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Wizualizacja Ichtioparku

iasto Kalety, w najbliższym czasie podpisze umowę z Urzędem
Marszałkowskim w Katowicach na
realizację zadania pn.: Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku
Śląska – utworzenie parku tematycznego w Kaletach.

Poniżej prezentujemy Państwu wstępną wizualizację projektu, który zrealizowany zostanie na terenie przejętym od
likwidatora KZCP przy ul. Fabrycznej.
Jak już wcześniej informowaliśmy projekt będzie dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Poziom dofinansowania 85%. Ogłoszenie przetargu
planowane jest niezwłocznie po podpisaniu umowy z Instytucją Zarządzającą.

Marek Parys

Rada Miejska VII kadencji

Stoją od lewej: Adam Gabryś, Ryszard Sendel, Edward Drabik, Teresa Mryka, Kazimierz Złotosz, Janina
Perz, Antoni Jeż, Eugeniusz Ptak, Krzysztof Rogocz, Irena Nowak, Alojzy Rupik, Mirosława Potempa,
Michał Brol, Grzegorz Krupa, Piotr Kuder
www.kalety.pl
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Podziękowanie
Burmistrz Miasta Kalety dziękuje Pani Alicji Samek za sprezentowanie choinki, która ustawiona została przed
siedzibą Urzędu Miejskiego w Kaletach. Serdeczne podziękowania składam również mieszkańcom Kalet, Panu
Bogdanowi Klyta za nieodpłatny dowóz drzewka na miejsce, a także Panu Adamowi Lipińskiemu za nieodpłatne
wypożyczenia zwyżki, która posłużyła do powieszenia na choince ozdób świątecznych.

22 października w restauracji „Figaro” odbyło się spotkanie seniorów, członków Koła Kalety.
31 października 2014 na torze speedrowerowym w Kaletach- Drutarni, odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa
Kadetów Okręgu Południowego.
4 listopada Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu
III Turystyka, działanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne. Do dofinansowania wybrano projekt
Ichtioparku w Kaletach.
5 listopada likwidator KZCP, w ramach trwającego procesu likwidacji przedsiębiorstwa, zbył kolejną nieruchomość. Sprzedał
działkę nr 209/22 o powierzchni 886 m2 położoną przy ul. Brzechwy.
8 listopada uroczyście otwarto nowo wybudowany budynek biurowca firm Janusz Stróżyk Jan – Trans oraz Marek Szczepaniak
P.W. Pol – Drew.
8 listopada w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim rozdane zostały Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego.
Wśród osób wyróżnionych znalazła się również mieszkanka naszego Miasta – Pani Maria Rogocz.
10 listopada, po Mszy św. inaugurującej tradycyjne „Dni Klemensowe” w parafii św. Klemensa w Ustroniu koncertował
kaletański chór Sonata.
10 listopada Wojewoda Śląski, na wniosek Burmistrza Miasta Kalety, wydał decyzję stwierdzającą przekazanie na rzecz Gminy
Kalety nieodpłatnie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem Miejskiego Domu Kultury.
11 listopada w naszym mieście odbyły się obchody upamiętniające 96-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada w Zielonej, już po raz trzeci z rzędu zorganizowano Bieg Niepodległości.
12 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaletach im. prof. Henryka Borka odbył się wieczór poetycki Pani Marii
Rogocz promujący tomiki wierszy "Z życia wzięte" i "Retoryczne pytania".
12 listopada w salach Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II na Placu Bankowym w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca ogólnopolski konkurs „Szkoła przyjazna dla każdego”. Za udział w konkursie nagrodzono uczniów PSP nr 1 w Kaletach.

14 listopada Kalety odwiedził wicewojewoda Piotr Spyra.
16 listopada w naszym mieście przeprowadzono wybory samorządowe na stanowisko burmistrza, do Rady Miasta, do Rady
Powiatu i Sejmiku Województwa Śląskiego. Burmistrzem, na kolejną, drugą kadencję, wybrany został Klaudiusz Kandzia.
17 listopada IX rocznicę obchodziło Kaletańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”.
22 listopada w Miasteczku Śląskim odbył się XII Ogólnopolski turniej rock and rolla. Starowały w nim pary taneczne z grupy
RockTime działającej przy MDK w Kaletach.
23 listopada w MDK Kalety koncertował Damian Holecki.
25 listopada odbył się odbiór końcowy robót związanych z „Przebudową dróg gminnych, ulicy Działkowej i ulicy Księżycowej
w Kaletach” dla I etapu robót.
27 listopada w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się I sesja Rady Miejskiej VII kadencji.
28 listopada rozpoczął się remont chodnika przy ulicy Tarnogórskiej w Miotku.
4 grudnia w MDK Kalety miał miejsce wernisaż grupy artystycznej INSPIRACJE.
11 grudnia w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się II sesja Rady Miejskiej VII kadencji.

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos
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Dzień Seniora w Kaletach kontynuacją projektu „Wspólnie przeciwko starości”

W

dniu 22 października w restauracji „Figaro” odbyło się
spotkanie seniorów, członków Koła
Kalety, które istnieje już 55 lat.
W spotkaniu udział wzięły 54 osoby,
w tym przedstawiciele Urzędu i Rady
Miasta w osobach: burmistrza Klaudiusza
Kandzi i Przewodniczącego RM Eugeniusza Ptaka. Obecni byli także przedstawiciele Zarządu Rejonowego Związku
Emerytów w Lublińcu.
Przedstawiciel nowo otwartego Domu
Seniora „Aurum Vitae Residence” w Kaletach przedstawił oferty z zakresu działalności opiekuńczej i rehabilitacyjnej dla
seniorów oraz przeczytał obecnym foldery i zaprosił na Dzień Otwarty, który odbył się w dniu 3 listopada br.
Przedstawiciele Oddziału Rejonowego
i Zarządu Koła Kalety wręczyli burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi Złotą Odznakę Honorową za dotychczasową pomoc w realizacji zadań związkowych

oraz wszechstronną pomoc oraz
serdeczny stosunek
do seniorów.
Niespodzianką
dla
uczestników
spotkania był koncert części Orkiestry Dętej pod batutą pana Mariana
Lisieckiego.
Po
smacznym
posiłku, przy kawie i lampce wina
seniorzy
ruszyli
w tany.
Po skończonym
koncercie orkiestry zaczęły się śpiewy
przy akompaniamencie akordeonu. Zaczęto od odśpiewania hymnu emerytów:
„Nie bójmy się jesieni
Bo jesień łączy nas.
Z nią trzeba iść przez życie

Dopóki służy czas.”
Śpiewom i rozmowom nie było końca,
ale trzeba było wracać do domów. Rozbawieni i szczęśliwi seniorzy żegnali się
słowami „Do następnego spotkania”.

Teresa Szmalenberg

Uroczyste otwarcie siedzib kaletańskich firm ”Jan – Trans” i P.W. „Pol Drew”

W

sobotę 8 listopada 2014 r. otwarto nowo
wybudowany budynek biurowca Firm Janusz Stróżyk Jan – Trans oraz Marek Szczepaniak P.W. Pol – Drew.
Część oficjalna spotkania odbyła się w nowej siedzibie przy ul. Powstańców Śl. 4, gdzie goście mogli
zwiedzić wnętrza nowego budynku. Na zaproszenie
powyższych przedsiębiorstw w uroczystości udział
wziął Burmistrz Miasta Kalety oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kaletach.
Jest to kolejny nowy budynek przeznaczony pod
działalność gospodarczą wzniesiony na terenach po
byłych Zakładach Celulozowo - Papierniczych
w Kaletach.

