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Burmistrz i radni dzielnic
spotkali się
z mieszkańcami

28

marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku
odbyło się spotkanie burmistrza miasta
i radnych dzielnic z mieszkańcami Miotka, Kuczowa, Zielonej i Mokrusa.
Na sali trudno było znaleźć wolne miejsce, a frekwencja świadczyła o tym, że problemy, które zasygnalizowano jako powody
dyskusji, np.: dofinansowania do zakupu
pomp ciepła czy inwestycje z zakresu likwidacji kotłowni węglowych i montażu źródeł
ciepła opalanych kotłem na biomasę typu
pellet– stanowią dla mieszkańców zagadnienia dużej wagi.
Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania
w Miotku przeczytają Państwo na stronie
nr 7.
(jal)
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Wyrazy współczucia dla córki z rodziną
z powodu śmierci

śp. Stefana Jelonka
wieloletniego działacza sportowego KS „Unia” Kalety
składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Cittaslow na fraszkę i amatorski film

26

maja w Lidzbarku
odbędzie się IX
Festiwal Cittaslow. Organizator Festiwalu ogłosił
konkurs dla mieszkańców wszystkich
miast Cittaslow na amatorski filmik
"Cittaslow - nakręćmy się" oraz konkurs literacki "Dobra fraszka".
Film i fraszka stanowią wstępne konkurencje Turnieju Miast Cittaslow
w Lidzbarku. Podczas Festiwalu będzie
okazja zmierzyć się w konkurencjach

sportowych i łamigłówce umysłowej.
Odbędzie się także tradycyjna ocena stoisk.
Dodatkowe informacje dostępne są
w regulaminach zamieszczonych jako
dodatkowe pliki przy informacji na temat
konkursu na www.kalety.pl
Termin zgłaszania prac konkursowych:
27 kwietnia 2018 r.
Festiwal Cittaslow to nie tylko upowszechnianie idei ruchu slow life czy
promocja swojego regionu i pomysł na

spędzenie majowego weekendu w nieśpiesznej atmosferze. To czas integracji,
angażowania społeczności lokalnej
i stowarzyszeń. W związku z powyższym
zapraszamy Państwa do udziału w konkursach!
Wyniki obydwu konkursów stanowić
będą części składowe Turnieju Miast
Cittaslow, w który zaangażowane będą
Miasta członkowskie w dniu Festiwalu.

Jacek Lubos

9 marca, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się Recital Roberta Janowskiego okazji Dnia Kobiet.
14 marca, 40 seniorów z Kalet wyjechało do Vitkova aby wziąć udział w pierwszej części projektu „60+”.
15 marca, w czwartek, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, odbyła się druga część czesko- polskiego projektu 60+ pod
hasłem „… dla Waszej dobrej kondycji”.
16 marca, w Ośrodku Wypoczynkowym w Zielonej, odbyła się VIII konferencja w sprawie rozwoju Zielonej.
17 marca w restauracji „GOŚCINNA” w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaletach.
20 marca, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
21 marca w sali Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbył się IX Konkurs Wiedzy o Języku Polskim.
23 marca, w szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaletach odbyła się prelekcja wędkarska.
23 marca burmistrz Klaudiusz Kandzia wziął udział w targach i konferencji pn. "Biały Śląsk – nazwa, która zobowiązuje",
które odbyły się w Pałacu w Rybnej.
24 marca, w kaletańskiej dzielnicy Truszczyca, zorganizowano już po raz siódmy Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny.
28 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku odbyło się spotkanie burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi
oraz Radnych z mieszkańcami Kuczowa, Miotka, Mokrusa oraz Zielonej.
5 kwietnia odbyły się spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami w MDK w Kaletach i w Klubie w Drutarni.
6 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na Gali obecni byli kaletańscy laureaci: Nadja Watoła i Paweł Wons .
7 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert śląskiej piosenki biesiadnej.
9 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach przeprowadzony został Międzygminny Konkurs Matematyczny.
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
15 kwietnia, na zbiorniku licencyjnym przy ul. Fabrycznej (Ichtioparku) odbędą wędkarskie o Mistrza Koła PZW Kalety.
22 kwietnia, w niedzielę, odbędzie się rowerowa wycieczka na pączki do Pniowca. Zbiórka pod Urzędem Miejskim o godzinie
17.45. Zapisy (do 19 kwietnia włącznie) i szczegóły pod nr tel. 034 352-76-52.
W dniach 18-20 maja odbędą się jubileuszowe, 20-te Dni Kalet (szczegóły na str. nr 10).
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Konkurs fotograficzny „Dzielnice Kalet w wiosennej krasie”

rząd Miejski w Kaletach ogłasza
konkurs fotograficzny pod nazwą „Dzielnice Kalet w wiosennej krasie’. Udział w konkursie może wziąć
każdy amator fotografii dysponujący
cyfrowym sprzętem do wykonywania
zdjęć (cyfrowy aparat fotograficzny,
smartfon).
Konkurs polega na uchwyceniu ciekawych ujęć miejsc najbardziej charak-

terystycznych dla każdej dzielnicy.
Uczestnicy mają obowiązek przesłania
do dnia 15 czerwca włącznie pakietu
minimalnie 8, a maksymalnie 24 zdjęć
(maksymalnie po trzy z każdej z ośmiu
dzielnic: Zielonej, Mokrusa, Miotka,
Kuczowa, Truszczycy, Lubocza, Jędryska i Drutarni).
Każdy uczestnik musi przedstawić
zdjęcia z WSZYSTKICH dzielnic mia-

sta Kalety. Pakiety konkursowe pomijające choć jedną dzielnicę– nie będą
uwzględniane przez jury.
Prosimy o zapoznanie się z poniższym
regulaminem. Do przesyłanych prac
należy dołączyć kartę zgłoszeniową pobraną ze strony www.kalety.pl (znajduje
się w zakładce („Konkurs fotograficzny”).

Jacek Lubos

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„DZIELNICE KALET W WIOSENNEJ KRASIE”
bardziej charakterystyczne dla danej
dzielnicy miejsca (elementy architektoniczne, przyrodnicze, itp.).
f. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz obróbki graficznej
mającej wpływ na zmianę charakteru
zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa
obróbka (poprawa kolorystyki, kontrastu, kadrowanie).
g. Fotografie należy nadsyłać w formie
cyfrowej.
h. Zdjęcia cyfrowe muszą być zapisane
w formacie .jpg, a wielkość jednego
1. Organizator: Organizatorem konkursu pliku powinna mieć rozmiar min. 1 MB
i. Każdy plik cyfrowy musi być opatrzojest Urząd Miejski w Kaletach.
ny podpisem:
· Imię i nazwisko autora;
2. Tematyka:
· tytuł i miejsce wykonania zdjęcia.
Dzielnice Kalet w wiosennej krasie
j. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia stanowiącej załącz3. Cele konkursu:
Celem konkursu jest ukazanie piękna nik do niniejszego regulaminu (do pomiasta Kalety poprzez ciekawe ujęcia brania ze strony www.kalety.pl).
fotograficzne jego dzielnic
6. Nadsyłanie prac:
· Prace cyfrowe (do 5 plików w jednej
4. Uczestnicy konkursu:
a. W konkursie może brać udział każda wiadomości) należy nadsyłać w nieprzezainteresowana osoba bez względu na kraczalnym terminie do 15 czerwca
wiek, która zajmuje się fotografią ama- 2018 roku na adres mailowy:
jacek.lubos@kalety.pl
torsko.
b. W konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kale- 7. Prawa autorskie i ochrona danych
osobowych:
tach oraz jednostek mu podległych.
a. Osoba nadsyłająca prace do konkursu
oświadcza, że:
5. Warunki uczestnictwa:
a. Fotografie muszą nawiązywać do te- · przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
matyki konkursu.
fotografii oraz, że nie są one obciążone
b. Udział w konkursie jest bezpłatny.
c. Każdy uczestnik może nadesłać mak- prawami osób trzecich;
symalnie 24 fotografie (maksymalnie po · wszystkie osoby widniejąc na fotogratrzy z każdych z 8 dzielnic: Zielonej, fiach wyrażają zgodę na ich opublikowaMokrusa, Miotka, Kuczowa, Truszczy- nie oraz publiczną ekspozycję.
b. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę
cy, Jędryska, Drutarni i Lubocza).
d. Każdy uczestnik musi nadesłać co na wielokrotne, nieodpłatne publikowanajmniej jedną fotografię z każdej dziel- nie fotografii oraz opublikowanie imienia i nazwiska autora w materiałach pronicy.
e. Fotografie powinny przedstawiać naj- mocyjnych związanych z konkursem,

