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Kalety pną się w rankingu zamożności „Wspólnoty”

W

rankingu
tygodnika
„Wspólnota” dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Miasto Kalety zajęły 301 pozycję
z dochodem per capita za 2015 rok 2604,72 zł.
Rok wcześniej byliśmy na pozycji
362 awansując o 61 pozycji, natomiast
w porównaniu do 2004 roku awansowaliśmy o 230 pozycji. Widoczny jest tutaj
wyraźny trend wzrostowy. Klasyfikowani byliśmy w kategorii „Miasta inne”, w której uwzględnionych zostało
582 samorządów. Metoda rankingu opisana została następująco: „Zastosowana

metoda obliczania
wskaźnika użytego
w rankingu jest identyczna, jak rok temu.
Tak jak w zeszłym
roku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy
unijnych dotacje mają chwilowy, ale
bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd
bardzo wysoko w rankingu. Jest to
awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem
zamożności budżetu. Wydaje się więc,
że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu
(zamożność).”

Dariusz Szewczyk

Ichtiopark zgłoszony do konkursu na najlepszą
przestrzeń publiczną województwa śląskiego
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P

W

miesiącu maju Miasto Kalety
zgłosiło park tematyczny Ichtiopark do konkursu na Najlepszą
Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego 2016.
Do udziału w konkursie kwalifikowały się realizacje architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną z terenu województwa śląskiego, które zostały zrealizowane w ubiegłym
roku kalendarzowym.
Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury,
a także przez internautów
w trakcie specjalnej zabawy internetowej, która
już wkrótce zostanie zorganizowana na stronie
województwa. Głosowanie trwać będzie przez
cały sierpień, szczegółowych informacji na temat
konkursu zasięgnąć można pod adresem interneto-

wym: www.slaskie.pl/npp
Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń
publiczna, zrewitalizowana przestrzeń
publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Łączna pula nagród
w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Klaudiusz Kandzia

odczas XVIII sesji Rady Miejskiej
w Kaletach w trakcie głosowania
nad uchwałą dotyczącą zmian w budżecie Miasta Kalety na 2016 roku,
radni dokonali zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej
ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”.
Realizacja zadania przewiduje ułożenie
573 mb nowej nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie odwodnienia deszczowego korpusu jezdni, wymianę krawężników oraz wykonanie oznakowania ulicznego. Wniosek o dofinansowanie powyższego zadania oczekuje w Urzędzie Wojewódzkim na liście rezerwowej w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016 – 2019, gdzie możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 50%
kosztów realizacji tej inwestycji.
7 lipca br. odbył się przetarg na wykonanie ww. inwestycji. Spośród 10-ciu
ofert wybrano ofertę przedsiębiorstwa
Hucz sp. z o.o. Sp.K. z Boronowa, która
była najkorzystniejsza pod względem
kryterium oceny ofert (693.854,76 zł).

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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Dam pracę

MATERIAŁ PŁATNY

Przyjmę do pracy w charakterze stróża ( teren KZCP ) . Praca nocna na umowę o pracę.
Telefon: 504 080 818

Dziękujemy!
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania przedstawicielom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
/o. Kalety za zaproszenie naszych wychowanków na imprezę plenerową, zorganizowaną z okazji
Dnia Dziecka w amfiteatrze w Niegowej/k. Żarek. Pyszne, słodkie poczęstunki, wspaniale
zorganizowane konkursy z nagrodami oraz możliwość korzystania z basenów z piłeczkami
i dmuchanego zamku wywołały uśmiechy na twarzach dzieci i sprawiły im dużo radości.
Za gościnność i przemiłą atmosferę dziękują :
4-latki z grupy „Myszki”, 4,5-latki z grupy „Żabki”
p. dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach –Joanna Biadacz
oraz wychowawczynie: Iwona Płocieniak i Danuta Mazur
PODZIĘKOWANIE

MATERIAŁ PŁATNY

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Kaletach przy ul. B. Chrobrego 2 i 4
składają serdeczne podziękowanie Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta Kalety za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby o usunięcie zagrażających bezpieczeństwu naszych posesji, betonowych słupów energetycznych, będących pozostałością po KZCP w Kaletach.
MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY

www.kalety.pl
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PODZIĘKOWANIE

MATERIAŁ PŁATNY

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych
śp. Jana Szołtysika
serdeczne podziękowania składa żona z córką i córka z rodziną.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz okazali wiele
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziny, znajomych,
delegacji oraz księdza. Dziękujemy za Waszą obecność, złożone wieńce i kwiaty, które są wyrazem pamięci
i serdeczności, jaką obdarzyliście zmarłego.