Marek Parys

W

Nowy samochód strażacki oficjalnie w służbie mieszkańcom Kalet

dniu 8 listopada odbyła się uroczystość poświecenia i przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kaletach nowo zakupionego średniego
samochodu pożarniczego, ratowniczo –
gaśniczego Mercedes – Benz ATEGO.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem
meldunku przez Naczelnika OSP Kalety
dh Kazimierza Złotosza Prezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowskich Górach dh Janowi Jenczkowi.
Kolejnym punktem uroczystości było
odegranie hymnu Związku OSP RP
„Rycerze Floriana” przez Miejską Orkiestrę Dętą w Kaletach. Powitania zaproszonych gości dokonał Prezes OSP

w Kaletach dh Adrian Galios. Gośćmi
uroczystości byli: Pan Andrzej Pilot –
I Wicewojewoda Śląski, starszy brygadier Sławomir Rak – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Tarnowskich Górach, kapitan
Gerard Nickel – dowódca JRG w Tarnowskich Górach, dh Jan Jenczek – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Tarnowskich Górach, Pan Klaudiusz
Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pan
Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady
Miejskiej w Kaletach, Pan Józef Kalinowski – radny Rady Powiatu Tarnogórskiego, Pani Renata Sosnica – Skarbnik
Miasta Kalety, ksiądz Wojciech Ciosmak

– proboszcz Parafii pw. św. Józefa
w Kaletach – Jędrysku, radni Rady Miejskiej w Kaletach, poczty sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych i delegacje zaprzyjaźnionych OSP z: Strzybnicy,
Tworoga, Pniowca i Kotów.
Po powitaniu zaproszonych gości
i druhów strażaków, prezes OSP dh Adrian Galios przedstawił krótką informację
dotyczącą zakupu samochodu pożarniczego. Poinformował zebranych, iż koszt
nowo zakupionego pojazdu wyniósł kwotę 639.360,00 złotych, a sfinansowany
został on ze środków otrzymanych
w ramach dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 100.000,00 złotych, budżetu
państwa na funkcjonowanie krajowego
systemu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 150.000,00 złotych. Pozostałe
środki finansowe w wysokości 389.360,00 zostały wyasygnowane z budżetu Miasta Kalety.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości był moment przekazania na wyposażenie jednostki OSP Kalety nowego
pojazdu pożarniczego. Aktu przekazania
pojazdu oraz kluczyków naczelnikowi
OSP Kalety dh Kazimierzowi Złotoszowi
dokonali: Pan Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski, Pan Klaudiusz Kandzia –
Burmistrz Miasta Kalety oraz dh Jan Jenczek – prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP w Tarnowskich Górach. Następnie proboszcz Parafii pw. św. Józefa
w Kaletach – Jędrysku ksiądz Wojciech
Ciosmak dokonał ceremonii uroczystego
poświęcenia samochodu. W swej wypo-

wiedzi przekazał
życzenia druhom
strażakom,
by
nowy
pojazd
szczęśliwie dowoził ich na miejsce
akcji i z powrotem.
Istotnym elementem tej uroczystości
było
wręczenie pamiątkowych statuetek.
I tak w uznaniu
zasług dla ochrony
przeciwpożarowej
miasta Kalety oraz wspieranie ochotniczego pożarnictwa, pamiątkowe statuetki
otrzymali: Burmistrz Miasta Kalety, radni
Rady Miejskiej w Kaletach, zasłużeni
działacze pożarnictwa oraz strażacy
ochotnicy
z naszej OSP.
Po ceremonii wręczenia pamiątkowych
statuetek
głos
zabrali zaproszeni goście: Pan
Andrzej Pilot –
I Wicewojewoda
Śląski, Pan Klaudiusz Kandzia –
Burmistrz Miasta
Kalety, dh Jan
Jenczek – prezes
Zarządu Powiatowego
ZOSP
RP w Tarnowskich
Górach,
starszy brygadier
Sławomir Rak –
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zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Tarnowskich Górach. W swoich wystąpieniach wysoko ocenili dotychczasową działalność OSP Kalety, jej szczególne osiągnięcia, a także wypracowany
obecny wizerunek jednostki. Życzyli
strażakom dalszych sukcesów w niełatwej, społecznej służbie oraz zrealizowania ambitnych planów na przyszłość. Na
zakończenie tej uroczystości Prezes OSP
Kalety dh Adrian Galios skierował słowa
podziękowania po adresem zaproszonych
gości za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością tego okolicznościowego, ważnego dla jednostki OSP
wydarzenia. Wyraził wdzięczność dla
zwierzchnich władz straży pożarnej, Burmistrza Miasta Kalety, radnych Rady
Miejskiej w Kaletach oraz wszystkich
zebranych osób za ogromną życzliwość
i wsparcie finansowe przy zakupie nowego samochodu pożarniczego dla naszej
jednostki OSP.

Marian Marmajewski

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

11

listopada w naszym mieście
odbyły się obchody upamiętniające 96-tą rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
O godzinie 10-tej w kościele przy parafii pod wezwaniem św. Józefa w Jędrysku, odprawiona została przez księdza
proboszcza Wojciecha Ciosmaka uroczysta Msza św. za Ojczyznę, w której
oprócz mieszkańców miasta uczestniczyły również poczty sztandarowe. Po mszy
św. na czele z Miejską Orkiestrą Dętą
uczestnicy przeszli ulicami miasta pod
pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację, gdzie delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów.
Pod pomnikiem byli obecni przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaletach,
Rady Miejskiej w Kaletach, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Górników, Policji, Klu-

bu Sportowego Unia Kalety, Młodzieżowej Rady Miasta Kalety, Stowarzyszenia
Nasze Kalety, Stowarzyszenia Społeczno
-Kulturalnego, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach, Gimnazjum
w Kaletach, Zespołu Szkół i Przedszkola
w Kaletach Miotku.
Burmistrz składa serdeczne podziękowania Pocztom Sztandarowym, Miejskiej
Orkiestrze Dętej pod batutą Mariana Lisieckiego, Strażakom z OSP Kalety, Harcerzom, za uświetnienie uroczystości,
a także przedstawicielom wszystkich
organizacji oraz mieszkańcom uczestniczącym w obchodach 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
DROGA DO WOLNOŚCI tak zatytułowana była wieczornica z okazji 96-tej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
11 listopada przed pomnikiem
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BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ
I DEMOKRACJĘ o godz.19.30 został
odśpiewany Hymn Narodowy przez chór
SONATA. Chór wykonał również kilka
pieśni patriotycznych, po czym miejsce
przed pomnikiem zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzebiniu i Zespołu
Szkół i Przedszkola w Miotku. Ubrani w
stroje przypominające ówczesne lata za-

śpiewali kilkanaście pieśni z tamtego
okresu. Miłym zaskoczeniem była tak
liczna obecność mieszkańców, która
gromkimi brawami nagradzała artystów.
Całość przygotowała Pani Iwona Skop
dyrygent chóru Sonata, zarazem nauczyciel muzyki ww. szkołach za co jestem
bardzo wdzięczny.
Organizatorem obchodów tego Święta

był Miejski Dom Kultury w Kaletach.
Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, ks. proboszczowi za odprawioną mszę św. i Słowo Boże, delegacjom,
pocztom sztandarowym, mieszkańcom
i orkiestrze.

