wędkarska w Ichtioparku
zakończyła się wręczeniem nagród.
Warty zaznaczania jest fakt, że każdy
młody wędkarz biorący udział w zmaga-

niach otrzymał upominek. Było to możliwe dzięki hojnemu wsparciu sponsorów, którym Zarząd Koła, w imieniu
wszystkich uczestników, serdecznie
dziękuje.
Lista sponsorów zawodów:
- Pizzeria Magyarno z Koszęcina
- skład węglowy Jan– Trans Kalety
- Sklep Wielobranżowy Zygfryd i Oskar
Peła
- Firma Remontowo– Budowlana Dariusz Jastrzębski z Koszęcina
- Piekarnia Janusz Bien z Kuczowa
- Ośrodek Wczasowy „Zielona Sosna”
Józef Rzepka
- RW Art-Forma rzeźba w drewnie,
Ryszard Wysocki
- Wabex s.c. Waldemar Bensz, Adam
Bensz
-”Zajazd u Rzepki” Joanna Bartodziej
- A&M Plast M.Ocelok
- Zakład Masarski Dariusz i Klaudiusz
Wiencek
- Sklep Wielobranżowy Aleksandra
Lisiecka
- Sklep Wielobranżowy Marek Labus
z Jędryska
- Hurtownia Elektroniczna EasyMar
z Jędryska
- sponsorzy prywatni: Daniel Kotala
i Jerzy Pakuła

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Zawody spławikowe
o Puchar Zielonej 2018

9

czerwca, w ramach trwającego
w tym dniu „Święta
Zielonej”, odbyły się
zawody spławikowe
o „Puchar Zielonej”
zorganizowane dla Koła PZW Kalety.
W trwającej 4 godziny rywalizacji
udział wzięło 17 wędkarzy oraz dwie
przedstawicielki płci pięknej.
Ostatecznie, z wynikiem 5660, w zawodach zwyciężył Stanisław Szmalenberg, który wyprzedził drugiego na podium Jerzego Pakułę zaledwie o 70 gramów. Łowiący na stanowisku nr 1 kolega Pakuła, na początku ważenia zdawał
się być murowanym faworytem. Można
by rzec, że był już w ogródku i witał się
z przysłowiową gąską, jednak wynik
kolegi Szmalenberga był ciut lepszy i to
on ostatecznie zdobył najbardziej okazały Puchar i mistrzostwo Zielonej.
Na dalszych miejscach uplasowali się:
Marcin Wesołowski, Wojciech Kotucha
i Seweryn Cichoń.

Chór Sonata wystąpił podczas koncertu w Vitkovie

26

maja w Mieście Vitkov w Republice Czeskiej miało miejsce
niezwykłe wydarzenie. Z okazji 100
lecia kościoła parafialnego w Vitkovie
zorganizowany został uroczysty koncert chórów, podczas, którego zaprezentowały się cztery chóry z Miasta
Vitkov oraz nasz kaletański Chór Sonata pod dyrekcją Pani Iwony Skop.
Śpiewacy zaprezentowali siedem
utworów, zaś w finale wszyscy występujący tego dnia artyści wspólnie wykonali
pieśń w języku czeskim.
Uroczystego otwarcia koncertu dokonał Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz

Kandzia wraz z Starostą Miasta partnerskiego Vitkov Pavlem Smolka. W wydarzeniu wziął udział Proboszcz Parafii
w Jędrysku Ks. Wojciech Ciosmak.
Członkowie kaletańskiego Chóru Sonata
mieli również okazję uczestniczyć
w warsztatach dyrygentury i śpiewu chóralnego. Przedsięwzięcie to zrealizowane
zostało z udziałem dotacji Unii Europejskiej w ramach Euroregionu Silesia.
Za włączenie się i czynny udział
w projekcie partnerskim dziękujemy
członkom Chóru Sonata na czele z Panią
Prezes Bożeną Sier oraz Panią dyrygent
Iwoną Skop.
Marek Parys

Jacek Lubos

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Kalety
i dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

W

dniu 2 czerwca na terenie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach odbyła się
VI edycja Otwartego Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza
Miasta Kalety i Dyrektora MOW Kalety.
Celem imprezy było popularyzacja
piłki siatkowej wśród mieszkańców Kalet oraz integrację z podopiecznymi
ośrodka w Kaletach.
Zawody rozpoczęły się uroczystym

otwarciem przez burmistrza Miasta Kalety p. Klaudiusza Kandzię i dyrektora
MOW Kalety p. Arkadiusza Kamińskiego, przewodniczącego Rady Miasta
p. Eugeniusza Ptak oraz radnego
p. Krzysztofa Rogocz.
W turnieju wzięło udział 11 par .
Miejsce I zajęła para: Bartek Poczekańczyk i Piotr Nowak. Miejsce II zajęła
para: Roland Płonka i Grzegorz Kot.
Miejsce III zajęła para: Daria Gaweł
i Mateusz Płonka.

W trakcie imprezy był zorganizowany
poczęstunek dla uczestników i gości,
a cały turniej przebiegł w miłej atmosferze i przy zachowaniu zasad fair play.
Imprezę zakończyło wręczenie pucharów ,medali i nagród dla trzech najlepszych par, a pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w formie
dyplomu.