w wydawnictwach oraz na stronach internetowych oraz na wykorzystywanie
fotografii w celach promocyjnych
i marketingowych związanych i niezwiązanych z organizacją konkursu.
c. nadesłane na konkurs dane osobowe
uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją
i promocją konkursu.
8. Ocena prac konkursowych:
a. Prace nadesłane na konkurs zostaną
ocenione przez Jury powołane przez
organizatora. Dla autorów trzech najlepszych zestawów zdjęć przewidziano
cenne nagrody rzeczowe. Ponadto wyróżnione zostanie 8 najlepszych zdjęć –
po jednym z każdej dzielnicy miasta
Kalety.
b. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym podania nieprawdziwych danych, Jury ma prawo niedopuszczenia prac do oceny konkursowej.
c. Werdykt Jury jest ostateczny i nie
podlega zażaleniom.
9. Wystawa pokonkursowa i wręczenie
nagród:
a. Prace nagrodzone i zakwalifikowane
przez Jury prezentowane będą na wystawie.
b. O miejscu i terminie wystawy uczestnicy zostaną poinformowani.
c. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną
poinformowane o terminie i miejscu
wręczania nagród do dnia 22 czerwca
2018 r.
d. Wszystkie informacje dotyczące wystawy
i ceremonii wręczenia nagród
dostępne będą na stronie www.kalety.pl
Inne: Regulamin oraz karta zgłoszenia
dostępne są na stronie www.kalety.pl
( w zakładce „Konkurs fotograficzny”)
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Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety

W

dniu 17 marca w restauracji
„GOŚCINNA” w Kaletach
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaletach.
Gośćmi tego spotkania byli: Pan Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady
Miejskiej w Kaletach, Pan Klaudiusz
Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pan
Krzysztof Rogocz – radny Rady Miejskiej w Kaletach, bryg. mgr inż. Piotr
Krężel – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich
Górach, podkom. mgr Tomasz Olczyk –
Komendant Komisariatu Policji w Kaletach.
Otwarcie zebrania dokonał druh Henryk Złotosz – prezes OSP, który powitał
zaproszonych gości i strażaków przybyłych na zebranie sprawozdawcze OSP.
Na przewodniczącego zebrania wybrano
druha Henryka Złotosza.
Członkowie Zarządu OSP złożyli
sprawozdania: z działalności OSP za
2017 rok - Dh Łukasz Kłosek, sprawozdanie finansowe za 2017 rok – Dh Michał Maruszczyk, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP za
2017 rok – Dh Zdzisław Kozak.
W przedstawionych sprawozdaniach
z działalności OSP za 2017 rok szczególną uwagę zwrócono na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla
miejscowej jednostki oraz szkolenie
strażaków w zakresie ratownictwa technicznego, kierowania ruchem drogowym, udzielania pierwszej pomocy.
Po dyskusji nad sprawozdaniami, na
wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie walnego zebrania jednogłośnie
udzielili absolutorium Zarządowi OSP.
Następnie głos zabierali zaproszeni
goście. Komendant Powiatowy PSP

w Tarnowskich Górach bryg. Piotr Krężel w swoim wystąpieniu przedstawił
statystykę wyjazdów jednostek OSP do
zdarzeń w 2017 roku stwierdzając ogólnie, że nastąpił znaczny wzrost wyjazdów do samych pożarów. Podziękował
strażakom z naszej jednostki OSP za
gotowość bojową strażaków, która jest
bardzo wysoka. W swojej wypowiedzi
podkreślił, że jednostka OSP Kalety jest
chwalona za dużą mobilność i fachowe
wyszkolenie.
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia
na wstępie swojego wystąpienia podziękował Komendantowi Powiatowemu
PSP w Tarnowskich Górach za bardzo
dobrą współpracę w zakresie ochrony
przeciwpożarowej na rzecz miasta Kalety. Jednocześnie podziękował strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach za ich dotychczasową działalność
na rzecz miasta, za czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie
miasta i powiatu tarnogórskiego.
Szczególne podziękowanie skierował
do Dh Kazimierza Złotosza który w Ra-

dzie Miejskiej przewodniczy komisji
gospodarczej, za zgłaszanie potrzeb
dla miejscowej jednostki OSP oraz
pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup
nowego sprzętu pożarniczego.
Jednocześnie poinformował zebranych, że pozyskano w roku bieżącym
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020 środki finansowe w kwocie 148 tysięcy złotych na
„Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu dla OSP Kalety”, w ramach
którego będzie zakupiony lekki samochód ratowniczy oraz łódź płaskodenna z silnikiem motorowym.
Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz miasta zapewnił strażaków
o dalszej, dobrej współpracy ze strony
władz miasta na rzecz rozwoju jednostki
OSP. Życzył strażakom bezpiecznego
udziału i powrotu z akcji ratowniczo –
gaśniczych. Podkom. Tomasz Olczyk –
Komendant Komisariatu Policji w Kaletach podziękował strażakom z naszej
jednostki OSP za bardzo szybki dojazd
do akcji ratowniczo – gaśniczych.
W swojej wypowiedzi podkreślił, że na
terenie miasta i powiatu tarnogórskiego
jest coraz więcej różnych zagrożeń. Strażacy i policjanci powinni odbyć wspólne
szkolenia w zakresie bezpiecznego kierowania ruchem drogowym podczas
akcji, żeby kiedyś nie doszło do potrąceń
strażaków i policjantów.
Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, była okazja wymienić poglądy
i uwagi oraz zgłosić postulaty do realizacji na przyszłość.

Marian Marmajewski
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IX Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

21

marca w sali Miejskiego Domu
Kultury w Kaletach odbył się
IX Konkurs Wiedzy o Języku Polskim
pod patronatem Burmistrza Miasta
Kalety Klaudiusza Kandzi i Dyrektora Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, Kierownika Zakładu Polonistyki Stosowanej dr hab. Jolanty
Nocoń przy współpracy z Kołem Naukowym Onomastów działającym
przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
oraz Miejskim Domem Kultury
w Kaletach.
W konkursie wzięło udział 30
uczniów z 10 szkół z takich miejscowości jak Częstochowa, Tarnowskie Góry,
Psary, Kamienica Polska, Koszęcin
i szkoły kaletańskie.

Otwarcia konkursu i przywitania
uczestników dokonał burmistrz Klaudiusz Kandzia, dr hab. Danuta Lech Kirstein prof. Uniwersytetu Opolskiego
w Opolu, Marian Lisiecki dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach
i Krzysztof Lisiecki dyrektor Zespołu
Szkół w Kaletach.
Po przywitaniu goście i uczestnicy
konkursu obejrzeli film promujący nasze
miasto, a następnie wysłuchali wykładu
prof. Danuty Lech Kirstein o współczesnych zagrożeniach języka polskiego.
W trakcie całej imprezy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku ufundowanego przez gospodarza Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, a burmistrz
Klaudiusz Kandzia oraz Nadleśniczy
Nadleśnictwa Świerklaniec Włodzimierz

Błaszczyk dla uczestników i gości ufundowali cenne gadżety związane z naszym miastem i lasami. Ideą konkursu
jest podnoszenie świadomości językowej
wśród uczniów, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez
każdego użytkownika, że każdy jest za
nią odpowiedzialny.
Dziękuję za pomoc w organizacji
konkursu Burmistrzowi Miasta Kalety
Klaudiuszowi Kandzi, dyrektorowi
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach
Marianowi Lisieckiemu z pracownikami, przedstawicielom Uniwersytetu
Opolskiego w Opolu na czele z dr hab.
Danutą Lech Kirstein oraz Włodzimierzowi Błaszczykowi Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Świerklaniec.

Krzysztof Lisiecki

Prelekcja wędkarska w szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaletach

W

piątek, 23 marca, w szkole
podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Kaletach odbyła się
prelekcja, której głównym celem było
przedstawienie licznie zgromadzonym
dzieciom i młodzieży uroków płynących z uprawiania szczególnego hobby, jakim jest wędkarstwo.