Marian Lisiecki
- dyrektor MDK w Kaletach

Laureaci konkursu ogólnopolskiego

D

nia 12 listopada 2014 r. w przepięknych salach Muzeum Kolekcji
im. Jana Pawła II (Galerii Porczyńskich) na Placu Bankowym w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca ogólnopolski konkurs „Szkoła
przyjazna dla każdego”.
Konkurs, nad którym patronat objęło
między innymi Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka, miał
na celu promocję działań wzmacniających
bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w
szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówki zostały
docenione za działalność na rzecz dzieci
specjalnej troski. Szkoły zostały wyłonione spośród placówek z całego kraju. Pedagodzy pracujący z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych na co dzień bo-

rykają się z trudnościami wynikającymi ze
specyfiki ich pracy. Niejednokrotnie także
stają przed wieloma dylematami.
Nagrodę główną w Warszawie odebrali
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowa
nr 1 w Kaletach. Otrzymali teleskop dla
zaawansowanego obserwatora nieba doskonałe narzędzie do prowadzenia wizualnych obserwacji obiektów Układu Słonecznego oraz nieba. Teleskop idealnie nadaje się
także do obserwacji szeregu przepięknych galaktyk. Prowadzący
konferencję podkreślili jednak, że
w zasięgu teleskopu powinny znaleźć się pozytywne przeżycia i doświadczenia dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, bowiem
bardzo ważnym aspektem w prawi-

dłowym funkcjonowaniu każdego człowieka, a szczególnie ucznia z problemami
edukacyjnymi.
W tym roku odbyła się druga edycja
konkursu. Oceniano stworzenie uczniom
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
bezpiecznych i przyjaznych warunków do
prawidłowego rozwoju. Ważne jest także
otwarcie szkół na innowacje oraz wymiana doświadczeń, których efektem ma być
lepsza i bardziej skuteczna praca z niepełnosprawnymi uczniami. Dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, prezes Polskiego Związku Towarzystwa Zespołu
Aspergera – Grzegorz Całek w swojej
wypowiedzi stwierdził, że: „w konkursie
chodzi o obiektywne potwierdzenie, iż
wprowadzane innowacyjne pomysły, realizowane projekty, zaangażowanie nauczycieli wykraczające dalece poza zwykły zakres obowiązków zawodowych – że
to wszystko jest wartościowe, potrzebne,
ma sens i jest zauważane i doceniane.”

Dorota Mańczak
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Pamiętajmy o przeszłości

14

listopada
w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach odbyła
się uroczysta akademia upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz przybliżająca postać Henryka Sławika , niezwykłego bohatera , który
uratował ludzkie życie, a dokładniej 30 000 ludzi.
Ratował Polaków i Żydów w czasach II wojny światowej, w
czasach, gdy życie ludzkie było wartością bezcenną lub traciło
całą wartość. Henryk Sławik zaliczał się do tych ludzi, dla których życie innych było wartością najwyższą. On sam nie wahał
się ryzykować własnego życia i w efekcie stracić je dla dobra
innych.
W roku 1990 został pośmiertnie uhonorowany odznaczeniem
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Dziś uważany jest za
bohatera trzech narodów: Polaków, Węgrów i Żydów.
Nadszedł czas, by przywrócić pamięć o zwykłych ludziach,
ale niezwykłych bohaterach. To właśnie rok 2014 został poświęcony pamięci Henryka Sławika– zapomnianego bohatera ze Śląska.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ks. P. Rogowskiego
postanowili wierszem i muzyką uczcić pamięć tego niezwykłego
człowieka. Wyjątkowo trafnie brzmiało tego dnia hasło przewodnie „Wiecznie są żywi Ci, o których pamiętamy”
Po zakończeniu akademii wicewojewoda pan Piotr Spyra oraz
burmistrz pan Klaudiusz Kandzia, korzystając z pośrednictwa
rzecznika Urzędu Miejskiego w Kaletach, a zarazem inicjatora
przeprowadzenia w Kaletach tego właśnie konkursu- p. Jacka
Lubosa, wręczyli nagrody uczennicom, które zdobyły najwyżej
punktowane miejsca w konkursie o życiu i działalności Henryka
Sławika. Słowa podziękowania skierowano również do opiekunów nagrodzonych uczennic : mgr Laurencji Wons z Zespołu
Szkół i Przedszkola w Kaletach - Miotku oraz mgra Mariana
Żyłki z Zespołu Szkół w Kaletach.
Nagrody otrzymały:
Julia Kot (miejsce I), Wiktoria Król (miejsce VI) – uczennice
Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach – Miotku. Nagrody to:
telefon komórkowy (smartfon), książki, pamiątkowa moneta
(numizmat) o Henryku Sławiku.
Marta Wilk (miejsce II) oraz Magdalena Olszowska, Klaudia
Stańczyk, Kamila Gruszka, Maja Kuder, Agata Dratwa – uczennice Zespołu Szkół w Kaletach. Nagrody to: tablet, karta pamięci, monety upamiętniające postać Henryka Sławika, książki.

Wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie akademii oraz uczestnikom konkursu należą się duże wyrazy uznania.

Blandyna Kubiak i Barbara Duda

Mieszkanka naszego Miasta Pani Maria
Rogocz wyróżniona nagrodą
Starosty Powiatu Tarnogórskiego

8

listopada 2014 r. w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, rozdane zostały Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego.
Wśród osób wyróżnionych znalazła się również mieszkanka naszego Miasta – Pani Maria Rogocz. Kapituła nagrody
starosty wyróżniła Panią Marię – szefową Stowarzyszenia
Społeczno - Kulturalnego w kategorii KULTURA.

Marek Parys

www.kalety.pl
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IX rocznica istnienia „Twojej Szansy”

dniu 17 listopada 2014 r. IX
rocznicę obchodziło Kaletańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”.
W związku z powyższym w dniu
19.11.2014 r. w siedzibie „Twojej Szansy”, która znajduje się w budynku Urzędu

Od

Miasta, odbyło się uroczyste spotkanie
założycieli ww. stowarzyszenia oraz ich
członków, a także zaproszonych gości.
Burmistrz Miasta Kalety oraz Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach serdecznie dziękują Prezesowi oraz

Członkom Kaletańskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”
za pracę dla dobra społeczności kaletańskiej.
Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji
z wykonywanej pracy w kolejnych latach
działalności.

Ewa Mikołajewska— Haiska

Od nowego roku rusza „Pendolino” na trasie Lubliniec - Warszawa

14 grudnia br. Lubliniec zyska nowe połączenia ekspresowe z Warszawą. Podróż potrwa tylko
2,5 h. Od przyszłego roku to połączenie
będzie obsługiwane przez superszybki
pociąg Pendolino.
Teoretycznie mogliby korzystać z niego

również mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, jednak do tego trzeba zmienić
rozkład jazdy Kolei Śląskich.
W Związku z powyższym Burmistrz
Kalet Klaudiusz Kandzia oraz Wójt Koszęcina Grzegorz Ziaja wystąpili z prośbą
do Marszałka Województwa Śląskiego

o interwencję w sprawie skoordynowania
połączeń Kolei Śląskich na linii Tarnowskie Góry - Lubliniec z pociągami ekspresowymi PKP Intercity.

którego wykonał wybrane pieśni religijne”.
W ramach rewizyty, w dniu 18 stycznia
2015 roku, koncertować będzie w kościele pw. św. Józefa w Kaletach– Jędrysku
ustroński chór „Ave”.

odbył się wieczór poetycki Pani Marii
Rogocz promujący tomiki wierszy
"Z życia wzięte" i "Retoryczne pytania".
Na spotkanie przybyli Wicewojewoda
Śląski pan Andrzej Pilot, Burmistrz Kalet
Klaudiusz Kandzia, radni naszego miasta
na czele z przewodniczącą komisji kultury Ireną Nowak, przedstawiciele szkół,
członkowie rodziny i przyjaciele poetki,
a także wszyscy dla których słowo pisane, a szczególnie poetyckie rymy coś
znaczą.
Na spotkaniu, wiersze recytowała sama
autorka i członkowie Stowarzyszenia
Społeczno - Kulturalnego, które pani
Maria prowadzi. Autorka publikująca
swoje wiersze w prasie lokalnej już od
kilku lat, teraz debiutowała wydawniczo.
Tym samym jest kolejną kaletańską poetką, która wydała swoje poezje. Tomiki
można nabyć w Bibliotece.