Adam Rycombel
Jakub Król

www.kalety.pl
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Turniej piłkarski z okazji święta Konstytucji 3 Maja

1

maja w Kaletach, na obiekcie
sportowym „Orlik”, odbył się
turniej z okazji Święta Konstytucji
3 Maja. Turniej został zorganizowany
przez organizatorów: Denisa Lipki
oraz Damiana Respondka. Sędzią,
który sprawował przebieg poszczególnych meczów był Grzegorz Gruszka.
Otwarcia Turnieju dokonał Burmistrz
Miasta Kalety Pan Klaudiusz Kandzia.
W turnieju udział wzięło 8 drużyn
(4 drużyny z Kalet, 2 drużyny z Tarnowskich Gór, a także jedna drużyna z Bytomia oraz z Psar). Rozgrywki toczono
systemem 5+1 (+ zawodnicy rezerwowi). W każdej drużynie było maksymalnie 10 zawodników.
Impreza sportowa odbyła się przy
pięknej, słonecznej pogodzie, wszystkim
zawodnikom zapewniono zimne napoje.
Towarzyszyła jej znakomita atmosfera.
Każdy z rozgrywanych meczy trwał
10 minut. Wszystkim uczestnikom turnieju należą się słowa uznania za udział
w zawodach, zaangażowanie, walkę do
ostatnich minut oraz za ducha fair – play
w jakim rozgrywane były zawody.
Do rywalizacji przystąpiło blisko
osiemdziesięciu zawodników, którzy
mogli spędzić ten dzień w pełnej radości
sportowej rywalizacji. Wszystkie zasady
zostały jasno określone przez sędziego
tuż przed rozpoczęciem turnieju. Z powodu dużej ilości drużyn, postanowiono
utworzyć dwie grupy „A” i „B”, a następnie każdy z kapitanów przed turniejem losował numer, który był przyporządkowany do danej grupy w tabeli.
W fazie grupowej, każda z drużyn
otrzymywała: 3 punkty za zwycięstwo,
1 punkt za remis i 0 punktów za przegraną. Oprócz tego wspólnie z sędzią ustalono, że dwie drużyny z grupy „A” i „B”
powalczą w rozgrywkach półfinałowych,

następnie wygrane
drużyny w meczu
półfinałowym powalczą o zwycięstwo,
nato miast
przegrane o 3 miejsce.
Przebieg turnieju
był bardzo ciekawy,
ponieważ w grupie
„A”
drużyna
„Policji”, która składała się z funkcjonariuszy
Policji
z Kalet oraz Oldbojów Unii Kalety
sprawiła niespodziankę najpierw przegrywając z drużyną z Tarnowskich Gór „UNITED MASBIT”, następnie wygrywając dwa mecze
z rzędu: z drużyną „FC KALETY” (4:0)
oraz drużyną „TORCIDA” z Psar (6:2).
Od początku rozgrywek turniejowych
można było zauważyć, że drużyna ,,POLICJI z KALET” sprawiała wrażenie zgranej ekipy, co przełożyło się na
wynik i ostatecznie przesądziło o wyjściu z grypy z drugiego miejsca i rywalizacji w rozgrywkach półfinałowych. Pierwsze miejsce w grupie „A”
zajęła drużyna z Tarnowskich Gór
„UNITED MASBIT” gromiąc swoich
wszystkich rywali, nie tracąc przy tym
ani jednego punktu.
Od początku turnieju grupa „B” była
uznawana za grupę bardzo ciekawą pod
względem rywalizacji: 2 drużyny z Kalet: „FC SANTOS” oraz „420 KALETY” stoczyły pojedynek z drugą drużyną
z Tarnowskich Gór „GOAL HUNTERS”
oraz zespołem „MOTYWACJA BYTOM”. Niestety po walecznych zmaganiach kaletańskie drużyny musiały uznać
wyższość
gości.
Drużyna
„MOTYWACJA BYTOM” wyszła
z grupy z pierwszego miejsca mając
7 punktów, tracąc punkty jedynie
w
rywalizacji z kaletańską drużyną „420
KALETY”. Drugą drużyną, która mogła
się cieszyć z wyjścia z grupy była
„GOAL HUNTERS” z Tarnowskich
Gór. Po rozgrywkach grupowych odbyła
się krótka przerwa na rozpisanie drużyn
w półfinale. Każdy z zawodników w tym
dniu mógł liczyć na ciepły posiłek oraz
napój.
Rozgrywki półfinałowe przedstawiały
się następująco: ,,UNITED MASBIT” ,,GOAL HUNTERS”
oraz ,,MOTYWACJA BYTOM” –
,,POLICJA KALETY”.

Po kilkudziesięciu minutach było już
oczywiste, kto powalczy o zwycięstwo,
a kto o 3 miejsce. Rywalizacja pomiędzy ,,UNITED MASBIT” a ,,GOAL
HUNTERS” była bardzo emocjonująca,
ponieważ naprzeciw stanęły dwie silne
drużyny z Tarnowskich Gór. Ta druga
mogła cieszyć się ze zwycięstwa wygrywając (0:1). Drugi mecz był jeszcze bardziej emocjonujący, ponieważ najpierw
zespół „POLICJI KALETY” zdobył
bramkę i gdy wydawało się, że mecz
zakończy się zwycięstwem kaletańskiej
drużyny, niespodziewanie w końcowych
minutach drużyna „MOTYWACJI BYTOM” strzeliła bramkę na (1:1). Mecz
zakończył się remisem i aby wyłonić
zwycięzcę rozegrano konkurs rzutów
k a r n yc h . O s t a t e c z n i e d r u ż yn a
„MOTYWACJI BYTOM” przegrała
z zawodnikami „POLICJI KALETY”,
która wygrała wynikiem 1:2. Wyróżniającym się w tym meczu był bramkarz
zespołu „POLICJI KALETY”, który
wykazał się licznymi, skutecznymi interwencjami.
Kolejnym etapem turnieju była walka
medalowa. Pierwszy mecz odbył się
o 3 miejsce. Drużyna ,,UNITED MASBIT”
podejmowała
zespół
„MOTYWACJI BYTOM”. Po kilku
minutach Mateusz Iwdyka efektywnym
strzałem z przewrotki zdobył gola dla
zespołu „MOTYWACJI BYTOM”, później zespołowi ,,UNITED MASBIT”
udało się jednak doprowadzić do remisu
1:1. Po raz drugi w turnieju doszło do
rozstrzygnięcia zwycięzcy poprzez konkurs rzutów karnych. Ostatecznie mecz
zakończył porażką ,,UNITED MASBIT”
0:2 po rzutach karnych i to
„MOTYWACJA BYTOM” mogła cieszyć się z 3 miejsca.
Na ostatni mecz przybyło sporo kibiców, aby zobaczyć ostateczne rozstrzygnięcie Turnieju z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, w którym „GOAL HUNTERS” mierzyli się z zespołem
„POLICJI KALETY”.
Od samego początku spotkania zespół
„POLICJI KALETY” miał bardzo dużo
sytuacji bramkowych, a wyróżniającym
zawodnikiem w tym zespole był najmłodszy zawodnik Marcin Czudaj, który
w fazie grupowej strzelił sześć bramek,
natomiast w meczu półfinałowym jedną
bramkę. Po zaciętej rywalizacji, niestety
zespół „POLICJI KALETY” uległ zespołowi z Tarnowskich Gór „GOAL
HUNTERS” 0:1.
O godz. 17.30 rozpoczęło się oficjalne
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wręczenie nagród przez Pana Antoniego
Jeża oraz Denisa Lipkę. Pierwsze trzy
zespoły otrzymały puchary, które ufundował Burmistrz Miasta Kalety, wyłoniono
również
,,króla
strzelców”
oraz ,,najlepszego bramkarza turnieju”,
którzy otrzymali statuetki.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce: „GOAL HUNTERS” – kapitan: Dawid Kalus, w składzie: Dawid
Król, Marcin Rogoziński, Wojciech Augustyn, Jakub Nowakowski, Mateusz
Hasiuk, Michał Panuś, Wojciech Klich,
Adrian Klich, Piotr Korzewka.
II miejsce: „POLICJA KALETY” –
kapitan: Tomasz Olczyk, w składzie:
Mariusz Czudaj, Marcin Czudaj, Szy-