Komunikat Policji. Uwaga na kradzieże rowerów!
Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z apelem do osób mających wiedzę na temat kradzieży w dniu 8/9.06.2016 r. na ul.
1 Maja 93 w Kaletach roweru, marki MTWIN MTB ROCKRIDE, koloru zielonego (fluorescencyjny) z pomieszczenia piwnicznego. Osoby te proszone są o kontakt pod nr tel. 032 393 52 05 lub nr alarmowym 112.
W związku ze wzrostem w ostatnim czasie sytuacji związanych z kradzieżami rowerów Policjanci proszą o czujność i prawidłowe zabezpieczanie swoich jednośladów.

4 czerwca w Miejskim Przedszkolu nr 1 odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca.
18 czerwca na zbiorniku sekcyjnym nr 1 (Ichtiopark) odbyły się zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalety).
21 czerwca odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
24 czerwca w kaletańskich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele związane z zakończeniem roku szkolnego
2015/2016.
W dniach 24-25 czerwca odbyło się doroczne, IX już Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow,
którego gospodarzem było miasto Vizela (Portugalia). Na
Zgromadzeniu obecna była delegacja Miasta Kalety.

MATERIAŁ
MATERIAŁ PŁATNY
PŁATNY

25 czerwca odbyła się kolejna, piąta już z rzędu kaletańska
pielgrzymka parafialna. Tym razem pątnicy odwiedzili Lubliniec.
27 czerwca wyróżniający się w nauce absolwenci kaletańskich
szkół wyjechali na tradycyjną, fundowaną przez burmistrza
Miasta wycieczkę. Tym razem celem wycieczki były Wadowice.
4 lipca, przez Miotek przebiegli biegacze wspierający akcję
charytatywną pod nazwą „Stawiamy Marcina na Nogi”.
4 lipca w Urzędzie Miejskim w Kaletach, odbyło się spotkanie
koordynatorów z miejscowości wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska.
12 lipca w Kaletach przeprowadzono kolejną akcję honorowego oddawania krwi.
16 lipca odbyło się Święto Gminne w Drutarni.
18 lipca w Urzędzie Miejskim gościła grupa studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, którzy odbędą
w Zielonej warsztaty w dniach 25-28 lipca.
Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS

www.kalety.pl
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”NA ŚLONSKO NUTA” – śląskie tradycje w Miejskim Przedszkolu nr 1

O

rganizowany w ogrodzie przedszkolnym
Piknik
Rodzinny
z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca to
już tradycja w Miejskim Przedszkolu
nr 1.
W tym roku impreza pod hasłem „Na
ślonsko nuta” odbyła się w sobotę
4 czerwca 2016 r. Dzieci zaprezentowały
swoim bliskim - zebranym w ogrodzie
przedszkolnym - wiersze, piosenki i tańce związane z naszym regionem. Wiele
utworów dzieci zaprezentowały w gwarze śląskiej. Rodzice z dumą podziwiali
talenty swoich pociech. O dobry nastrój
uczestników zabawy zadbał zespół
EXEL. Podczas pikniku można było
posilić się śląskimi „kołoczami”, kawą,
a dzieci otrzymały słodki poczęstunek
i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka.
Rodzinny nastrój, słoneczna pogoda
i przyjemna atmosfera sprawiły, że dzień
ten był wyjątkowy, zarówno dla dzieci
jak i rodziców. W tym roku szkolnym
szczególnie często przewijają się w tematyce pracy naszego przedszkola treści
regionalne. Wiek przedszkolny to czas
stopniowego i naturalnego poznawania
świata – od udziału dziecka w rodzinie,
w grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym do włączenia w krąg wartości i tradycji wspólnoty regionalnej. Dlatego
uświadomienie dziecku jego łączności
z regionem jest koniecznym elementem
działań pedagogicznych i wychowawczych. W toku tej pracy kultywujemy
tradycje związane z naszym regionem,
np. rozwijamy szacunek do ciężkiej pra-