Jacek Lubos

Niepodległościowy turniej skata
sportowego

Rozkołysali pieśnią. Chór
„Sonata” wystąpił podczas
„Dni Klemensowych”
w Ustroniu
10 listopada, po Mszy św. inaugurującej tradycyjne „Dni Klemensowe”
w parafii św. Klemensa w Ustroniu
koncertował kaletański chór „Sonata”.
„Dni Klemensowe” obchodzone były
już po raz czternasty. Tym razem pod
hasłem: „Prosimy Cię Panie, bądź naszą
obroną i naszą tarczą”.
Chór z Kalet wystąpił z programem pt.
„Rozkołysz pieśnią świat”, w ramach

11 listopada w MDK Kalety z okazji
Święta Niepodległości odbył się turniej
skata.
W turnieju, który trwał aż 8 godzin,
uczestniczyło 17 osób .
Klasyfikacja:
I miejsce– Bogusław Zok z Kalet (2687
pkt.),
II miejsce– Jan Więcek z Psar (2557 pkt.)
III miejsce– Paweł Rupik z Truszczycy
(2461 pkt.)
IV miejsce– Leszek Sławik z Kuczowa
(2428 pkt.)
V miejsce– Dariusz Kompała z Kalet
(2397 pkt.)
Sekcja skata przy MDK składa serdeczne
podziękowania panu dyrektorowi
Marianowi Lisieckiemu
za udostępnienie Sali oraz
właścicielom Zakładów
Masarskich „Więcek” za
sponsoring

Dariusz Szewczyk

Marcin Walczak

Wieczór poetycki
Pani Marii Rogocz
Dwunastego listopada
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Kaletach
im. prof. Henryka Borka

www.kalety.pl
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Druga lokata pary z ROCK
TIME w XII Ogólnopolskim
turnieju rock and rolla
w Miasteczku Śląskim

(jal)
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kilkadziesiąt gołębi zajmujących czołowe miejsca w lotach w swoich kategoriach.

Jacek Lubos
Urodzinowy koncert Damiana
Holeckiego w MDK Kalety

W niedzielę 23 listopada 2014 roku
Damian Holecki obchodził swoje urodziny podczas uroczystego koncertu
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. rektor MDK Marian Lisiecki. W wydarzeniu udział wzięli: burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia, radni Rady Miejskiej
w Kaletach, członkowie grupy artystycznej, rodziny i przyjaciele członków
"Inspiracji".
Przewodnicząca grupy p. Jadwiga Mika
podziękowała władzom miasta za wsparcie
jakie otrzymuje grupa.
Burmistrz Kalet zwracając się do członków INSPIRACJI stwierdził, iż jest ona
jedną z najprężniej działających formacji
Był to drugi w tym roku występ tego w naszym mieście. Złożył całej grupie
plastycznej najserdeczniejsze życzenia
artysty na scenie MDK w Kaletach.
W trakcie prawie dwugodzinnego kon- dalszej pomyślności.

Agnieszka Kwoka
certu Damian Holecki przypomniał swoje
największe hity, zaś licznie
zgromadzona publiczność
oklaskiwała wspaniały Przez rok cały różnie się do siebie odzywamy.
występ.
Niegrzecznie, arogancko, o kulturę mało się staramy.
W związku z tym, iż był Gdy przychodzi wreszcie okres świąteczny,
to koncert urodzinowy nie
Każdy chce być bardziej miły i grzeczny.
mogło obejść się bez tortu,
Wyrażamy dla siebie tyle uprzejmości,
który widowiskowo wręczył artyście dyrektor Ka- Jakbyśmy chcieli nadrobić wszystkie zaległości.
letańskiego MDK-u Ma- Uśmiechamy się do siebie na ulicy, w sklepie, idąc do
rian Lisiecki, a publicz- pracy,
ność odśpiewała tradycyj- I dziwi nas, że to są też przecież nasi rodacy.
Dziś nikt nie trąbi na nas samochodem,
ne STO LAT.
Marian Lisiecki Gdy niechcący zajechaliśmy komuś drogę.
Kierowcy grzecznie nas przepuszczą na pasach dla pieMarian Lisiecki
szych,
Wernisaż grupy
Chociaż zwykle nikt w tym względzie grzecznością nie
W Miejskim Domu Kultury
INSPIRACJE
grzeszy.
odbyła się wystawa
I urzędniczka wyniosła , z miną chłodną i posępną,
4 grudnia 2014 r.
gołębi pocztowych
Uśmiecha się do nas i staje się bardziej dostępną.
w sali "Słonecznej" MiejSkładamy sobie wzajemnie świąteczne życzenia,
W dniach 21 i 22 listopada Miejski
skiego Domu Kultury Zdrowia, radości , szczęścia i powodzenia.
Dom Kultury gościł hodowców gołębi
w Kaletach odbył się Na co dzień pędzimy przez życie jak konie bez celu,
pocztowych.
wernisaż grupy plastycz- A przecież moglibyśmy dokonać rzeczy tak wielu.
Na wystawie, zorganizowanej przez nej „Inspiracje”.
To przecież wigilia to sprawia, choć czas szybko uciePZHGP Oddział Kalety wyeksponowano
Wystawę otworzył dyka,
Że stajemy się milsi i lepsi dla drugiego człowieka.
To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera,
Widząc jak niebo się nad nami otwiera.
22 listopada 2014 r. w Miasteczku Śląskim odbył się XII Ogólnopolski turniej rock and rolla.
Miasto Kalety w turnieju reprezentowali członkowie grupy tanecznej ROCK
TIME działającej przy Miejskim Domu
Kultury w Kaletach. II miejsce wywalczyła para Karolina Gruner i Daniel Wojtyra z Kalet.
Do finału turnieju dostały się jeszcze
dwie pary z grupy Rock Time, Dominika
Grosiak i Adrian Kalus oraz Joanna
Kempa i Artur Grzyb.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Czas świąteczny

Maria Rogocz

FRASZKA
Przodownik
Wszędzie pierwszy poniewczasie, za to pierwszy jest
przy kasie.
Tadeusz Beer

www.kalety.pl

Str. 10

BIULETYN INFORMACYJNY, GRUDZIEŃ 2014

Siatkarze LKS „Małapanew” Kuczów po pierwszym przetarciu

D

rużyna wystąpiła w dniu 11 listopada w corocznym
Turnieju Siatkówki w Lublińcu organizowanym
z okazji Święta Niepodległości.
Przeciwnikami w fazie grupowej były dobrze znane drużyny z Dobrodzienia oraz Lublińca. Pierwszy mecz po emocjonujących końcówkach każdego z setów zakończył się zwycięstwem z DREAM TEAMEM Dobrodzień w stosunku 2:1,
drugi mecz przyniósł niemniej wrażeń. Nasza „ekipa” spotkała się z gospodarzami turnieju miejscowym Studentem. Po
walce i dzięki gościnnemu” podejściu do sędziowania ulegliśmy drużynie z Lublińca 2:1. Niestety wyniki nie pozwoliły
na awans do finału rozgrywek, na pocieszenie został mecz
o 3 miejsce, w którym ulegliśmy drużynie Gaf Gliwice 2:0.
Turniej zakończył się zwycięstwem Helenki, która w meczu
finałowym pokonała Studenta 2:0.
W tym samym tygodniu, 14 listopada, rozpoczęliśmy również zmagania w Amatorskiej Lidze Siatkówki w Dobrodzieniu. W dwóch pierwszych spotkania podejmowani byliśmy
przez miejscowe drużyny YOUNG TEAM oraz NO NAME.
Dzięki nie najgorszej grze przeciwko drużynie YOUNG TEAM odnieśliśmy łatwe zwycięstwo 3:0. Nasz następny przeciwnik postawił niestety nam dużo wyższe warunki i po słabej
grze ulegliśmy NO NAMe-owi 3:1. Po dwóch seriach spotkań
zajmujemy 4 miejsce.
Zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki do kibicowania naszej drużynie :)
Mecze ALS w Hali Sportowej PSP w Dobrodzieniu, ul.
Piastowska 49, więcej informacji na stronie
www.sportdobrodzien.pl

Marcin Popielarz
www.kalety.pl
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Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Kadetów Okręgu Południowego