mon Izydorczyk, Adrian Duda, Adam
Osadnik, Arkadiusz Czarnecki, Marek
Badura, Jacek Cieślik.
III miejsce: „MOTYWACJA BYTOM”
– kapitan: Paweł Nowak, w składzie:
Kamil Nowak, Paweł Baszak, Mateusz
Iwdyka, Piotr Cichoń, Dawid Skida,
Dariusz Góźdź.
IV miejsce: „UNITED MASBIT”
V miejsce: „TORCIDA”
VI miejsce: „420 KALETY”
VII miejsce: „FC SANTOS”
VIII miejsce: „FC KALETY”
Statuetkę najlepszego strzelca turnieju otrzymał: Marcin Czudaj z drużyny:
„POLICJA KALETY”, uzyskując 7 goli.
Statuetkę najlepszego bramkarza tur-

nieju otrzymał: Marek Badura z drużyny: „POLICJA KALETY”.
Organizatorzy turnieju: Denis Lipka
oraz Damian Respondek serdecznie
dziękują Burmistrzowi Miasta Kalety
Panu Klaudiuszowi Kandzia, za nagrody
dla zespołów. Dziękujemy Grzegorzowi
Gruszce za sprawowanie pieczy sędziowskiej, a także Arkadiuszowi Merykowi za pomoc w przebiegu turnieju, jak
również Antoniemu Jeżowi za pomoc
przy finale i wręczaniu nagród. Serdeczne podziękowania dla wszystkich zawodników oraz kibiców którzy przybyli
na turniej.

Denis Lipka

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety

W

dniach 12 i 13 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 czterech kategoriach łącznie startowało 24 zawodników. Turniej miał
na celu popularyzację tej dyscypliny
sportowej oraz integrację środowiska
sportowego z Kalet i okolic.
Ostateczna klasyfikacja zawodników
przedstawia się następująco:

I. Kategoria chłopców rocznika 2005
i młodsi:
1. Radosław Pakuła – Kalety
2. Maksymilian Biadacz – Kalety
3. Paweł Kolczok – Stolarzowice
II. Kategoria chłopców rocznika 20022004
1. Jakub Pakuła – Kalety
2. Dawid Kmiecik – Sosnowiec
III. Kategoria dziewcząt rocznika
2002 i młodsi
1. Monika Wilk - Sosnowiec
2. Małgorzata Wawroś - Kalety
3. Wiktoria Nawara - Koziegłowy
IV. Kategoria „open":
1. Mateusz Piech - Kalety
2. Paweł Piech - Kalety
3. Jakub Michalski – Radzionków

wych, w tym rodzicom startujących
w zawodach dzieci oraz zawodnikom
STS Unia za pomoc w sędziowaniu meczy. Szczególne podziękowania kierowane są do Burmistrza Miasta Kalety
Klaudiusza Kandzi, który kolejny raz
zdecydował się objąć imprezę patronatem i ufundował okazałe puchary. Statuetki
w
imieniu
burmistrza wręczył Antoni Jeż.
Dziękując i gratulując zawodnikom
oraz ich rodzinom, którzy pilnie śledzili
grę swoich bliskich zapraszamy na przyszłoroczną edycję turnieju. Przypominamy o możliwości doskonalenia swoich
umiejętności przy pingpongowych stołach zapisując się do KS Unia i uczestnicząc w zajęciach sekcji:
- Wtorek – godz. 17:00 – dzieci zaawansowane godz.18.30 – dorośli
Organizatorzy serdecznie - Czwartek – godz. 17:30 – dorośli
dziękują wszystkim uczestni- - Sobota – godz. 10.45 - dzieci początkom, którzy w sobotni i nie- kujące i zaawansowane.
dzielny poranek pomimo
słonecznej pogody zdecydowali się aktywnie spędzić
czas przy stołach pingpongoAntoni Jeż
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Wings for Life 2018 App Run Kalety już za nami,
co nie oznacza, że skończyła się nasza praca...