cy ludzi wykonujących zawody związane ze Śląskiem,
organizujemy
uroczystości,
tj. Andrzejki, Barbó r ka,
jasełka
i świąteczne kolędowanie. Odbyły
się
uroczystości
zorganizowane dla
Babci i Dziadka,
dzieci poznały stary
zwyczaj
„Topienia Marzanny", wzięły udział
w wycieczce do
„Muzeum Chleba”,
Muzeum Rzemiosł
Dawnych w Żarkach oraz Agrogospodarstwa „Pod
Skałką” w Przybynowie. W ostatnim
czasie, dzięki zaangażowaniu nauczycielek oraz niektórych rodziców
w przedszkolu powstał również kącik
regionalny. Zostały w nim wyeksponowane przedmioty używane w dawnych
czasach w gospodarstwach domowych
oraz elementy dekoracyjne wnętrza śląskiego domu. Zgromadzone eksponaty
stanowią cenny materiał edukacyjny dla
przedszkolaków, umożliwiającym im
bezpośredni kontakt z tradycją, zwyczajami i sztuką ludową, stanowiącą ważną

część z kulturą śląską.
Dzięki kultywowaniu w przedszkolu
tradycji regionalnych dzieci zdobywają
nowe wiadomości i doświadczenia. Rozbudzona zostaje w nich chęć dalszego
poznawania, a w przyszłości na pewno
kultywowania tradycji we własnych domach rodzinnych.

Joanna Biadacz
Anna Franke - Sołtysik

www.kalety.pl
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Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w kaletańskich placówkach oświatowych

W

piątek, 24 czerwca 2016 roku,
w kaletańskich placówkach
oświatowych odbyły się uroczyste apele związane z zakończeniem roku
szkolnego 2015/2016.
Na zaproszenie dyrektorów, grona
pedagogicznego oraz uczniów, we
wszystkich uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Kalety:
Zastępca Burmistrza Miasta Dariusz
Szewczyk, Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Janina Perz, Skarbnik Miasta
Kalety Renata Sosnica oraz radni- Irena
Nowak i Krzysztof Rogocz. W Zespole
Szkoł i Przedszkola w Kaletach Miotku
udział wzięła również radna Teresa Mryka.
Jako pierwsze zakończenie roku
szkolnego oraz pożegnanie absolwentów
świętowano w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach- Miotku. Drugi
w kolejności apel odbył się w siedzibie
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach,
gdzie swoje świadectwa odebrali absolwenci i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kaletach. Jako ostatnie w kolejności zakończenie roku szkolnego odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 1 w Kaletach.
W związku z wyjazdem służbowym
Burmistrza, jego zastępca odczytał na
wszystkich apelach słowa Burmistrza
Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi skierowane do uczniów, rodziców, dyrektorów placówek, gron pedagogicznych
oraz pracowników obsługi. Uczniom
oraz absolwentom życzył dalszych sukcesów edukacyjnych oraz radosnych
i udanych wakacji. Absolwentów gimnazjów prosił, aby pamiętali o Kaletach,
swoim rodzinnym mieście, i godnie reprezentowali naszą miejscowość w miejscach, do których udadzą się zgłębiać
wiedzę. Rodzicom dziękował za trud
włożony w wychowanie dzieci oraz
współpracę. Dyrektorom, gronom pedagogicznym i pracownikom szkół, podziękował za całoroczną wytężoną, całoroczną pracę.
Tradycyjnie dla uczniów, którzy
ukończyli rok szkolny z tzw.
„czerwonym paskiem”, Miasto Kalety
ufundowało nagrodę za najlepsze osiągnięcia w nauce w roku szkolnym
2015 /2016, którą w tym roku była jednodniowa wycieczka ze zwiedzaniem
Wadowic i okolic. Relację z wycieczki
prezentujemy na stronie nr 6.