31

października 2014 na torze
speedrowerowym w Kaletach
Drutarni, odbyły się Indywidualne
i Drużynowe Mistrzostwa Kadetów
Okręgu Południowego.
Początkowo
zakładano
rozegranie
dwóch imprez,
lecz ostatecznie połączono rywalizację
indywidualną oraz drużynową i na jej
podstawie ustalono wyniki drużynówki.
Niespodzianki nie było. Jak przystało na
kaletańskich kadetów po raz kolejny nie
zawiedli i rozgromili przeciwników. Zawody drużynowe wygrała drużyna z Kalet, a na podium indywidualnie stanęli
Krzysztof Marczak- pierwsze miejsce

oraz Damazy Świder trzecie.
Klasyfikacja:
1. Krzysztof Marczak (TPD Kalety) –
(4,4,4,3) 15+4
2. Mateusz Pacek (MKS Śląsk Świętochłowice) – (4,W,4,4) 12+3+3
3. Damazy Świder (TPD Kalety) –
(3,4,4,3) 14+4+2
4. Nikodem Mlek (Lwy Unimot Częstochowa) – (4,4,4,3) 15+W
5. Mateusz Krakowian (PKS Victoria
Poczesna) – (2,3,2,4) 11+1
6. Mateusz Radomski (Lwy Unimot
Częstochowa) – (1,3,3,3) 10+2
7. Dominik Szulc (TPD Kalety) –
(4,3,W,2) 9
8. Kacper Włodarz (MKS Śląsk Świętochłowice) – (1,3,3,2) 9

9. Patryk Bielaczek (LKS Strażak Mikołów) – (1,3,2,3) 9
10. Adrian Rzepka (LKS Strażak Mikołów) – (2,2,2,2) 8
11. Emil Krakowian (PKS Victoria Poczesna) – (2,1,1,2) 6
Klasyfikacja zawodów drużynowych:
I. TPD Kalety: 38 (Marczak 15; Świder
14; Szulc 9)
II. Lwy Unimot Częstochowa: 25 (Mlek
15, Radomski 10)
III. MKS Śląsk Świętochłowice: 21
(Pacek 12; Włodarz 9)
IV. PKS Victoria Poczesna: 17 (M. Krakowian 11; E. Krakowian 6)
. LKS Strażak Mikołów: 17 (P. Bielaczek
9; A. Rzepka 8)

Piotr Kuder

III Bieg Niepodległości w Zielonej

We

wtorek 11 listopada w Zielonej, już po raz trzeci z rzędu
zorganizowano Bieg Niepodległosci.
Już od godziny 11-tej czynne było biuro zawodów pod wiatą pomiędzy zbiornikami, gdzie na zawodników czekali opiekujący się imprezą z ramienia Urzędu
Miejskiego w Kaletach inspektor Jacek
Lubos oraz animator Orlika Marcin Prandzioch, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.
Biegacze, po wypełnieniu formularzy
zgłoszeniowych, otrzymali numery startowe, po czym udali się na miejsce rozpoczęcia biegu- pod "Drzewo Wolności".
Przed startem pokrótce objaśniono trasę
biegu (która została uprzednio oznaczona
w terenie taśmami zabezpieczającymi)
i czekające na niej niespodzianki. Kilka
minut po godzinie 12-tej sześćdziesięciu
biegaczy (rekordowa frekwencja) rozpo-

częło 8 kilometrową
rywalizację.
Jako pierwszy na
metę, z czasem 27
minut i 36 sekund,
dotarł
Tomasz
Juszczak, 54 sekundy za nim przybiegł Kamil Kubat.
Trzeci w rywalizacji ogólnej był Filip Krauze z czasem 28.53. Po potwierdzeniu informacji, że wszyscy
startujący szczęśliwie ukończyli bieg
- nastąpiło podliczenie wyników w po- i konsumpcji kiełbasek przy wcześniej
szczególnych kategoriach. W międzycza- przygotowanym ognisku.
sie biegacze, wraz ze wspierającymi ich Dekoracja zwycięzców nastąpiła przy
bliskimi mieli możliwość upieczenia asyście burmistrza miasta Klaudiusza

www.kalety.pl
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Kandzi, przewodniczącego Rady
Miejskiej Eugeniusza Ptaka oraz radnej
Mirosławy Potempa. Na koniec wszystkich zaproszono tradycyjnie do wspólnego zdjęcia z biało- czerwonymi kotylionami.

Kategoria 20-34
1. Tomasz Juszczak
2. Kamil Kubat
3. Mateusz Dehn

Kategoria 35 plus
1. Zenon Nowak
2. Paweł Lelit
3. Norbert Smuda

Jacek Lubos

Wyniki III Biegu
Niepodległości:
Kobiety Kategoria 20- 34
lata
1. Magdalena Badowiec
2. Beata Mazgaj
3. Mirosława Bonk
Kategoria 35 plus
1. Katarzyna Mazur
2. Agnieszka Stańczyk
3. Magdalena Ostrowska
Mężczyźni Kategoria 15-19
lat
1. Filip Krauze
2. Adam Gutowski
3. Dominik Klimek

Konkurs "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje"

B

urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniej udekorowany - oświetlony balkon, obejście przydomowe i witrynę sklepową, pn. "Najpiękniejsze
świąteczne iluminacje". Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszego
miasta do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają!

REGULAMIN
Konkursu „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniej oświetlony balkon,
obejście przydomowe i witrynę sklepową.
Cel konkursu:
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety
do dbałości o piękno i estetykę swojego
najbliższego otoczenia oraz inspirowanie
do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery
świąt Bożego Narodzenia.
Organizator: Burmistrz Miasta Kalety.
Uczestnictwo i zasady konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Kalety, którzy
udekorują balkon, obejście przydomowe
lub witrynę sklepową.
2. Konkurs organizowany jest w trzech
kategoriach:
a) najładniej udekorowany - oświetlony
balkon;
b) najładniej udekorowane - oświetlone

obejście przydomowe;
c) najładniej udekorowana - oświetlona
witryna sklepowa.
3. W ocenie konkursowej brane będzie
pod uwagę:
a) ogólne wrażenie estetyczne,
b) pomysłowość i oryginalność,
c) nawiązanie do tradycji świąt Bożego
Narodzenia.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest wykonanie fotografii oświetlonego
balkonu, obejścia przydomowego lub
witryny sklepowej oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenia wraz z fotografiami (w wersji
tradycyjnej – wydruk lub na nośniku
elektronicznym), należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach
do dnia 12 stycznia 2015 r. w zaklejonej
kopercie z dopiskiem „KONKURS Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”.

Wyboru najładniej udekorowanego oświetlonego balkonu, obejścia przydomowego i witryny sklepowej, dokona
Komisja konkursowa wyłoniona przez
Organizatora do dnia 20 stycznia 2015 r.
Spośród zgłoszonych do konkursu balkonów, obejść przydomowych i witryn
sklepowych komisja wyłoni 1 najładniej
udekorowany - oświetlony balkon, 1 najładniej udekorowane - oświetlone obejście przydomowe i 1 najładniej udekorowaną - oświetloną witrynę sklepową.
Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej miasta
Kalety www.kalety.pl.
Wręczenie nagród laureatom konkursu
nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej,
o terminie której zwycięzcy zostaną poinformowani pisemnie.

www.kalety.pl
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Kalety, dnia 24 listopada 2014 roku
WSiRG.6220.4.49.2013.2014

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Kalety
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9, w związku
z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c/ i lit. d/ ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.
Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.),
z a w i a d a m i a m,
że na wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w
Katowicach
SKO
–
OŚ/428/1247/8023/12/BL z dnia 19 listopada
2014 r.
W załączeniu informacja Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się
z dniem 25 listopada 2014 roku.
BURMISTRZ MIASTA KALETY
mgr Klaudiusz Kandzia

www.kalety.pl
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Niebawem kolejna atrakcja turystyczna w Kaletach.
Miasto pozyskało środki europejskie na budowę
Ichtioparku

Ministerstwo Edukacji
Narodowej planuje
zwiększyć subwencję na
doposażenie sal
sześciolatków

M

inisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło listę jednostek
samorządu terytorialnego, których
wnioski o zwiększenie kwot części
oświatowej subwencji ogólnej na rok
2014 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds.
Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu
18 listopada br.
Minister Edukacji wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2014 tym jednostkom
samorządu terytorialnego. Ostateczną
decyzję podejmie Minister Finansów,
będący dysponentem rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej. Dla
Miasta Kalety oznaczało by to wzrost
subwencji oświatowej o kwotę 9 967 zł.
na doposażenie sali dla sześciolatków.