W

sercach i głowach pozostały
wspomnienia, które niezwykle mocno zmotywowały nas do działania już teraz by planować kolejny
bieg w roku 2019.
Jest wiele wniosków, przemyśleń
i pomysłów by za rok było więcej biegaczy, więcej funduszy dla fundacji, więcej zabawy i więcej uśmiechu. Teczki
z dokumentami złożone, maile do fundacji wysłane, pieniądze wpłacone na konto, trasa uprzątnięta, Zielona wrócił do
standardowego trybu turystycznegowięc nadszedł czas na podsumowania.
Edycja w roku 2018 była ponad dwa
razy większa niż w roku ubiegłym, na
liście mieliśmy 49 biegaczy. Tendencję
wzrostową chcemy utrzymać, ale marzymy by nie było to dwa, a co najmniej
cztery razy więcej w roku 2019. Zmienili się partnerzy, zmieniły się zasady biegu i rejestracji, ale nie zmieniła się
szczytna idea za tym stojąca i nie zmieniliście się Wy- drodzy biegacze, Wasze
podejście do zabawy i chęć wsparcia
fundacji. Cieszy nas to, że zdecydowana
większość z Was przymrużyła oko na
problemy aplikacji, bawiła się wynikiem
i kręceniem pętli za pętlą po naszych
cudownych terenach. Cieszy to, że było
w Was widać tą radość i pozytywną
energię.
Ze wzruszeniem oglądaliśmy Waszą
reakcję gdy na wieść o braku sił u Darka
i problemach z jego znalezieniem wszyscy niczym wielka biegowa armia ruszyliście by mu pomóc. To wszystko bardzo
mocno nas utwierdziło w tym, że to co
robimy nie jest na próżno i, pomijając
kwestię wsparcia fundacji, rozszerzamy
też świadomość i ludzką empatię. To
tylko kolejny dowód jak bardzo solidarni

potrafimy być i jak wspaniałe jest nasze
biegowe, często strasznie pozytywnie
zakręcone środowisko.
Może dzięki takim wydarzeniom
część widzów, przestanie nas widzieć
przez pryzmat tych blokujących miasto,
tych wariatów biegających w górach czy
też tych co się pocą, dyszą, sapią zamiast
po ludzku siąść z kawą i ciastkiem czy
piwem w ogródku, a dostrzegą w nas
tych co dosłownie biegną z pomocą.
Z perspektywy inicjatora akcji w Kaletach chciałbym podziękować całej
grupie „O co biega w Kaletach”,
a w szczególności kieruję podziękowania dla Bogdana, Roberta, Iwony,
Agnieszki, Tomka, Oli, Andrzeja, Bogusia, Beaty, Sławka i Karoliny. To dzięki
nim cały pomysł wstał na nogi, to dzięki
nim moja praca zdalna z Katowic miała
fantastyczną kontynuacją lokalnie
w Kaletach przed, po i w trakcie biegu.
Całe organizowanie tego przedsięwzięcia to maszyna, w której tylko razem
wszystkie trybiki zadziałają poprawnie.
Bez nich mój pomysł umarłby już na
starcie.
Ogromne podziękowania należą się
Panu Burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzia, oraz jego ekipie z UM z Panem
Jackiem Lubosem i Panem Eugeniuszem
Ptakiem na czele. To dzięki ich wsparciu
zarówno prawnemu jak i finansowemu
tegoroczny bieg mógł odbyć się na taką
skalę i tak wiele czekało na biegaczy
i widzów. Dziękujemy w tym miejscu
również wszystkim pracownikom, którzy przygotowali scenę a następnie mimo późnych godzin niedzielnych posprzątali ją i uprzątnęli teren po naszym
biegu.
Dziękujemy Ośrodkowi Wypoczyn-

kowemu „Zielona Sosna” pana Józefa
Rzepki za zorganizowanie pysznego
bigosu, którym mogliśmy uzupełnić
stracone kalorie, a także Monice Makles
za przygotowanie jak zwykle przepysznych muffinek.
Wielkie podziękowania należą się
naszym sponsorom za ufundowanie nagród i wsparcie finansowego naszego
biegu:
– El-Vid Hurtownie Elektryczne
– Ocelok Okna
– Eko-Tech Kalety
– Instaldachbud Hurtownia Materiałów
Budowlanych i Instalacyjnych
– Delikatesy Olek
– PODBRUK Oskar i Zygfryd Peła
– Strefa Ruchu Tarnowskie Góry
– ZUH Mirosław Kukuła
Dziękujemy również Panu Marianowi
Lisieckiemu i Panu Tomaszowi Bregule
za oprawę audiowizualną, zabawianie
kibiców i biegaczy w trakcie tego wydarzenia i poprowadzenie go wtedy, gdy
my zmagaliśmy się z trudami trasy.
Mażoretkom INEZ dziękujemy za
zagrzewanie nas do boju swoim występem. Wolontariuszom obsługującym
punkt żywieniowy:
– Jarosławowi Neumannowi, który
z ramienia ZSiP w Kaletach Miotku razem z uczniami postanowił wesprzeć
naszą akcję,
– Danucie Mazur, Michałowi Kwoce
oraz Barbarze Szmalemberg za to, że
zauważywszy potrzebę pomocy przy
punkcie zrezygnowali z roli kibica
i z uśmiechem na twarzy działali na naszym punkcie.
Jak widać wiele osób nas wsparło i to
dzięki nim i dzięki biegaczom Wings for
Life App Run Kalety jest coraz ważniejszym punktem na Polskiej mapie, a nasz
plan jest taki by był jednym z ważniejszych w Europie. Już w tym roku pobiliśmy m.in. Pragę, Marsylie, Sarajewo czy
Ateny. Od kogo będziemy więksi w roku
2019? To zależy od Was, my zrobimy
wszystko by warunki za rok były lepsze,
ale potrzebujemy Was na starcie.
Czekam na określenie daty Wings for
Life 2019, jak tylko ją poznamy to już
rezerwujemy termin na App Run Kalety.
Dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia
za rok!

Mateusz Bartocha

www.kalety.pl

czerwiec 2018

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

17

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Kaletańska Unia po roku od spadku wraca do „okręgówki”!