Prelekcję
poprowadzili
przedstawiciele komisji ds.
młodzieży działającej przy
władzach okręgowych Polskiego Związku Wędkarskiego w
Częstochowie: wiceprezes Rafał Jędrysiak, sekretarz (a zarazem wiceprezes koła PZW
w Kaletach) Jerzy Pakuła oraz
członek komisji Grzegorz Śliwiński. W część prezentacji
poświęconą wędkarskim zawodom sportowym zaangażował
się również prezes kaletańskiego koła PZW- Robert Kuder.
Podczas piątkowej "lekcji wędkarstwa" uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się m.in. czym jest PZW, ilu obecnie zrzesza członków i jakie wymagania
trzeba spełnić, aby zostać członkiem
Związku. Prelengenci opowiedzieli też o
kaletańskich zbiornikach wodnych, w
których można liczyć na pokazywane

"grube ryby". Następnie przeprowadzony został quiz z nagrodami, w którym
dzieci miały okazję wykazać się podczas
odgadywania pokazywanych na planszach gatunków ryb.
Na koniec nadszedł czas na pokazy
praktyczne. Bardzo ciekawie przedstawiono takie metody, jak: wędkarstwo
gruntowe, wędkarstwo morskie, wędkarstwo spławikowe oraz zorganizowano
wyżej wspomnianą symulację połowów
na tyczkę podczas zawodów sportowych
w wykonaniu prezesa koła PZW Kalety
Roberta Kudra.
Wędkarze zostali ciepło przyjęci zarówno przez dyrekcję placówki, dzięki
której prelekcja w ogóle doszła do skutku, jak i uczestników, którzy zapewne
jeszcze długo będą wspominać tę sympatyczną wizytę, zaś korzystając
z pierwszych ciepłych weekendów ruszą
do Ichtioparku aby przełożyć teorię na
umiejętności praktyczne.

Jacek Lubos
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Relacja ze spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami

8

marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku odbyło się spotkanie burmistrza
Kalet Klaudiusza Kandzi oraz Radnych z mieszkańcami Kuczowa, Miotka, Mokrusa oraz Zielonej.
Radę Miejską w Kaletach reprezentowali: przewodniczący Eugeniusz Ptak,
Mirosława Potempa, Alojzy Rupik
i Teresa Mryka.
Tematyką spotkania było m.in. dofinansowanie do zakupu pomp ciepła,
dofinansowanie inwestycji z zakresu
likwidacji kotłowni węglowych i montażu źródeł ciepła opalanych kotłem na

biomasę typu pellet lub gazem typu propan butan, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kaletach Miotku, aktualizacja
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zagospodarowanie przestrzeni przed kościołem w Miotku, gospodarka odpadami komunalnymi oraz
bieżące sprawy dzielnic.
Burmistrz Miasta przedstawił mieszkańcom prezentację multimedialną, podczas której omówił powyższe tematy,
a także pokrótce przedstawił zadania
i inwestycje jakie udało się zrealizować
w ciągu ostatnich 4 lat.
Mieszkańcy zgłaszali uwagi m.in.

w sprawach:
- bezpieczeństwa energetycznego
i przerw w dostawie energii elektrycznej
podczas anomalii pogodowych,
- remontów dróg,
potrzeby dodatkowego oświetlenia,
- poprawy bezpieczeństwa rowerzystów
na ul. Paderewskiego – konieczność
zmiany statusu chodnika na pieszorowerowy.
- niepełnej dostępności boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku dla potrzeb mieszkańców.

Agnieszka Kwoka

Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
w roku szkolnym 2017/2018

W

dniu 6 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła
się Gala Laureatów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów.
Na uroczystość zostali zaproszeni nasi
tegoroczni laureaci wraz z Panem dyrektorem Krzysztofem Lisieckim. Tytuł
laureata w tej edycji Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych zdobyli:

Paweł
Wons,
uczeń klasy III
a, w Konkursie
Przedmiotowym
z Geografii dla
uczniów
dotychczasowych
gimnazjów woj.
śląskiego oraz
Nadja Watoła,
uczennica klasy

II a, w Konkursie
Przedmiotowym z Języka Niemieckiego dla
uczniów dotychczasowych gimnazjów woj.
śląskiego.
Pawła Wonsa do
konkursu przygotowy-

wała Pani mgr Beata Skibicka, natomiast
Nadję Watołę przygotowywała Pani mgr
Katarzyna Mryka.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych
uczniów i życzymy im dalszych sukcesów, Pawłowi w szkole średniej a Nadji
w kolejnych konkursach w gimnazjum.

(jal)
www.kalety.pl
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Międzygminny Konkurs Matematyczny

9

kwietnia w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Kaletach
przeprowadzony został Międzygminny Konkurs Matematyczny w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum.
Celem konkursu jest popularyzowanie
wiedzy matematycznej, rozwijanie
uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, a także stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu
wiedzy i umiejętności.
W konkursie wzięło udział 40 uczestników z ościennych szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs odbył się
w dwóch grupach: szkoła podstawowa
i gimnazjum. Testy były kodowane.
Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli
60 minut. Zadania do konkursu przygotował i przewodniczył pracy komisji dr
Józef Kalinowski.
Wyniki w kategorii szkół podstawowych:
1. Maja Widera – Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Piekarach Śląskich
2. Anna Król – Szkoła Podstawowa w
Tworogu

Wędzarnie ryb
w Ichtioparku

N

asz park tematyczny wzbogacił
się o dwie wędzarnie do ryb.
Drewniane, solidne, a przy tym estetyczne konstrukcje, stanęły przy dużej wiacie w Ichtioparku.
Wykonane zostały na potrzeby użytkowników parku oraz wykorzystane
będą podczas najbliższego "Święta Ryby" – nowej imprezy plenerowej planowanej na zakończenie lata. Wędzarnie
skonstruował mieszkaniec naszego miasta p. Ryszard Wysocki z Zielonej.

3. Julia Kierat – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
4. Michał Nikonowicz – Szkoła
Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach
5. Przemysław Babij – Szkoła
Podstawowa nr 3 w Lublińcu
6. Zofia Czornik – Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach
Wyniki w kategorii gimnazjum:
1. Jan Zakrzewski – Szkoła
Podstawowa nr 11 w Tarnowskich Górach
2. Antonina Spyra - Szkoła Podstawowa
nr 10 w Tarnowskich Górach
3. Natalia Malarz- Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Piekarach Śląskich
4. Weronika Wołowczyk – Szkoła Podstawowa w Koszęcinie
5. Agata Kot – Gimnazjum w Kaletach
6. Tymon Mikuła - Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Piekarach Śląskich
Analizując wyniki konkursu, organizatorzy i nauczyciele stwierdzili, że

uczniowie biorący w nim udział posiadają dużą wiedzę i umiejętności matematyczne, które na pewno warto intensywnie rozwijać. Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia składa serdeczne podziękowania Panu drowi Józefowi Kalinowskiemu oraz Pani dyrektor Dorocie Mańczak
za zorganizowanie Międzygminnego
Konkursu Matematycznego.

Agnieszka Kwoka

Z

Dzwonnica wróciła do Truszczycy

inicjatywy mieszkańca Truszczycy– pana Pawła Rupika– na
początku kwietnia br. w centralnym
miejscu dzielnicy Truszczyca stanęła
stylowa, drewniana dzwonnica.
Konstrukcja nawiązuje do zapomnianej
już nieco historii, kiedy to dzwonnice
pełniły w niektórych (może wszystkich?)
miejscowościach, które później weszły
w skład miasta Kalety, bardzo istotną
funkcję. Oprócz przeznaczenia sakralnego informowały też m.in. o wybuchających pożarach i innych kataklizmach,
a także wzywały mieszkańców na okoliczność przyjazdu ważnych osobistości
(np. przedstawicieli władz gminy– już po
wcieleniu miejscowości do Kalet w roku
1933), które chciały się z nimi spotkać.
Stara dzwonnica stała obok truszczyc-

kiego krzyża jeszcze w latach powojennych. Po runięciu zmurszałej drewnianej
konstrukcji nie zdecydowano się na jej
odtworzenie (najprawdopodobniej nie
było to na rękę ówczesnym władzom).
W Kuczowie, przy dzwonnicy ustawionej na rozstaju dróg Kuczów- KaletyTruszczyca, kultywuje się na przykład do
dziś bardzo starą tradycję dzwonienia po
śmierci członka społeczności parafialnej.
Honorową funkcję dzwonnika pełni na
chwilę obecną p. Potempa.
Nowa dzwonnica w Truszczycy przypominać ma przede wszystkim o lokalnej
historii, ale będzie spełniać także funkcje
użyteczne. Na maj planowane jest odprawienie w tym miejscu nabożeństwa majowego.