Z

arząd Województwa Śląskiego na
posiedzeniu w dniu 4 listopada 2014 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach Priorytetu III Turystyka,
działanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne.
Z wielką przyjemnością informujemy,
że kolejny wniosek złożony przez Miasto
Kalety, tym razem pod nazwą: Ichtiopark,
czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku
Śląska – utworzenie parku tematycznego

w Kaletach, uzyskał aprobatę i wybrany
został do dofinansowania.
Projekt przewiduje utworzenie parku
tematycznego oraz zagospodarowanie
terenu poprzemysłowego ze stawami fabrycznymi przejętego kilka lat temu przez
Miasto Kalety po likwidowanych Zakładach Celulozowo - Papierniczych w Kaletach.
W ramach projektu zaplanowano m.in.:
brukowaną alejkę, oświetlenie solarne,
wiaty spoczynkowe, wiatę spoczynkową
z piecem do ryb, monitoring, wypożyczalnię sprzętu wędkarskiego, ścieżkę
edukacyjną o rybach z tablicami informacyjnymi, pomosty pływające, stanowiska
wędkarskie, taras widokowy oraz nasadzenia.
Miasto otrzyma dofinansowanie
w wysokości 85% kwoty całkowitej wartości projektu, tj. 408.000,00 zł.

Marek Parys

Naprawa wałów rzeki Mała Panew na terenie miasta Kalety

R

egionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu – Zarząd
Zlewni Środkowej Odry (odcinek opolski) z siedzibą w Opolu dokonuje napraw i zabezpiecza wyrwy i zapadliska
w wałach rzeki Mała Panew.
Powyższe prace są wykonywane na
Dariusz Szewczyk wniosek Urzędu Miejskiego w Kaletach
z września bieżącego roku po dokonanym
Kolejny krok w likwidacji przeglądzie przeciwpowodziowym, który
został przeprowadzony w ramach działań
KZCP
zapobiegania zagrożeń powodziowych na
dniu 5 listopada br. likwidator terenie miasta Kalety.
KZCP, w ramach trwającego
Bolesław Gruszka
procesu likwidacji przedsiębiorstwa,
zbył kolejną nieruchomość.
Działki pod Domem Kultury własnością gminy
Sprzedał działkę nr 209/22 o powierzchni 886 m2 położoną przy ul. Brzechwy,
dniu 10 listopada 2014 r. Woje- 0,2561 ha, położonej w Kaletach przy
przeznaczoną w planie zagospodarowania
woda Śląski, na wniosek Burmi- ul. Lublinieckiej 2, zabudowanej buprzestrzennego pod zabudowę wieloro- strza Miasta Kalety, wydał decyzję dynkiem Miejskiego Domu Kultury.
dzinną. Nabywcą działki został mieszka- stwierdzającą przekazanie na rzecz
Dotychczas działki te były w użytkoniec Kalet. Z tytułu sprzedaży do budżetu Gminy Kalety nieodpłatnie prawa wła- waniu wieczystym Gminy Kalety, a teraz
miasta wpłynęła kwota 2.000 zł i co roku sności nieruchomości Skarbu Państwa będą jej własnością. Decyzję podpisał
będzie wpływał podatek od nieruchomo- oznaczonej ewidencyjnie jako działki I Wicewojewoda Pan Andrzej Pilot.
ści.
nr 49/11 i 51/17 o łącznej powierzchni

W

W

Izabela Rapczyńska

Izabela Rapczyńska
www.kalety.pl
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Przebudowa dróg gminnych ulicy Działkowej i ulicy Księżycowej w Kaletach
(I etap)- zakończona

W

dniu 25 listopada 2014 r. odbył
się odbiór końcowy robót związanych z „Przebudową dróg gminnych,
ulicy Działkowej i ulicy Księżycowej
w Kaletach dla I etapu robót”. Wykonawcą robót było: P.P.U.H. LIBUD
s. c. Liberda Adam i Liberda Jacek
z Sosnowca.

W odbiorze poza przedstawicielami
Urzędu Miejskiego w Kaletach, na czele
z burmistrzem i inspektorem nadzoru
inwestorskiego, uczestniczył również
Radny Rady Miejskiej w Kaletach Pan
Kazimierz Złotosz.
Koszt robót na ogólną kwotę wynosi:
839.804,47 zł w tym:

1) za wykonanie przebudowy ul. Działkowej w Kaletach – I etap w kwocie brutto: 427.792,87 zł
2) za wykonanie przebudowy ul. Księżycowej w Kaletach – I etap w kwocie brutto: 412.011,60 zł

Jan Potempa

Rozpoczął się remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 908 ul. Tarnogórskiej
w Kaletach-Miotku

W

piątek 28 listopada br. Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpoczął remont chodnika przy
ul. Tarnogórskiej w Miotku, wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 908 w kierunku
południowym.
Remont będzie prowadzony etapami,
zależnymi od warunków pogodowych.
Wykonawcą robót jest Firma Larix z Lublińca. Remontem objęty zostanie odcinek od skrzyżowania ul. Tarnogórskiej
z ul. Paderewskiego do ul. Grzybowej,
przy starej Poczcie.
Nawierzchnia chodnika po przebudowie będzie z betonowej kostki brukowej
na podbudowie z tłucznia kamiennego
zamknięta obustronnie obrzeżami betono-

wymi. Pobocza umocnione zostaną żwirem.
Koszt przedmiotowego remontu w całości zostanie pokryty
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach, bez udziału finansowego Miasta Kalety.
W kwestii dotyczącej budowy
dalszej części chodnika wzdłuż ul.
Tarnogórskiej od ul. Grzybowej
w kierunku „Zarachu” pragniemy
poinformować, zgodnie z uzyskaną pisemną informacją w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, że
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908
na przedmiotowym odcinku jest w Man-

dacie Negocjacyjnym Województwa Śląskiego w ramach projektów kluczowych
planowanych do realizacji ze środków
RPO WSL 2014-2020 – poziom regionalny.

Jan Potempa

W 2015 roku zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kuczowie

T

rwa realizacja
jednego z większych przedsięwzięć
inwestycyjnych, którego wartość w kwocie netto (bez podatku Vat, który miasto odzyskuje ponieważ prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodnościekowej) wynosi – 6.217.184,oo zł.
Wyżej wymieniona inwestycja jest
realizowana przy udziale Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach, który przyznał nam dotację bezzwrotną w wysokości 2.400.000,oo zł oraz pożyczył na
preferencyjnych
warunkach
kwotę
2.400.000,oo zł.
Po zrealizowaniu tego zadania (do
końca roku 2015) zostanie podłączonych
262 gospodarstw domowych tzn. budynków mieszkalnych.
Ścieki sanitarne zostaną zebrane do
stacji podciśnieniowej (wybudowany
budynek na początku Kuczowa) a następ-

nie zostaną przepompowane do wybudowanej kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej, która przebiega przy ulicy 1 Maja
w Kaletach.
Zrealizowana inwestycja w znacznym
stopniu poprawi stan środowiska w tym
rejonie miasta Kalety.
Dobiegają końca prace projektowe
dotyczące terenów gminy Kalety nie posiadających kanalizacji sanitarnej tj. Zielona, Miotek, Mokrus i Truszczyca.

Bolesław Gruszka
www.kalety.pl
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INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Aktualizujmy deklaracje!

Informacja w sprawie
płatności za wywóz
odpadów komunalnych
w 2015 roku

Uwaga na gorący popiół!