P

iłkarze Unii Kalety zaledwie jeden sezon gościli
w lublinieckiej grupie Klasy
„A”. Rozgrywając 26 meczów
aż 23 razy schodzili z boiska
jako zwycięzcy i doznali zaledwie jednej porażki (w chwili
składu numeru nie był jeszcze
znany wynik ostatniego meczu z Sierakowem). Podsumowując– w pełni udowodnili, że
zasługują na wiele więcej niż
gra na tym poziomie rozgrywkowym.
20 maja Unici po raz pierwszy w sezonie musieli uznać wyższość
drużyny rywali. Przysłowiową „łyżkę
dziegciu w beczce miodu” zafundowała
zawodnikom z Fabrycznej depcząca im
po piętach w ligowej drabince Liswarta
Lisów, wygrywając skromnie 1:0.
Minimalna porażka podziałała jednak
na naszych zawodników mobilizująco,
bo już w następnej kolejce roznieśli ligowego outsidera Rybaka z Ciasnej aż 8:1.
31 maja pokazali też na czym polega
siła prawdziwego huraganu drużynie
z Jeziora gromiąc ją na jej własnym terenie aż 5:1.
Wyniki te były jednak tylko preludium
do prawdziwego koncertu skutecznej gry,
jaki Unia pokazała 2 czerwca podczas
spotkania z Błękitnymi Herby, kiedy to
gościom zaaplikowano na Fabrycznej aż
15 bramek!
Gratulujemy piłkarzom Unii awansu
i liczymy na podobnie atrakcyjną grę
w przyszłym sezonie, o jeden szczebel
ligowy wyżej.

Nowa stawka opłat za wodę i ścieki
Miasto Kalety informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalety (decyzje: GL.RET.070.7.17.2018.EK
z dnia 16 maja 2018 roku, GL.RET.070.7.17/1.2018.EK z dnia 29 maja 2018
roku).

* cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków uwzględnia Uchwałę Rady Miejskiej
w Kaletach Nr 292/XXXIX/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczącą dopłaty
dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzenia ścieków
w kwocie 1,50 zł (netto).

Jacek Lubos

Michał Szewczyk

Kalety i Lubliniec razem o przystąpieniu do Metropolii

30

maja w Katowicach, burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z burmistrzem
Miasta Lubliniec Edwardem Maniurą
spotkali się z przewodniczącym Zarządu Związku Metropolitalnego Kazimierzem Karolczakiem. Tematem
spotkania było omówienie możliwości
oraz ram czasowych przystąpienia
obydwu miast do Związku Metropolitalnego.
Rada Miejska w Kaletach podczas
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach podjęła uchwałę o konsultacjach w
sprawie wejścia Gminy Kalety w skład
związku metropolitalnego w województwie
śląskim-GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.

W dniach od 11 do
25 maja br. przeprowadzone zostały konsultacje w przedmiotowej sprawie z mieszkańcami Gminy Kalety w trybie badania
opinii z wykorzystaniem ankiety. Zdecydowana większość
ankietowanych wypowiedziała się za wejściem naszego miasta
w skład związku metropolitalnego.
W związku z powyższym, na sesji Rady jekt uchwały w sprawie przystąpienia do
Miejskiej w Kaletach, która odbyła się związku. Uchwałę przyjęto jednogło11 czerwca br., przedłożony został pro- śnie.

Marek Parys
www.kalety.pl
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Zakończono II etap przebudowy ul. Księżycowej w Kaletach

W

ykonawcą robót, drugiego etapu, była Firma POL-BRUK
Sp. z o. o. Poczesnej.
W odbiorze uczestniczył burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, a tak-

że radni Rady Miejskiej w Kaletach:
Janina Perz, Kazimierz Złotosz i Grzegorz Krupa, oraz przedstawiciel Wykonawcy robót i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zakres prac obejmował m.in.: wymianę kanału deszczowego, wykonanie podbudowy drogi, zabudowę krawężników,
wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów
na posesje z betonowej kostki brukowej.
Koszt drugiego etapu przebudowy drogi
ul. Księżycowej wyniósł 261 tys. zł.
Całość łącznie z wykonanymi robotami I
etapu z 2014 r. wyniosła 688 tys. zł.

Andrzej Brysch

Remont chodników przy ZSiP w Kaletach Miotku zakończony

W

dniu 30 maja br. dokonano
odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą : Remont chodników
przy ZSiP w Kaletach Miotku.
Do istniejącego chodnika przy wejściu do przedszkola, dobudowany został
chodnik o wymiarach 15 x 1,6 (m), prowadzący na parking przy ulicy Orzeszkowej, zakończony zamykaną furtką

stalową. Wzdłuż południowej ściany
szkoły wybrukowano chodnik o wymiarach 16,7 x 3,0 (m). Przy wejściu do
szkoły powstał plac o powierzchni 170
m². Dojście do szkoły od ulicy Orzeszkowej, zapewni chodnik o wymiarach
28,3 x 1,6 (m). Istniejący plac z wiekowej zniszczonej trylinki został rozebrany.
Komisja odbiorowa przy udziale Pana
Burmistrza Miasta i Radnych w osobach
Mirosławy Potempa i Alojzego Rupik,
pozytywnie oceniła jakość wykonanych
robót . Koszt inwestycji zamknięty został kwotą 39 975,00 zł brutto. Wykonawcą robót był przedsiębiorca z Kalet
Pan Tomasz Rapcinski.

102 tysiące złotych
z Nadleśnictwa Koszęcin na
remont ul. Rzecznej
w Drutarni

P

omiędzy
Nadleśniczym Nadleśnictwa
Koszęcin
a Burmistrzem Miasta Kalety zostało
w ostatnim czasie zawarte porozumienie o współfinansowaniu wspólnego
przedsięwzięcia Przebudowy ul.
Rzecznej w Kaletach dla I etapu.
Całkowita wartość wspólnego przedsięwzięcia publicznego, dla I etapu, wynosi 226.215,00 zł., z tego Miasto Kalety zapłaci 124.418 zł, Nadleśnictwo Koszęcin 45% z całości zadania t.j. 101.797
zł.
Na koszt robót I etapu składa się:
wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wykonanie przebudowy
oraz nadzór inwestorski. Termin zakończenia tegorocznego etapu robót: 31
lipca 2018 r.
Przy okazji pragniemy przypomnieć,
że również Nadleśnictwo Świerklaniec
współfinansowało tegoroczny etap remontu drogi Dębowej w Kaletach. Całkowity koszt w 2018 r. inwestycji zamknął się kwotą 264 861 zł. Nadleśnictwo Świerklaniec dofinansowało zadanie
w kwocie 119.188 zł.