Jacek Lubos

Agnieszka Kwoka

Stara dzwonnica w Truszczycy– zdjęcie z okresu międzywojennego)

Nowa konstrukcja
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VII Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny

W

sobotę, 24 marca, w kaletańskiej dzielnicy Truszczyca,
przy współudziale Miasta Kalety, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach oraz Nadleśnictwa Świerklaniec, zorganizowano już po raz siódmy Powiatowe Biegowe Powitanie
Wiosny.
Po rejestracji w biurze zawodów na
starcie stanęło ponad 20-tu zawodników
i zawodniczek, którzy przybyli w nasze
piękne, leśne okolice w towarzystwie
rodzin i znajomych.
5- kilometrowy bieg wystartował tuż
po godzinie 10.00, a już po 17 minutach
i 11 sekundach na mecie zameldował się
pierwszy zawodnik- Kamil Bezner
z Bytomia. Później gromkim dopingiem
i oklaskami witano następnych biegaczy,
którzy w komplecie ukończyli zmagania
z własnym zmęczeniem i wiosennym
błotem. Nastąpiła tradycyjna integracja
przy wspólnym ognisku i kiełbaskach,
a w tym czasie biuro zawodów zestawiło
poszczególne wyniki i sporządziło klasyfikację w poszczególnych kategoriach.
Nagrody- puchary oraz zestawy gadżetów Powiatu Tarnogórskiego, wręczyli
przewodniczący kaletańskiej Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, radni Grzegorz
Krupa i Antoni Jeż oraz członek Zarządu
Powiatu Tarnogórskiego Adam Baron.

Organizator imprezy dziękuje po raz
kolejny za zaangażowanie w przeprowadzenie Powiatowego Biegowego Powitania Wiosny panu Antoniemu Jeżowi,
panu Bronisławowi Wawrosiowi- leśniczemu Leśnictwa Truszczyca, panu Robertowi Wręczyckiemu z grupy biegowej "O co biega w Kaletach", a także
paniom: Milenie Krus i Marcie Kamińskiej. Następna impreza biegowa w Kaletach- bieg "Wings for live", odbędzie
się w Zielonej dnia 6 maja br.

2. Bogna Pawnuk
Kobiety 40+
1. Agnieszka Stańczyk
2. Izabela Tomaszewska
3. Grażyna Mazgaj
Mężczyźni 15-16 lat
1. Kacper Kuberek

Mężczyźni 17-39 lat
1. Kamil Bezner
2. Stanisław Magiera
VII Powiatowe Biegowe Powitanie Wio- 3. Krzysztof Kurka
sny, klasyfikacja końcowa w kategoriach:
Mężczyźni 40+
1. Dariusz Bronowski
Kobiety 17-39 lat
2. Bogusław Borek
1. Beata Mazgaj
3. Robert Wręczycki

Jacek Lubos

Piłkarze Unii Kalety rozpoczęli rundę wiosenną

E

fektownym domowym
zwycięstwem 9:1 nad
Orłem Pawonków zawodnicy KS Unia Kalety rozpoczęli 7 kwietnia rozgrywki rundy wiosennej w lublinieckiej Klasie „A”.
Na przełomie kwietnia i maja Unitów
czekają jeszcze pojedynki z Promieniem Glinica (14 kwietnia, wyjazd), ze
Spartą Tworóg (21 kwietnia, dom),
z Mechanikiem Kochcice (28 kwietnia,
wyjazd) i Ruchem Kochanowice (3 maja, dom).

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Robert Janowski
z recitalem z okazji
Dnia Kobiet

9

marca, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się Recital
Roberta Janowskiego okazji Dnia Kobiet.
Sala widowiskowa zebrała komplet
publiczności. Artystę powitał w naszym
mieście dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marian Lisiecki.

Doskonale przygotowany repertuar
wokalny sprawił, że widownia aktywnie
uczestniczyła w koncercie śpiewając
razem z artystą znane utwory.
Po koncercie Robert Janowski chętnie rozdawał naszym mieszkańcom autografy oraz pozował do pamiątkowych
zdjęć.

Raport z działalności chóru „Sonata”

Cz

as Wielkiego Postu przed
Świętami Wielkanocy, to dla
chóru Sonata okres wzmożonej pracy
związanej głównie z prowadzeniem
Dróg Krzyżowych w różnych zaprzyjaźnionych parafiach naszego regionu.
W tym roku prowadziliśmy Drogi
Krzyżowe w 5 parafiach, do których
zostaliśmy zaproszeni przez miejscowych proboszczów:
25.02.2018 r. w Lublińcu – Steblowie
w parafii pw. Świętej Teresy Benedykty
od Krzyża (Edyty Stein) na zaproszenie
proboszcza ks. Antoniego Zająca,
04.03.2018 r. w Olszynie w parafii pw.
Wniebowzięcia NMP na zaproszenie
proboszcza ks. Jarosława Wiśniewskiego, 16.03.2018 r. w Koszęcinie w parafii
pw. Św. Trójcy na zaproszenie proboszcza Krzysztofa Rzeźniczka, 23.03.2018
r. w Gniazdowie w parafii pw. Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa na
zaproszenie proboszcza ks. Tomasza Nowaka oraz w Mzykach
w Sanktuarium pw. Św. Jana
Marii Vianney’a, w którym ks.
Tomasz Nowak jest kustoszem.
We wszystkich parafiach
spotkaliśmy się z dużą sympatią
proboszczów oraz samych parafian, mieliśmy również okazję
dzielić się wrażeniami w trakcie
poczęstunków przygotowanych
dla nas przez gospodarzy para-

Burmistrz Miasta Kalety dziękuje
dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach Marianowi Lisieckiemu za
organizację koncertu oraz publiczności
za tak liczny udział w wydarzeniu.

(jal)

Wielki sukces Rock Time
w Pionkach

W

Cześć pieśni i muzyce
Chór SONATA

sobotę, 7 kwietnia 2018 r.
w Pionkach odbyły się Mistrzostwa Polski Boogie Woogie &
Rock’n’Roll lat 50-tych. W zmaganiach tych wzięło udział 55 par najlepszych tancerzy z Polski.
Nie mogło zabraknąć również reprezentantów naszego miasta z grupy Rock
Time działajacej przy MDK w Kaletach,
którzy w efekcie zajęli bardzo wysokie
miejsca!
Wyniki Rock and Roll (w swoich
kategoriach wiekowych): miejsce III
Katarzyna Bodora i Adrian Kalus, miejsce IV Patrycja Patrzykowska i Tadeusz
Tarnowski, miejsce V Julia Swoboda
i Daniel Ledwoń, miejsce VII Lenka
Dudek i Dominik Gros, a w Boogie
Woogie miejsce VII Katarzyna Bodora
i Adrian Kalus.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Bogdan Łazaj

Marian Lisiecki

fii.
Jesteśmy wdzięczni za uznanie
i sympatię, które na każdym kroku odczuwaliśmy ze strony parafian i proboszczów parafii, jest to dla nas wielka satysfakcja i wystarczająca zapłata za włożony trud, oraz motywacja do dalszej
pracy w szlifowaniu swoich umiejętności śpiewaczych.
Obecnie na swych poniedziałkowych
spotkaniach przygotowujemy się do kolejnych występów, tym razem z repertuarem śląsko – rozrywkowym.
Wszystkich chętnych rozpoczęcia przygody śpiewaczej w gronie sympatycznych chórzystów zapraszamy na nasze
próby w poniedziałki o 16.00 do MDK .

www.kalety.pl
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XX wyjątkowe DNI KALET