Przypominamy, że popiół wrzucamy
do kosza na odpady komunalne zmieObowiązująca od 2013 roku tzw.
szane.
Ustawa śmieciowa narzuciła na właściW związku z trwającym właśnie
cieli nieruchomości obowiązek składa- W związku z licznymi zapytaniami sezonem grzewczym ostrzegamy, iż ponia i aktualizowania deklaracji o wyso- mieszkańców Kalet w sprawie doko- piół wrzucany do pojemnika nie
kości opłaty za gospodarowanie odpanywania opłat za wywóz odpadów może być gorący, ponieważ może
dami komunalnymi.
komunalnych od stycznia 2015 roku, spowodować pożar i uszkodzenie
Niejednokrotnie jednak zapomina się
Miasto Kalety informuje, że wpłat pojemnika na odpady.
o aktualizacjach mających związek np.
należy dokonywać na ten sam indy- Przypominamy, iż właściciel nieruchoz wyjazdem członka rodziny na dłuższy
mości jest zobowiązany do eksploatacji
okres czasu poza miejsce zamieszkania widualny numer rachunku bankowepojemnika zgodnie z Regulaminem
go
(tak
jak
dotychczas)
do
dnia
(studenci, pracownicy sezonowi) czy też
utrzymania czystości i porządku na tere15-tego
każdego
miesiąca.
śmiercią współdomownika.
nie Miasta Kalety i utrzymywania poNagminnie nie aktualizuje się również Druki dowodów wpłat na cały rok będą jemnika w odpowiednim stanie sanitarniestety deklaracji w przypadku narodzin dostarczane wraz decyzjami podatko- nym, porządkowym i technicznym.
dziecka albo zamieszkania w budynku
(mieszkaniu) nowej osoby.
Xymena Sudakowska, Monika Gambuś
Przypominamy, iż właściciel nieruchomości ma obowiązek aktualizacji deklaINFORMACJA MOPS KALETY
racji w wyżej opisanych bądź podobnych
przypadkach w terminie 14 dni od dnia
Od 1 listopada wyższe progi dochodowe
nastąpienia zmiany.
do zasiłku rodzinnego
Nie zastosowanie się do powyższych
unormowań, w przypadku uzasadnionych
róg dochodowy do zasiłku rodzin- orzeczeniem o umiarkowanym albo
wątpliwości co do prawdziwości danych
neg o na o kres za siłko w y znacznym stopniu niepełnosprawności)
wykazanych na deklaracji, może skutko2014/2015 wzrósł 1 listopada 2014 ro- obowiązuje nieco wyższy próg dochodować odgórną decyzją Burmistrza Miasta
wy. Dochód rodziny w przeliczeniu na
ku.
Kalety co do wysokości opłaty za gospoDochód rodziny, upoważniający do osobę albo dochód osoby uczącej się nie
darowanie odpadami komunalnymi.
ubiegania się o zasiłek, w przeliczeniu na będzie mógł bowiem przekraczać kwoAktualizacji deklaracji można dokonyjedną osobę nie może przekraczać 574,00 ty 664,00 zł (było 623,00 zł). Tyle samo,
wać w Urzędzie Miejskim w Kaletach,
zł (było 539,00 zł). W sytuacji, gdy tj. 664,00 zł, wynosi również od 1 listoI piętro, biuro nr 11 ( inspektor Xymena członkiem rodziny jest dziecko niepełnopada 2014 r., kryterium dochodowe
Sudakowska, inspektor Monika Gam- sprawne (czyli takie, które legitymuje się
uprawniające do specjalnego zasiłku
buś).
orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekuńczego.

P

Iwona Wręczycka

Pavel Smolka po raz kolejny wybrany na starostę partnerskiego miasta Vitkov

W

nnková, Štěpán Hutník, PhDr. Marie Mikulíková, Miroslav Snášel, Oldřich
Vícha.
Radni wybrali spośród siebie starostę
miasta (w Czechach obowiązuje nieco
inna niż w Polsce ordynacja wyborcza).
rządowe.
W ich wyniku na radnych miejskich Po raz kolejny na to stanowisko powoław Vitkovie zostali wybrani: Ing. Pavel no Pavla Smolkę. Jego zastępcami zostali
Smolka, Mgr. Oldřich Huška, Lenka So- Oldřich Huška i Lenka Sonnková.
Republice
Czeskiej
w dniach 10-11 października br. miały
miejsce wybory samo-

W drugim naszym mieście partnerskim- Ustroniu- również zwyciężył dotychczasowy włodarz miasta- pan Ireneusz Szarzec.
Obu nowym- starym burmistrzom gratulujemy i życzymy sukcesów podczas
rozpoczętej właśnie kadencji

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Wyniki wyborów samorządowych w Kaletach
Przedstawiamy Państwu oficjalne wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r.

Wybory do Rady Miejskiej Miasta Kalety
Zgodnie z protokołami największą ilość głosów
otrzymali:
w okręgu nr 1 Ryszard Sendel – 92 głosy,
w okręgu nr 2 Irena Nowak – 126 głosów,
w okręgu nr 3 Eugeniusz Ptak – 155 głosów,
w okręgu nr 4 Krzysztof Rogocz – 146 głosów,
w okręgu nr 5 Antoni Jeż – 77 głosów,
w okręgu nr 6 Edward Drabik – 86 głosów,
w okręgu nr 7 Janina Perz – 158 głosów,

w okręgu nr
w okręgu nr
w okręgu nr
w okręgu nr
w okręgu nr
w okręgu nr
w okręgu nr
w okręgu nr

8 Kazimierz Złotosz – 172 głosy,
9 Adam Gabryś – 75 głosów,
10 Grzegorz Krupa – 135 głosów,
11 Michał Brol – 146 głosów,
12 Piotr Kuder – 165 głosów,
13 Teresa Mryka – 81 głosów,
14 Alojzy Rupik - 161 głosów,
15 Mirosława Potempa – 119 głosów.

Wybory do Rady Powiatu Tarnogórskiego
Ilość głosów zdobytych przez kandydatów z Miasta Kalety do Rady Powiatu Tarnogórskiego
l.p.

Imię i nazwisko

Obwód 1

Obwód 2

Obwód 3

Obwód 4

Obwód 5

Razem

1

Marcin Parys

224

50

249

40

138

701

2

Lucjan Galios

91

32

102

16

108

349

3

Tomasz Galios

81

35

98

18

34

266

4

Maria Rogocz

56

17

67

20

51

211

5

Marian Lisiecki

54

17

106

16

16

209

6

Maria Wiatrek

64

21

43

13

30

171

7

Dawid Wolnik

17

11

28

57

14

127

8

Józef Kalinowski

52

11

37

3

22

124

9

Paweł Klimek

20

10

63

3

13

109

10

Stanisław Nowak

0

2

3

0

58

63

Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego
Siedmiu kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie w Mieście Kalety w wyborach do
Sejmiku Województwa Śląskiego:
l.p.