Andrzej Brysch

(jal)

Kolejna wyremontowana droga dzięki pomocy Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego

20

marca na sesji Rady Miejskiej w Kaletach, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania wykonania nakładki asfaltowej na ul. Lublinieckiej w Kaletach.
Została ona udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta w wysokości 100.000 zł. na zasadzie partnerstwa. Dofinansowanie stanowiło 50% kosztów przedsięwzięcia, zgodnie z „Planem remontów infrastruktury drogowej dróg
powiatowych powiatu Tarnogórskiego 2018”. Zakładany remont objął wymianę warstwy ścieralnej na grubości około 4 cm
z ułożeniem warstw wyrównawczych wraz z robotami towarzyszącymi.

Jan Potempa

Ulica Lubliniecka przed remontem

Ulica Lubliniecka po remoncie

www.kalety.pl

czerwiec 2018

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

19

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Informacja MOPS Kalety
iejski Ośrodek Pomocy SpołeczM nej
w Kaletach informuje, że od
dnia 1 sierpnia br. będą wydawane
i przyjmowane wnioski o ustalenie
prawa do:
- świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy
2018/2019,
- zasiłku rodzinnego i dodatków do tego
zasiłku – na nowy okres zasiłkowy
2018/2019,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego na
nowy okres zasiłkowy 2018/2019,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– na nowy okres świadczeniowy
2018/2019,
- świadczenia z Programu Rządowego
„Dobry start” (300+) - tj. jednorazowego
świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019
Ponadto już od 01 lipca br. będzie
można również składać wnioski drogą
elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną i ministerialny portal Emp@tia
- dotyczące świadczenia z Programu
Rządowego „Dobry start” (300+) oraz
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach - Dział Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (parter budynku UM) lub pod nr tel.
(34) 3527-656.
Infolinia dotycząca Programu Rządowego „Dobry Start” uruchomiona
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
dostępna będzie w terminie od 11.06 br.
do 31.08.br. od pon. do pt w godz. 9:00
do 14:00 pod nr telefonu (32) 606-30-03.

Anna Pilarska

Niniejszym informuje się, że w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety wydanym przez Miasto kalety w maju 2018 roku znalazł się błąd
wskazujący, że organizatorem VII Święta Zielonej był Ośrodek Wypoczynkowy "Zajazd u Rzepki"- Józef Rzepka podczas gdy taki pomiot
nie istnieje.
Jednocześnie przeprasza się Panią Joannę Bartodziej za wykorzystanie nazwy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej "Zajazd
u Rzepki" bez jej zgody i wprowadzenie czytelników Biuletynu oraz klientów prowadzonej przez nią działalności w błąd.

Klaudiusz Kandzia Burmistrz Miasta Kalety
Niniejszym informuje się, że w Biuletynie wydanym przez Miasto Kalety w maju 2018 roku znalazł się błąd wskazujący, że organizatorem
VII Święta Zielonej był Ośrodek Wypoczynkowy „Zajazd u Rzepki”- Józef Rzepka podczas gdy taki podmiot nie istnieje.
Jednocześnie przeprasza się Panią Joannę Bartodziej za wykorzystanie nazwy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej „Zajazd
u Rzepki” bez jej zgody i wprowadzenie czytelników Biuletynu oraz klientów prowadzonej przez nią działalności w błąd.

Jacek Lubos,
redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety

Zarządzenie nr 0050.88.2018
Burmistrza Miasta Kalety
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016 r.,
poz.1817) oraz na podstawie Programu Współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018, stanowiącego
załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 237/XXXII/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku.
Burmistrz Miasta Kalety
Zarządza:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.:
Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2018 roku.
Organizacja wyjazdów profilaktyczno- zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2018 roku
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
§2
Treść ogłoszenia w otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
W Biuletynie Informacji Publicznej,
W gazecie lokalnej „Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety”.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

/…/ Dariusz Szewczyk
Zastępca Burmistrza Miasta Kalety

www.kalety.pl
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Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kalety
Działając zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia
1. Rodzaj zadania:
- Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety
w 2018 roku,
- Organizacja wyjazdów profilaktyczno– zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2018 roku.
2. Wysokość środków publicznych na realizację zadań:
- na realizację zadania pod nazwą: Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2018 roku przeznacza się środki z budżetu miasta Kalety w wysokości: 2.000,00
(słownie: dwa tysiące złotych)
- na realizację zadania pod nazwą: Organizacja wyjazdów profilaktyczno– zdrowotnych dzieci w gminie Kalety
w 2018 roku przeznacza się środki z budżetu miasta Kalety w wysokości: 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych)
a) złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania,
b) decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kalety po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji,
c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
3. Termin składania ofert:
Oferty, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety
do dnia 13 lipca 2018 roku
- oferty powinny zawierać następujące dane:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów;
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
g) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności;
h) statut organizacji.
4. Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane
5. Tryb wyboru ofert:
- wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi.
- oferta zostanie wybrana według następujących kryteriów:
a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych;
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację zadania;
c) deklarowanego zaangażowania środków własnych lub pozyskanych z źródeł;
d) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
- wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety, lokalnym miesięczniku „Biuletyn Informacyjny Miasta
Kalety” (gazeta lokalna) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty.
- od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Termin wybory oferty: Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do dnia 16 lipca 2018 r.
7. Termin i warunki realizacji zadania:
a) termin od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.
b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników
c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie.
8. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone środki w wysokości: 6.000, 00 zł
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Sprawozdanie z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach
mierzowi Złotoszowi – zastępcy naczelnika OSP Kalety z okazji obchodzonego
niedawno Dnia Strażaka oraz
wręczyli okolicznościowy
dyplom.