PERFECT

– grupa najwyższego formatu polskiej
sceny, której nie trzeba reklamować.
To gwiazda sobotniego wieczoru XX
Dni Kalet, która z pewnością przyciągnie wielu wielbicieli.
Ale to wydarzenie odbędzie się
dopiero w sobotni wieczór. A co przed
nami w piątek i kolejne dni?
Rozpoczynamy tradycyjnie
w piątek 18 maja. Ktoś zapyta : dlaczego
tak wcześnie? Przecież Dni Kalet zawsze odbywały się w czerwcu. A to dlatego, ponieważ miesiąc czerwiec jest przebogaty w wydarzenia w okolicznych
miejscowościach i wtedy niejednokrotnie mamy dylemat, co wybrać. Rozpoczynają się wakacje i wiele rodzin ma
już zaplanowane urlopy. Poza tym rozpoczynają się mistrzostwa świata w piłce

SHOW Kalety 2018 z grupą THE SHOUT z Niemodlina. Wieczorem, SabooL,
Marcel i Dave – DJ-e którzy poprowadzą do późnych godzin nocnych dyskotekę dla młodzieży.
Na sobotę 19 maja na godz. 16.00 zaplanowany został koncert Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Kalety wraz z mażoretkami INEZ. Po nich niecodzienny
Festiwal chórów, w którym wystąpią
cztery chóry z Republiki Czeskiej oraz
nasz rodzimy chór SONATA pod dyrekcją Pani Iwony Skop. Następnie półtoragodzinny show dla dzieci z nagrodami.
Ok. godz. 20.00 wystąpi grupa GREAT
LINE a po niej PERFECT.
Niedziela 20 maja w Kaletach to
dzień czeski ze względu na przypadający
jubileusz ćwierćwiecza współpracy
z miastem Vitkov. Zanim zaprosimy
nożnej, podczas których zagra również Państwa na godz.15.00 na coroczny Minasza reprezentacja. Dla wielu niewy- nifestiwal Piosenki Dziecięcej Przedobrażalne jest to, żeby pójść na
festyn, kiedy gra nasza reprezentacja. Mamy nadzieje, że odpowiedź jest wyczerpująca, dlaczego wraz z Panem burmistrzem
zdecydowaliśmy na termin 1820 maja br.
Będą to dni, w których
nasze miasto będzie gospodarzem jubileuszowych XX Dni
Kalet oraz świętować będziemy
25 lat współpracy z partnerskim
miastem Vitkov z Republiki
Czeskiej. Bardzo nam zależy by,
wszyscy mieszkańcy naszego
miasta wzięli w nich udział.
Czeka nas sporo atrakcji, koncertów, widowisk, zabawy
i delektowania się wyśmienitą
polsko-czeską
kuchnią, specjalnie przygotowaną na te
dni.
W piątek już
na godz. 17.00
zapraszamy
wszystkie dzieci by wzięły
udział w specjalnie szkolaków, rano odbędą się dwa turnieje
przygotowanym dla o puchar burmistrza Miasta Kalety
nich programie - MO- w szachach i w skacie sportowym.
Oczywiście nie zabraknie w tym dniu
NA LISA dzieciom.
O 19.00 odbędzie dorobku sekcji należących do Miejskiesię próba taneczna go Domu Kultury w Kaletach – grup
przed Maratonem, a o wokalnych i tanecznych. Gościć będzie
20.00 VI Ogólnopolski również Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Plenerowy Maraton Zakladni Umelecka Skola Vitkov z goRock&Rolla SWIN dzinnym koncertem.

www.kalety.pl
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Wystąpi również czeska pio- Stachursky’ego.
senkarka Gabriela Goldova, występująca
Cała impreza
w Polsce jako Gabi Gold.
odbędzie się tradycyjnie na stadionie KS
UNIA
Kalety
w ogromnym namiocie
z oświetloną sceną
i podestem. Mam nadzieję, że aura nie
przeszkodzi, a jeśli
nawet to nic nie stoi na
przeszkodzie, by przygotowany dla państwa
program mógł być zakłócony. Jesteśmy
pewni, że niezależnie od pogody impreza świetnie się uda.
XX Dni Kalet, których głównym organizatorem jest burmistrz MiaNa zakończenie XX Dni Kalet sta Kalety Pan Klaudiusz Kandzia, odbęgwiazdą wieczoru będzie barwna postać dą się również dzięki ogromnemu
polskiej piosenki i kabaretu - RUDI wsparciu finansowemu sponsorów, na
SCHUBERT, a przygrywać mu będzie których jak zawsze liczymy i czekamy
niesamowity Big Silesian Band pod na zgłoszenia pod nr Tel.693 061 019.
dyrekcją Joachima KRZYKA, którego W tym roku będzie dla nich przygotowamieliście Państwo okazję posłuchać ne specjalne miejsce na reklamę, dlatego
w ubiegłym roku podczas koncertu też zwracam się z gorącą prośbą o wcze-

śniejsze zgłoszenia. Szczegóły już
wkrótce na plakatach.
Firma cateringowa – DUO-FEST
CATERING zapewni państwu doskonałą polsko-czeską kuchnię i obsługę, bawić nas będzie Wesołe Miasteczko,
a Obsługa Medyczna, Firma Ubezpieczeniowa TUW z Wrocławia, Agencja
Ochrony i OSP Kalety, zapewni państwu
bezpieczeństwo.

Marian Lisiecki

BOHATEROWIE KALETAŃSKICH ULIC
Stefan Aleksander Okrzeja
„Posłuchajcie bracia mili
o Okrzei powieść znaną,
Ażebyśmy tak walczyli,
za ideę ukochaną.
Był to chłopiec piękny, młody,
Wyście o nim nie wiedzieli
A jak rzucił bombę w cyrkuł,
Dostał się do Cytadeli
W Cytadeli długo siedział,
Mścili się nad nim katowie,
Ciało mu nad ogniem piekli,
Myśleli, że im co powie.
Wieszaj bracie! po cóż stoisz?
Polak śmierci się nie lęka.
Każdy widzi, że się boisz,
Bo drży ci katowska ręka.
Jam za wolność ciągle walczył,
Wiem, co polska konstytucja
I ostatni okrzyk wznoszę:
Niechaj żyje rewolucja!"
(„Ballada o Okrzei”)

U

lica, której patronuje Stefan
Aleksander Okrzeja, znajduje
się w ścisłym centrum Kalet, na terenie dawnej osady Zawodzie (boczna
ulicy Armii Krajowej).
Postać tego bohatera, niegdyś zawłaszczona przez komunistyczny reżim
dla własnych celów propagandowych,
zdołała zwycięsko przetrwać dziejowe
zawirowania. Jako socjalista, ale zarazem męczennik polskiej sprawy niepodległościowej, jest po prostu „nie do ruszenia” . Było tak w II Rzeczpospolitej,
w PRL-u, jest tak też i dziś.
Kto zacz ów Okrzeja? O tym pamięta
już niewielu. W kwietniu Państwu przybliżyć sylwetkę młodego idealisty, który
poniósł najwyższą karę za
swoje przekonania i związaną
z nimi działalność.
Stefan Aleksander Okrzeja
urodził się 3 kwietnia 1886
roku we wsi Dębe Wielkie
opodal Mińska Mazowieckiego, w rodzinie stróża drogowego Walentego i Heleny z
Cieślińskich. Wkrótce po jego
urodzeniu rodzina przeniosła
się na warszawską Pragę.
Jako 10-latek rozpoczął
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naukę w dwuletniej szkole miejskiej,
którą skończył z wyróżnieniem. Na dalsze kształcenie nie było już jednak ani
pieniędzy, ani czasu. Trudna sytuacja
materialna rodziny zmusiła chłopca do
podjęcia pracy w charakterze zdobnika
naczyń emaliowanych. Wrażliwy na
krzywdę społeczną nie godził się z postępowaniem majstra wobec młodych
pracowników. Po kilku miesiącach, pomimo dobrych zarobków, skonfliktowany z przełożonym, zmienił miejsce zatrudnienia. Odtąd parał się ślusarstwem
w fabryce naczyń „Wulkan”.
Jako osiemnastolatek, w roku 1904,
wstąpił w szeregi praskiej organizacji
Polskiej Partii Socjalistycznej. Został
również członkiem nowo powstających
grup bojowych PPS – Kół Bojowych
Samoobrony Robotniczej, zwanych również „oddziałami technicznymi”, których
zadaniem było rozklejanie odezw, dostarczanie do fabryk „bibuły”, urządzanie drobnych demonstracji i bicie kijami
zanadto natrętnych szpicli. W sierpniu
tegoż roku wpisano go w szeregi Warszawskiego Komitetu Robotniczego
PPS.
Ze swoją rewolucyjną duszą trafił na
rewolucyjne czasy. Brutalny zaborca–
Rosja– zbierał niespodziewane baty na
Dalekim Wschodzie w wojnie z Japonią,
co stało się pretekstem do wystąpień
przeciwko reżimowi znanych w historii
jako rewolucja 1905-1907.
13 listopada 1904 na placu Grzybow-