Imię i nazwisko

Obwód 1

Obwód 2

Obwód 3

Obwód 4

Obwód 5

Razem

1

Andrzej Pilot

192

73

223

44

140

672

2

Łukasz Wiatowski

61

13

153

5

22

254

3

Barbara Dziuk

58

7

62

20

74

221

4

Lucyna Ekkert

48

11

52

10

43

164

5

Zbigniew Przedpełski

29

21

31

11

26

118

6

Andrzej Sławik

30

11

24

12

26

103

7

Małgorzata Sowa

32

9

19

4

10

74
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I sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Kaletach

27

listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej VII kadencji.
Zgodnie z prawem pierwszą sesję nowo
wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził radny senior Kazimierz Złotosz.
Na wstępie prowadzący obrady powitał
radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza,
skarbnika, radcę prawnego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach oraz przybyłych gości. Radny senior
oświadczył, że zgodnie z listą obecności
w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku
z czym wszystkie podejmowane uchwały
będą prawomocne.
W kolejnym punkcie głos przekazany
został Panu Piotrowi Kotarskiemu, który
po złożeniu gratulacji wręczył radnym
zaświadczenia o wyborze. Następnie radni
złożyli ślubowanie - Kazimierz Złotosz
odczytał rotę ślubowania, a następnie każ-

dy z radnych potwierdził ten fakt słowami:
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
W kolejnym punkcie porządku obrad
nastąpił wybór przewodniczącego Rady
Miejskiej w kadencji 2014-2018. Po zgłoszeniu kandydatury na przewodniczącego
(jedynym kandydatem, który wyraził zgodę był radny Eugeniusz Ptak) z grona radnych w głosowaniu jawnym powołana
została 3-osobowa komisja skrutacyjna
(Adam Gabryś - przewodniczący i członkowie: Janina Perz i Ryszard Sendel). Po
zakończeniu głosowania tajnego i po zliczeniu głosów przewodniczący komisji
skrutacyjnej ogłosił wynik wyborów. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach
w kadencji 2014-2018, stosunkiem głosów
na TAK 15, na NIE 0, został radny inż.
Eugeniusz Ptak. Rada Miejska podjęła w
tej sprawie uchwałę. Wobec powyższego
radny senior Kazimierz Złotosz przekazał
prowadzenie dalszej części obrad przewodniczącemu Eugeniuszowi Ptakowi,

Podziękowanie

który po słowach podziękowania przeszedł
do kolejnego punktu obrad oddając ponownie głos przewodniczącemu Miejskiej
Komisji Wyborczej w Kaletach, który
wręczył zaświadczenie o wyborze na burmistrza Panu Klaudiuszowi Kandzi. Następnie Burmistrz Miasta Kalety mgr
Klaudiusz Kandzia złożył ślubowanie:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. „Tak mi
dopomóż Bóg”, po którym to oficjalnie
objął urząd burmistrza.
Burmistrz dziękując zapewnił, że wszelkie podejmowane przez niego działania
będą realizowane dla dobra Miasta Kalety,
a zwracając się do radnych prosił o to, aby
kadencja upłynęła we wzajemnej współpracy bez podziałów politycznych.

Małgorzata Mazur
MATERIAŁ PŁATNY

W imieniu wszystkich kandydatów do Rady Miasta i Powiatu z ramienia PiS dla mieszkańców Kalet
oraz Okręgu Wyborczego nr 1 (Kalety, Tworóg, Krupski Młyn, Miasteczko Śl. )
Podziękowanie za oddane głosy

Składa

Komitet Wyborczy PiS

Podziękowanie

MATERIAŁ PŁATNY

Serdecznie dziękuję za zaufanie i oddane głosy na moją kandydaturę w minionych
wyborach samorządowych.
Państwa zdecydowane poparcie upoważniło mnie do otrzymania mandatu radnego Rady Powiatu
Tarnogórskiego z ilością 733 zdobytych głosów.
Dziękując za nie, zabieram się do pracy.
Jestem otwarty na wszelkie uwagi i propozycje w zakresie zadań jakie realizuje Samorząd Powiatowy.
Pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Marcin Parys

www.kalety.pl
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Podziękowanie

Szanowni Państwo!
Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu moich
wyborców, którzy w tegorocznych wyborach
samorządowych oddali na mnie swój głos.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie
Państwo tak dużym zaufaniem udzielając swego
poparcia, za co serdecznie już dziś wszystkim
dziękuję.

Dziękujemy naszym wyborcom
za oddane na nas głosy
w Wyborach Samorządowych
2014 r.
Życzymy dużo satysfakcji
z dokonanego wyboru.

Tym samym pragnę zapewnić, że jako Radny Miasta
Kalety, będę pracował na wspólne dobro naszego
Miasta.
Serdecznie dziękuję!
Z wyrazami szacunku

Grzegorz Krupa
MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY

Teresa Mryka,
Maria Wiatrek,
Józef Kalinowski,
Sebastian Breguła,
Andrzej Szmalenberg,
Aleksandra Leczkowska

Podziękowanie

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim
wyborcom okręgu nr 1, mieszkańcom bloków nr 78
do 96 przy ul. 1 Maja za oddane głosy na moją
osobę w wyborach samorządowych
w dniu 16 listopada 2014 r.

Szanowni Mieszkańcy Miotka
i Kuczowa!

Dołożę wszelkich starań aby aktywnie
uczestniczyć w rozwoju Kalet ze szczególnym
uwzględnieniem naszej dzielnicy. Zapewniam
moich wyborców moich wyborców, że będę
aktywnie uczestniczył w pracach na rzecz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i rozwoju
miasta, a w szczególności nowych inwestycji
wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie
zawodowe w inwestycjach.
Cieszę się, że w dalszym ciągu mogę
wspierać burmistrza w skutecznej zmianie
wizerunku naszego miasta na lepsze.
Gratuluję pozostałym kandydatom wyników życząc
jednocześnie burmistrzowi oraz wybranym radnym
spokojnej i owocnej pracy w VII kadencji Rady
Miejskiej w Kaletach.
MATERIAŁ PŁATNY

Ryszard Sendel

Serdecznie dziękuję za wszystkie
głosy oddane na moją kandydaturę
w minionych wyborach
samorządowych.
Dzięki Państwa zaufaniu otrzymałem mandat radnego miejskiego.
Dołożę wszelkich starań by godnie
reprezentować nasze dzielnice
i zadbać o sprawy mieszkańców.

MATERIAŁ PŁATNY

Z wyrazami szacunku
Wasz Radny
Alojzy Rupik
www.kalety.pl
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Szanowni Mieszkańcy Drutarni!

Dziękując Państwu za dwuletnią współpracę i wparcie pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie
swój głos w wyborach samorządowych.
Trzymam kciuki za pomyślne ukończenie budowy ronda, którego powstanie podniesie w dużym stopniu bezpieczeństwo
w naszej dzielnicy. Jednocześnie mam nadzieję, że wnioskowane przeze mnie projekty i inwestycje, przede wszystkim
budowa chodnika przy ul. 3 Maja oraz oświetlenie ścieżki pieszo– rowerowej będą w najbliższej przyszłości realizowane.

Dziękuję! Zuzanna Jelonek

MATERIAŁ PŁATNY

Podziękowanie
Składam gorące podziękowania mieszkańcom z okręgu nr 15, którzy w wyborach do Rady Miejskiej udzielili mi
swojego poparcia. Dziękuję za życzliwość, zaufanie i za każdy oddany głos.
Otrzymany mandat jest dla mnie zobowiązaniem do rzetelnej i wytrwałej pracy.
z

MATERIAŁ PŁATNY

wyrazami szacunku Mirosława Potempa

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom miasta Kalety, za tak liczny udział
w Wyborach Samorządowych 16 listopada 2014.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do mieszkańców z okręgu wyborczego nr 7 w Kaletach-Jędrysku, którzy
zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój głos. Tym samym pragnę zapewnić, że jako radna, zdobytą wiedzę
i doświadczenie wykorzystam w jak najlepszy sposób w pracy dla dobra mieszkańców i miasta.

Janina Perz

MATERIAŁ PŁATNY

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
20 grudnia, w sobotę, na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kaletach, od godziny 17.00 trwać będzie II Wieczór Adwentowy.
30 grudnia w Urzędzie Miejskim odbędzie się III sesja Rady Miejskiej.
4 stycznia, w niedzielę, o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2014.
18 stycznia, o godzinie 17.00 w kościele w Jędrysku, wraz z chórem Sonata, koncertować będzie ustroński chór AVE.
29 stycznia w restauracji „Gościnna” odbędzie się Gala Przedsiębiorców Miasta Kalety.

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kaletach. Po remoncie. 502 393 646.

Poszukuję rencisty lub emeryta do prac w ogrodzie.
Tel. 00491791721580
Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,
ul. Żwirki i Wigury 2

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),
Janusz Maruszczyk.
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ROZKŁAD JAZDY BUSÓW
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