W

czwartek, 10 maja, w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Kaletach odbyła się XXXVII sesja
Rady Miejskiej w Kaletach, której
przewodniczyli Eugeniusz Ptak –
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
wiceprzewodnicząca Janina Perz.
W obradach udział wzięło 14 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia wraz z przewodniczącym Rady
Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem, złożyli
najserdeczniejsze życzenia Panu Kazi-

Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej
oraz burmistrza z okresu
międzysesyjnego oraz przyjęciu oceny zasobów pomocy społecznej i demograficznej gminy Kalety za 2017 rok radni podjęli następujące uchwały:
Nr 280/XXXVII/2018 w sprawie przejęcia przez gminę Kalety udziałów w prawach własności budynków wielomieszkaniowych wraz z udziałami w prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych.
Nr 281/XXXVII/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Nr 282/XXXVII/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Nr 283/XXXVII/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady
Powiatu Tarnogórskiego w sprawie po-

działu Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów,
g r a n i c o r a z l i c zb y r a d n yc h .
Nr 284/XXXVII/2018 w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji
miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli na terenie gminy Kalety
w 2018 roku.
Nr 285/XXXVII/2018 w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji
miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli na terenie gminy Kalety
w 2018 roku.
Nr 286/XXXVII/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Kalety dotyczących wejścia
Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim –
Górnośląsko– Zagłębiowskiej Metropolii.
Nr 287/XXXV/2018 w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.
Nr 288/XXXV/2018 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2029.
W punkcie interpelacje i zapytania
radnych zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

Sprawozdanie z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

11

czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXIX sesja (absolutoryjna)
Rady Miejskiej w Kaletach, której
przewodniczyli Eugeniusz Ptak –
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
wiceprzewodnicząca Janina 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 przystąpiono do procedury
związanej z przyjęciem sprawozdania
z wykonania budżetu za ubiegły rok
i udzieleniem absolutorium.
Najpierw radni wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania
budżetu miasta za 2017 r. a po odczytaniu przez przewodniczącego Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach
o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad podjęciem stosownej
uchwały.
Uchwała Nr 289/XXXIX/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Kalety za

2017 r. została przyjęta jednogłośnie.
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Kalety za 2017 r.
Przedstawiona została także pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie w/w wniosku.
W wyniku głosowania uchwała Nr 290/
XXXIX/2018 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie.
Następnie radni podjęli uchwały:
Nr 291/XXXIX/2018 w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.
Nr 292/XXXIX/2018 w sprawie dopłaty
do taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Miasta Kalety.
Nr 293/XXXIX/2018 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2029.
Nr 294/XXXIX/2018 w sprawie ustanowienia wzajemnych służebności dojazdu.
Nr 295/XXXIX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr 296/XXXIX/2018 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.

Nr 297/XXXIX/2018 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów
głosowania do stanu faktycznego.
Nr 298/XXXIX/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia
Gminy Kalety w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko– Zagłębiowska Metropolia”.
Nr 299/XXXIX/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kalety.
Nr 300/XXXIX/2018 w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta Kalety
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Nr 301/XXXIX/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie miasta Kalety.
Ze względu na obowiązujące przepisy
prawa uchwałą Nr 302/XXXIX/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety zostało obniżone
wynagrodzenie burmistrza.
W punkcie interpelacje i zapytania
radnych zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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Kalety i Vitkov razem od 25 lat (sprawozdanie z XXXVIII sesji Rady Miejskiej)

18

maja w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Kaletach odbyła
się uroczysta sesja połączonych Rad
Miejskich z Kalet oraz Vitkova.
Sesja zorganizowana została w związku z przypadającym na 2018 rok jubileuszem XXV- lecia współpracy partnerskiej pomiędzy obydwoma miastami.

W związku z tym, iż było to
spotkanie międzynarodowe, rozpoczęło się od odegrania Hymnów
narodowych
obydwu
Państw, następnie swoje wystąpienia przedstawili Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach
Eugeniusz Ptak oraz Burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.
Burmistrz w prezentacji multimedialnej omówił krótki rys historyczny zawiązania tego partnerstwa
oraz wspólnie zrealizowane projekty.
Punktem kulminacyjnym obrad było
podpisanie aktu dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy Miastami Kalety
i Vitkov. Za stronę czeską deklarację
podpisał Starosta Miasta Vitkov Pan
Pavel Smolka.

W uroczystej sesji oprócz radnych
obydwu miast, na zaproszenie Burmistrza udział wzięli burmistrzowie Kalet,
którzy zawiązywali oraz później pielęgnowali i dbali o tę współpracę międzynarodową, tj. Pan Józef Breguła, Pan
Józef Kalinowski i Pani Maria Rogocz.
Na zakończenie sesji Starosta Vitkova Pan Pavel Smolka również przedstawił prezentację, w której omówił wydarzenia zrealizowane w trakcie 25 letniej współpraca pieniędzy obydwoma
miastami.
Partnerstwo w roku 1993 zawarli
ówczesna Starosta Miasta Vitkov Stanislava Sukova oraz urzędujący w tym czasie Burmistrz Miasta Kalety Józef Breguła.