skim w Warszawie doszło do pierwszego od 1863 zbrojnego starcia z oddziałami wojska rosyjskiego. Trzon organizacyjny demonstracji, do której wezwała
Polska Partia Socjalistyczna, stanowiła
grupa około 60 członków grup bojowców PPS Bolesława Bergera, z których
kilkunastu posiadało broń. Na demonstrację przybyło wiele tysięcy osób. Po
wyjściu tłumu z kościoła chorąży Stefan
Okrzeja wyciągnął w górę sztandar z
napisem „PPS. Precz z wojną i caratem!
Niech żyje Wolny Polski Lud!”. Gdy do
sztandaru ruszyła policja, Okrzeja wraz
z innymi otworzył ogień, co rozpoczęło
strzelaninę. W zamieszaniu bojowcom
udało się przemaszerować do ul. Świętokrzyskiej, a następnie Marszałkowskiej,
i zbiec pościgowi
W następnych miesiącach Okrzeja
coraz bardziej aktywnie angażował się w
akcje bojówek PPS– zamachy wymierzone w najbardziej znienawidzone jednostki carskiej administracji w stolicy.
W lutym 1905 roku nie udał się atak na
generał-gubernatora warszawskiego Michaiła Czertkowa, nie zdołano też
dosięgnąć następnego celu, jakim był
generał Nowosilcow.
Nie zrażeni niepowodzeniami bojownicy postanowili zaatakować ponownie.
Przykładnie ukaraną ofiarą miał być
oberpolicmajster płk. baron Karl Nolken. 26 marca 1905 dwie grupy zamachowców przeprowadzały skomplikowaną akcję. Okrzeja, będąc członkiem

pierwszej, miał rzucić bombę na cyrkuł
(komisariat) carskiej policji na Pradze.
To miało wywabić Nolkena i zmusić do
przybycia na miejsce. Podczas podróży
oberpolicmajstra do cyrkułu druga grupa
bojowców PPS miała dokonać jego likwidacji.
Niedoświadczony Okrzeja rzucił bombę ze zbyt małej odległości. Ogłuszony
przez wybuch stracił orientację i skręcił
w podwórze, gdzie dogonił go rosyjski
policjant. Ostrzeliwując się ranił śmiertelnie swojego prześladowcę. Schwytany, pobity do nieprzytomności, uwięziony został w Warszawskiej Cytadeli.
Proces trwał krótko. Pomimo obrony
przez świetnego adwokata– Stanisława
Patka– w ówczesnej sytuacji wrzenia
rewolucyjnego dla zaledwie 19-letniego
Stefana nie mogło być innej kary niż
kara śmierci. Tym bardziej, iż oskarżony
nie okazał odrobiny skruchy, twardo
broniąc swoich przekonań i wytykając
reżimowi prześladowania Polaków. Nie
skorzystał z ostatniej (wątpliwej zresztą)
deski ratunku, jaką był list o ułaskawienie do cara. Wierzył w swoją misję. Pomimo niepowodzenia zamachu (Nolken
także ostatecznie uszedł z życiem), czyn
swój uważał za początek czegoś większego- ruchu, który kiedyś przyniesie
Polsce wolność i sprawiedliwość.
21 lipca 1905 roku Stefan Aleksander
Okrzeja zginął na szubienicy, wpisując
się na stałe do panteonu polskich bohaterów.

Jacek Lubos

Polsko-czeski projekt „60+”

Seniorzy z Kalet, w ramach projektu 60+, wyjechali do Vitkova

W

środę, 14 marca, 40 seniorów
z Kalet wyjechało do Vitkova
aby wziąć udział w pierwszej części
projektu „60+”, opracowanego przez
pracowników magistratu naszego
partnerskiego miasta.

W drodze do miejsca docelowego
seniorzy odwiedzili Opawę- miasto powiatowe Vitkova, gdzie czekali już na
nich projektowi partnerzy- grupa 60+
z partnerskiego miasta. W siedzibie tamtejszej Państwowej Straży Pożarnej mieli
okazję zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem ochrony
przeciwpożarowej stanowiącym wyposażenie wozu strażackiego. Odbyła się tam także prelekcja na temat zapobiegania pożarom oraz postępowania w wypadku bezpośredniego zagrożenia.
Jeszcze przed południem
obie grupy dotarły autokarami
do Vitkova, gdzie odbyła się

oficjalna inauguracja projektu przez włodarzy obu miast- starostę Pavla Smolkę
i burmistrza Klaudiusza Kandzię.
W otwarciu uczestniczyli również zastępcy starosty Vitkova: Oldřich Huška
i Lenka Sonnková oraz kaletańskie radne: Janina Perz i Irena Nowak.
Po obiedzie w sali vitkovskiego Domu Kultury aż do godzin wieczornych
odbywały się warsztaty dotyczące bezpieczeństwa seniorów obejmujące bardzo różnorodną tematykę. Grupa policjantów z Opavy opowiadała m.in.
o przypadkach przemocy domowej
i metodach obrony przed nią, samoobronie (odbyły się także praktyczne pokazy), bezpiecznym zachowaniu podczas
uczestnictwa w imprezach masowych.
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zaznaczali miejsca, w których czuja się
Seniorzy trenowali w grupach pamięć, bardzo dobrze oraz te, które nie kojarzą
a gospodarze z Vitkova mieli okazję do się im zbyt korzystnie.
stworzenia tzw. uczuciowej mapy swojeDzień pełny intensywnych wrażeń
go miasta, na których dwiema kolorami zakończyła kolacja i podsumowanie

pierwszej części projektu. Vitkovianie
wrócili do swoich domów, a polska grupa udała się do autokaru, którym wróciła
do Kalet około godziny 21-wszej.

Jacek Lubos

Część druga projektu
Seniorzy- z kondycją za pan brat

15

marca, w czwartek, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, odbyła się druga część czeskopolskiego projektu 60+ pod hasłem
„… dla Waszej dobrej kondycji”,
skierowanego do seniorów obu partnerskich miast.
Goście z Vitkova dotarli do Kalet
jeszcze przed godziną 9-tą. W dużej sali
MDK czekali już na nich polscy koledzy
i koleżanki. Pani Daniela Olbertova,
dyrektor vitkovskiego Domu Kultury,
która przez dwa dni prowadziła cały
projekt- powitała obecnych i przedstawiła szczegółowy, całodzienny harmonogram wspólnych działań.
Zajęcia praktyczne- warsztaty prawidłowego oddychania oraz ćwiczenia

rozluźniające wypełniły pierwszą, przedobiadową część projektową. Całość
świetnie poprowadziła kaletanka- pani
Barbara Bujara- Kania, na co dzień pracująca jako ratownik medyczny.
Popołudniu seniorzy trenowali pamięć, wymieniali się doświadczeniami
związanymi z angażowaniem się w zajęcia wolnoczasowe, zwiedzili też Miejski
Dom Kultury, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń wykorzystywanych na co dzień przez Dzienny Dom
Opieki „Senior+”.
Popołudniu przyszedł czas na polskoczeską rywalizację, na którą złożyły się
zmagania w kilku konkurencjach. Seniorzy z Kalet, analogicznie jak dzień wcześniej czescy uczestnicy projektu, stwo-

rzyli mapę uczuciową swojego miasta.
Całość zaplanowanych na dwa dni
działań zakończono w czwartek około
godziny 18.00. Rozdano nagrody dla
trzech najlepszych teamów w polskoczeskiej rywalizacji, każdy uczestnik
obdarowany został drobnymi podarunkami: elektroniczną zawieszką do kluczy,
specjalnym, poprawiającym bezpieczeństwo, łańcuszkiem do drzwi oraz karimatą do ćwiczeń.
Obie grupy biorące udział w projekcie
świetnie się zintegrowały, czego dowodem było długie i wylewne pożegnanie.
Autokar z gośćmi odjechał do Vitkova
około godziny 19-tej.