Marek Parys

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych
lipiec– grudzień 2018
ZABUDOWA WIELORODZINNA
LIPIEC
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

4, 18
10,24
3,17
4, 18

SIERPIEŃ
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

4, 18
10,24
3,17
4, 18

WRZESIEŃ
Śmieci
1,15,29
Papier + plastik
14,28
Szkło
7,21
BIO
1,15,29

PAŹDZIERNIK
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

5,19
11,25
4,18
5,19

LISTOPAD
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

10,24
9,23
2,16
10,24

GRUDZIEŃ
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

7,21
13,27
06,20
7,21

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
REJON I
Ulice: Posterunek Kolejowy, 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa,
Łowiecka, Miłosza, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła,
Miesiąc

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady zmieszane

2

6

3

1

5

3

Odpady segregowane

9

13

10

8

12

10

REJON II
Ulice: Słoneczna, Krucza, Rodziewiczówny, Celulozowa, Kilińskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Krasickiego, Harcerska,
Miarki, Dworcowa, Bema, Chopina, Gwoździa, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Topolowa, Traugutta, Zielona,
Wojska Polskiego, Gołębia.
Miesiąc
Odpady zmieszane
Odpady segregowane

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

3

7

4

2

6

4

10

14

11

9

13

11
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REJON III
Ulice: Sienkiewicza, Konopnickiej, Gawlika, Lubliniecka, Fabryczna, Pokoju, Wczasowa, Imbirowa
Miesiąc
Odpady zmieszane
Odpady segregowane

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5

2

6

4

8

6

12

9

13

11

15

13

REJON IV
Ulice: Anioła, Borka. Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II,
Jaśminowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności 11-71, Wrzosowa, Zagłoby,
Żeromskiego, Jaworowa, Długosza, ks. Drozdka.
Miesiąc

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady zmieszane

6

3

7

5

9

7

Odpady segregowane

13

10

14

12

16

14

REJON V
Ulice: Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, Tuwima, Łączna, PCK, Kochanowskiego, Tylna, Kopernika, Lema,
Nałkowskiej, Wodna, Ligonia, Wolności 1-10, Damrota, Lubocz, Witosa, Plac Zjednoczenia, Morcinka, Moniuszki, Mickiewicza, Korfantego.
Miesiąc

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady zmieszane

16

20

17

15

19

17

Odpady segregowane

23

27

24

22

26

24

REJON VI
Ulice: Orzeszkowej, Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Miodowa, Boczna, Myśliwska,
Powstańców, Paderewskiego, Lubszecka, Jastrzębia, Poprzeczna, Piaskowa, Zapolskiej, Polna, Wiejska.
Miesiąc

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady zmieszane

17

21

18

16

20

18

Odpady segregowane

24

28

25

23

27

31

REJON VII
Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, ks. Rogowskiego, Żwirki i Wigury, B. Chrobrego.
Miesiąc

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady zmieszane

19

16

20

18

22

20

Odpady segregowane

26

23

27

25

29

27

Rejon VIII
Ulice: 30-lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Owocowa,
Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, ks. Antosza, Wiosenna.
Miesiąc

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady zmieszane

20

17

21

19

23

21

Odpady segregowane

27

24

28

26

30

28

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6:00 a 16:00 W dniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki powinny być
wystawione przed posesję. (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji)
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Strefa kibica w Kaletach

M

iejski Dom Kultury w Kaletach
od dłuższego już czasu czynił
starania w celu pozyskania licencji na
transmitowanie wszystkich meczów
podczas rozpoczynających się właśnie
w Rosji Mistrzostw Świata w piłce
nożnej. By zapewnić kibicom naszej
miejscowości możliwość wspólnego
oglądania meczów Polskiej reprezentacji i nie tylko, podpisana została
umowa z TVP, dzięki której można
było zainstalować odpowiednie urządzenia i od 14 czerwca bez przeszkód i
w komforcie można się delektować
oglądaniem meczów na dużym ekranie.
Strefa kibica usytuowana została przy
Publicznym Gimnazjum w Kaletach od
strony ulicy Gwoździa, gdzie zazwyczaj

znajduje się Plac Targowy, w tym
samym miejscu gdzie dwa lata temu
mogliśmy wspólnie oglądać Mistrzostwa Europy.
Strefa jest ogrodzona i pomieści
do 100 osób– dokładnie tyle, ile posiadamy leżaków. Aby zapewnić
komfort oglądania podczas nie
sprzyjającej aury oraz ze względu na
wczesną porę transmisji meczów, a
z tym z kolei wiąże się duże nasłonecznienie, został rozłożony namiot o wym.
8x14 m, zainstalowano ekran o wym.
5X4 m, a sygnał jest nadawany w wysokiej rozdzielczości HD za pośrednictwem projektora multimedialnego wraz
z nagłośnieniem, które zostało zakupione przez Miasto Kalety w ramach projektu Regionalnego Programu Woje-

MATERIAŁ PŁATNY

wództwa Śląskiego pod nazwą "Poprawa
jakości infrastruktury sportoworekreacyjnej na cele imprez kulturalnosportowych" i do tej pory było wykorzystywane do projekcji kina plenerowego.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego
oglądania meczów!

Marian Lisiecki

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,
ul. Żwirki i Wigury 2
Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),
Janusz Maruszczyk.
Materiały do Biuletynu przyjmowane są
do ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:
jacek.lubos@kalety.pl
oraz w Urzędzie Miejskim, w biurze nr 23 b.
Kontakt telefonicznyz redakcją:
(034) 352– 76 –52,
pon. 7.30- 17.00,
wt. – czw. 7.30-15.30,
pt. 7.30-14.00
Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:
(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),
biuletyn@kalety.pl
w godzinach 8.00– 11.30
Redakcja zastrzega sobie prawo
redagowania materiałów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Biuletyn Informacyjny jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Druk: Foto– Zymela,
42– 660 Kalety,
ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,
Nakład 800 egz.
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE

23 czerwca kaletańscy prymusi wyjadą na fundowana przez Miasto Kalety wycieczkę do Koniakowa.
23 czerwca Parafia z Drutarni organizuje festyn w Bruśku.
14 lipca przy kościele w Drutarni odbędzie „Święto Gminne”.
21 i 22 lipca odbędzie się Festyn Rodzinny w Kuczowie.
22 lipca (w niedzielę), o godzinie 18.00, spod Urzędu Miejskiego ruszy kolejna rowerowa wyprawa na pączki do Pniowca.
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