Jacek Lubos
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Łódź motorowa, edukacyjna wyspa oraz zorganizowana plaża czyli konferencja w Zielonej o Zielonej

W

piątek, 16 marca, w Ośrodku
Wypoczynkowym Pana Józefa
Rzepki w Zielonej, odbyła się VIII
konferencja w sprawie rozwoju naszej
rekreacyjnej dzielnicy miasta.
Spotkanie otworzył burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia, który powitał
zaproszonych gości.
Kolejnym punktem programu było
przedstawienie przez radną Mirosławę
Potempę prezentacji multimedialnej.
Została ona podzielona na trzy części,
w pierwszej zobrazowane zostały osiągnięcia, jakie udało się uzyskać w Zielonej w roku minionym. Druga część obejmowała plany inwestycyjne w roku bieżącym, natomiast trzecia część to podsumowanie wszystkich najważniejszych
przedsięwzięć jakie zostały wykonane
na terenie zbiorników wodnych od 2011
roku takich jak np. odbudowa kanału
ulgi, uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego czy montaż drewnianych
wiat spoczynkowych i siłowni zewnętrznych.
Natomiast plany inwestycyjne na ten
rok obejmują m.in. wydzielenie części
plaży pod wodny plac zabaw, a także
wzbogacenie wypożyczalni sprzętu wodnego o pontony, leżaki i parasole, co

pomoże w utworzeniu
już w pełni zorganizowanej plaży. Planowane jest także oznakowanie kolejnej
ścieżki ekologicznodydaktycznej, pn.
"Edukacyjna wyspa
w Zielonej", znajdującej się na wyspie dolnego zbiornika wodnego. Na ścieżce tej
zamierzamy postawić
4 komplety edukacyjnych drewnianych rzeźb zwierząt wraz
z ciekawymi tablicami informacyjnymi.
Najważniejszym będzie jednak zakup
łodzi płaskodennej wraz z przyczepą
podłodziową, która nabyta zostanie na
potrzeby kaletańskiej jednostki OSP.
Z całą pewnością przyczyni się to do
poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców na terenie zbiorników wodnych w Zielonej. Projekt zrealizowany zostanie w 75% z dotacji Unii
Europejskiej, jaką Miastu Kalety udało
się pozyskać w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Następnie burmistrz Miasta Klaudiusz
Kandzia
wyraził
wdzięczność wszystkim przedstawicielom
podmiotów, dzięki
którym Zielona co roku
pięknieje, rozwija się
i staje się miejscem,
w którym chce się wypoczywać i chce się do
niego powracać. Słowa
uznania pod kątem
rozwoju Zielonej wyraził m.in. prezes Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Pan Andrzej Pilot.
Na zaproszenie burmistrza miasta
Kalety Klaudiusza Kandzi, w spotkaniu
udział wzięli: Andrzej Pilot – prezes
WFOŚiGW w Katowicach, radni Rady
Miasta Kalety: przewodniczący Rady
Miejskiej Eugeniusz Ptak, wiceprzewodnicząca Janina Perz, Mirosława Potempa, Teresa Mryka, Ryszard Sendel,
Grzegorz Krupa, Krzysztof Rogocz,
Michał Brol, Adam Gabryś, Robert Gorzelak – zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin, Jerzy Chalimoniuk
i Jacek Haładaj reprezentujący Nadleśnictwo Świerklaniec, Ewelina Cetera
i Justyna Greger – przedstawiciele
Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w
Katowicach, Tomasz Olczyk – Komendant Komendy Policji w Kaletach, Barbara Myland – dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Tarnowskich Górach,
Robert Kuder – prezes PZW Koło Kalety, Izabela Cogiel – zastępca prezesa
stowarzyszenia Nasze Kalety, mieszkańcy Zielonej, a także przedstawiciele lokalnych mediów Tygodnika Gwarek,
Dziennika Zachodniego oraz TG Stacji.

Agnieszka Kwoka

Kolejna pomoc Miasta Kalety dla znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej
powiatu tarnogórskiego

W

zorem lat poprzednich Gmina
Kalety zadeklarowała pomoc
dla powiatu tarnogórskiego w kwocie
100 000 zł na remont ul. Lublinieckiej

w Kaletach, w związku z powyższym
Rada Miejska w Kaletach w dniu 20
marca 2018 r. podjęła Uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na
realizację zadania: wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lublinieckiej
w Kaletach.
Zakładany remont obejmuje wymianę
warstwy ścieralnej na grubości około

4 cm z ułożeniem warstw wyrównawczych wraz z robotami towarzyszącymi.
Dofinansowanie stanowić będzie 50%
kosztów przedsięwzięcia, zgodnie
z „Planem remontów infrastruktury drogowej dróg powiatowych powiatu Tarnogórskiego 2018”

Dariusz Szewczyk
www.kalety.pl
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Urząd Miejski jak
Elektrownia

Miasto Kalety kolejny raz podejmuje negocjacje
w sprawie rozwoju sieci gazowej

W

I

nstalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach może się już poszczycić bardzo wysoką efektywnością
pracy. Tylko w miesiącu marcu energia wytworzona przez zabudowane
urządzenia wyniosła aż 1,3 MWh.
Energia ta zużywana jest przez zamontowany w budynku Urzędu system pomp ciepła, wentylacji mechanicznej oraz inne potrzeby budynku.
Przypomnijmy, że powyższe instalacje zamontowane zostały za 15% wartości, resztę środków Miasto Kalety pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.

(jal)

marcu br. w Urzędzie Miejskim w Kaletach, burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia,
zorganizował spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o. z Zabrza.
Udział w nim wzięli najwięksi potencjalni odbiorcy gazu prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszego
miasta: Spółka U&R CALOR z Wojkowic obsługująca kotłownię węglową na
osiedlu przy ulicy 1 Maja, Spółka HEMARPOL oraz Spółka Odlewy Precyzyjne z Tarnowskich Gór, która zamierza rozpocząć działalność w Kaletach.
Tematem spotkania
była ponowna weryfikacja możliwości technicznych i finansowych doprowadzenia sieci gazowej do Miasta Kalety.
Na podstawie nowych
ankiet złożonych przez
przedsiębiorców oszacowano, że zapotrzebowa-

nie na gaz ziemny zwiększyło się docelowo o około 450.000 m³/rok i wynosi
prawie milion m³.
W związku z powyższym Miasto
Kalety kolejny raz wystąpiło z wnioskiem do Polskiej Spółki Gazownictwa
o ponowne rozpatrzenie możliwości doprowadzenia sieci gazowniczej do naszego miasta. Mamy nadzieję, że przedstawione zapotrzebowanie na gaz będzie
dla spółki gazowniczej wystarczające
aby rozpocząć w Kaletach inwestycję.

Dariusz Szewczyk

Miasto Kalety jako przykład dobrych praktyk na terenie Białego Śląska

W

piątek, 23 marca 2018 r. w
Pałacu w Rybnej odbyły się
targi i konferencja pn. "Biały Śląsk –
nazwa, która zobowiązuje", organizowane przez Izbę PrzemysłowoHandlową w Tarnowskich Górach.
Wydarzenie, w którym wziął udział
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, było m.in. okazją dla samorządów
do zaprezentowania swojej oferty walki
ze smogiem oraz rozwiązań proekologicznych na swoim terenie.
Najważniejszym punktem była konferencja, która zorganizowana została
we współpracy z Wojewódzkim Fundu-

szem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, na której m.in.
przedstawiona została aktualna sytuacja
zanieczyszczenia powietrza na terenie
"Białego Śląska", skuteczne metody
obniżania zanieczyszczenia stosowane
na świecie oraz możliwość pozyskania
środków na walkę ze smogiem.
Nasze miasto podawane było jako
jedne z przykładów gmin Białego Śląska, które jako cel nadrzędny stawia
wdrażanie projektów proekologicznych
mających na celu ograniczanie niskiej
emisji. Jako przykład przedstawiony
został projekt zrealizowany przez Miasto

Kalety polegający na przeciwdziałaniu
niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta, a także
plany kolejnych zadań proekologicznych
mających na celu wymianę źródeł ciepła
w budynkach jednorodzinnych.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia udzielił również wywiadu dla Telewizji Silesia realizujących programy
"Kalejd o sko p Regio nów" o r az
"Ekomisja".

(jal)
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Chusteczki nawilżane
zmorą Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków

Miasto Kalety pozyskało po raz kolejny środki
na remonty dróg

Od

dłuższego czasu nawilżane
chusteczki stały się prawdziwą zmorą kanalizacji sanitarnej,
a szczególnie urządzeń oczyszczalni
ścieków. Apelujemy do wszystkich
Mieszkańców, aby nie wyrzucali chusteczek nawilżanych ani innych odpadów czy śmieci do toalet (w szczególności gruzu, ścierek kuchennych, ręczników papierowych, plastikowych opakowań, w których umieszczone są środki
do dezynfekcji toalet itp.). Naprawa
awarii często jest bardzo kosztowna.
Nawilżane chusteczki oraz ręczniki
papierowe nie rozpuszczają się w wodzie i zatykają rury. Pamiętajmy, że
kanalizacja powinna odprowadzać tylko zanieczyszczenia fizjologiczne oraz
papier toaletowy, który łatwo rozkłada
się w wodzie.
Apelujemy również do Mieszkańców
korzystających z kanalizacji podciśnieniowej. Zawór znajdujący się w studzience na posesji powinien otwierać
się nie dłużej niż 10 sekund. Dłuższy
czas pracy zaworu oraz głośne i uciążliwe dźwięki prosimy zgłaszać pod numerami telefonu: 663 635 033, 34 357
70 74.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków
w Kaletach bardzo dziękuje Mieszkańcom za dostosowanie się do powyższych
zaleceń.

Michał Obłączek

Przebudowa drogi gminnej
ul. Księżycowa w Kaletach
– II etap rozpoczęty

Na

początku kwietnia rozpoczęto prace związane z remontem drogi ul. Księżycowej w Kaletach. Wykonawcą robót jest Firma
POL-BRUK Sp. z o. o. Poczesnej.
Aktualnie wykonywane są prace
związane z wymianą kanału deszczowego w końcowym odcinku drogi. W zakres prac wchodzi m.in.: wymiana kanału deszczowego, wykonanie podbudowy drogi, zabudowa krawężników,
wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej Koszt drugiego etapu przebudowy drogi ul. Księżycowej wyniesie 261
tys. zł.

(jal)

M

iasto Kalety pozyskało środki
zewnętrzne na remont ul. Sienkiewicza oraz ul. Wolności. Tym razem Nadleśnictwo Świerklaniec zadeklarowało dofinansowanie ww. inwestycji kwotą 250.000 zł. Planowane
wykorzystanie zadeklarowanej kwoty
nastąpi w bieżącym roku.
W ubiegłym roku Nadleśnictwo

Świerklaniec zadeklarowało kwotę 135.000 zł
na II etap remontu ul.
Dębowej, który niebawem się rozpocznie.
Wyżej wymienione
drogi pełnią dwie zasadnicze funkcje, pierwsza
to dojazd mieszkańców
do posesji (głównie samochody osobowe) druga funkcja to przejazdy ciężkich samochodów, związane z gospodarką leśną
Nadleśnictwa Świerklaniec. W związku
z tym faktem Miasto wystąpiło do nadleśnictwa o dofinansowanie ww. remontów. Dofinansowanie Nadleśnictwa stanowi 45% kosztów inwestycji.

Dariusz Szewczyk

Łódź motorowa dla Zielonej oraz samochód ratowniczy
dla OSP Kalety

12

marca ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup
sprzętu dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.
Projekt realizowany jest w 75% z dotacji Unii Europejskiej jaką Miastu Kalety
udało się pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

Trwa przebudowa drogi
okólnej ul. Plac
Zjednoczenia

W

ykonawca robót firma ElektroTrans-Bud z Myszkowa, zgłosiła na dzień 12 marca 2018 r. rozpoczęcie przebudowy ul. Plac Zjednoczenia
w Kaletach. Termin zakończenia określony w umowie to 25 maja 2018 r.
Koszt przebudowy wyniesie 238.500
zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie utwardzenie drogi z kostki brukowej
na odcinku ok 151 m wraz z kanalizacją
deszczową.

(jal)

wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
W ramach zamówienia publicznego
zakupiony zostanie lekki samochód ratowniczy, łódź płaskodenna wraz z przyczepą podłodziową. Dzięki tym nowoczesnym sprzętom możliwe będzie szybkie udzielenie pomocy potrzebującym.
Przyczynią się również do poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców zwłaszcza na terenie zbiorników
wodnych w Zielonej.

(jal)

Modernizacja drogi
gminnej ul. Sienkiewicza
rozpoczęta

W

marcu rozpoczęto prace związane z remontem drogi ul.
Sienkiewicza w Kaletach. Wykonawcą
robót jest Firma „DOMAX” z Boronowa.
Prace prowadzone są w całym przebiegu drogi. W zakres prac wchodzi
m.in.: częściowa wymiana krawężników, regulacja nakryw studni rewizyjnych i wpustów ulicznych oraz wykonanie nowej nakładki z mieszanek mineralno -bitumicznych na całej powierzchni
jezdni. Koszt remontu drogi ul. Sienkiewicza wyniesie 229 tys. zł.

(jal)
www.kalety.pl
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Sprawozdanie z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

dniu 20 marca 2018 r. w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Kaletach odbyła się XXXV sesja
Rady Miejskiej w Kaletach, której
przewodniczyli Eugeniusz Ptak –
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz

wiceprzewodnicząca Janina Perz. Rada Miejska obradowała w pełnym - 15
osobowym składzie.
W pierwszych punktach porządku
obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz
z przewodniczącym Eugeniuszem Pta-

kiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje, nagrodę odebrały: w imieniu
rodziców- córka Państwa Galus oraz
Pani Iwona Droździok.

Po sprawozdaniach przewodniczącego
Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu
międzysesyjnego radni podjęli następujące uchwały:
Nr 262/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”
Nr 263/XXXV/2018 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania
przedszkolnego, innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych
szkół prowadzonych na terenie Miasta
Kalety oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej
dotacji.
Nr 264/XXXV/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalety.
Nr 265/XXXV/2018 w sprawie nabycia
nieruchomości.
Nr 266/XXXV/2018 w sprawie nabycia
nieruchomości.
Nr 267/XXXV/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Nr 268/XXXV/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Nr 269/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalety do roku 2023”.
Nr 270/XXXV/2018
zmieniająca
uchwałę Nr 260/XXXIV/2018 z dnia
25.01.2018 r.
Nr 271/XXXV/2018 w sprawie podzia-

łu Miasta Kalety na okręgi wyborcze.
Nr 272/XXXV/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu
na realizację zadania wykonania nakładki asfaltowej na ul. Lublinieckiej w Kaletach.
Nr 273/XXXV/2018 w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.
Nr 274/XXXV/2018 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2029.
W trakcie obrad radni przyjęli sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i Gminnego Programu Prze-

ciwdziałania Narkomanii za 2017 rok,
z działalności statutowej Świetlic Środowiskowych za 2017 rok oraz z działalności MOPS za 2017, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel przedstawił wyniki kontroli
kosztów podróży służbowych Urzędu
Miejskiego w Kaletach.
Radni wyrazili również opinię na
temat nabycia przez gminę nieruchomości – banku PKO w Kaletach, w punkcie
interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

www.kalety.pl
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MATERIAŁ PŁATNY

Przekaż 1% podatku na rzecz
klubu LKS Małapanew Kuczów
Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,
PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO)
wpisując nazwę
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334
oraz w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
wpisać nazwę naszego klubu, czyli MAŁAPANEW
KUCZÓW.
Przekazując nam 1 % płaconego podatku,
również w tym roku, możecie być pewni, że i te
pieniądze nie zostaną zmarnowane, jak również, że
będą przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu przez dzieci i młodzież w klubie
Małapanew Kuczów.

www.kalety.pl
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