Marek Parys
www.kalety.pl
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Najlepsi kaletańscy uczniowie zwiedzili Wadowice i okolice

W

pierwszy dzień wakacji, 27
czerwca 2016 r. tradycyjnie już
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach, Zespołu Szkół
i Przedszkola w Kaletach- Miotku
oraz Publicznego Gimnazjum w Kaletach, którzy w roku szkolnym
2015/2016 mogli poszczycić się najwyższą średnią, wyruszyli na jednodniową wycieczkę ze zwiedzaniem
Wadowic i okolic.
Pierwszym punktem zaplanowanym
do zwiedzenia podczas tej wyprawy,
była miejscowość położona w odległości
ok. 26 km od Wadowic, Wygiełzów.
Tam w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym nasi uczniowie mogli przenieść
się w czasie i dowiedzieć się w jakich
warunkach żyli ich rówieśnicy z XIX w.
Niektóre opowieści przewodnika o stylu
życia w małych drewnianych domach,
mieszczących niejednokrotnie kilkanaście osób i dodatkowo zwierzęta, budziły
zdziwienie na twarzach zwiedzających.
Kolejnym obiektem na trasie wycieczki, były ruiny Zamku Lipowiec w Babicach, który wzniesiony został w systemie tzw. Szlaku Orlich Gniazd. Ruiny
zamku, mieszczące się w niej ekspozycje
i informacje były ciekawą plenerową
lekcją historii.
Po dotarciu do Wadowic i posileniu
się w lokalnej pizzerii, nadszedł czas na

spotkanie z miejscowością, w której urodził się i wychował św. Jan Paweł II. W
pierwszych krokach uczniowie udali się
zobaczyć eksponaty tworzące wystawę
pt.: „Wadowice Miasto, w którym
wszystko się zaczęło”, następnie między
innymi zwiedzono: Bazylikę Mniejszą Kościół Parafialny Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, rynek w Wadowicach oraz byłe Gimnazjum im. Marcina Wadowity, gdzie w latach 1930-1938
pobierał naukę Karol Wojtyła.

Na zakończenie wycieczki po Wadowicach uczestnicy mieli jeszcze okazję
do zakupienia pamiątek, którymi w zdecydowanej większości okazały się pyszne papieskie kremówki.
Wycieczka ta była nagrodą Burmistrza Miasta Kalety, za solidną pracę
uczniów w ciągu całych dziesięciu miesięcy minionego roku szkolnego. Kolejna wyprawa po ciekawych zakątkach
Polski już za rok.

Marek Parys

Noc Świętojańska 2016 w Zielonej

W

dniu
24
czerwca tj. w
dniu Świętego Jana,
tradycyjnie już od
kilku lat Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne organizuje i przypomina obchody ”Nocy Świętojańskiej”.
Jak podają źródła historyczne- było to
święto ognia, wody, urodzaju, miłości
i płodności. Tym razem świętowaliśmy
w ogrodzie „Zajazdu u Rzepki” w Zielonej, gdzie pod ogromnymi parasolami
przygotowano stoły, ławki i miejsce do
grillowania. Nasze panie ubrały się
w specjalnie przygotowane długie suknie
oraz uplotły każda po dwa wieńce z żywych i sztucznych kwiatów oraz ziół –
jeden na głowę, a drugi do puszczenia na
wodę. Biesiadę rozpoczęliśmy od wspólnego poczęstunku, po którym nastąpiło
śpiewanie różnych piosenek, szczególnie
tych sobótkowych. Do śpiewu na organach przygrywał nam kolega Heniek
Ponieważ dwie osoby z naszego grona -

Małgosia i Paweł- obchodziły swoje
urodziny, więc złożyliśmy solenizantom
serdeczne życzenia , wręczyliśmy kwiaty
oraz były odczytane okazjonalne wiersze. Solenizanci poczęstowali nas kawą,
lodami i toastem na zdrowie, po czym
ruszyliśmy drogą dojazdową do zbiorników wodnych przy śpiewaniu piosenek
i akompaniamencie akordeonu, na którym również przygrywał nam Heniek.
Na plaży wzbudziliśmy ogromne zainteresowanie osób kąpiących się wczasowiczów, którzy nas
fotografowali. Z podestu czy jak kto
woli z molo podchodziłyśmy kolejno
puszczać na wodę
nasze
wianki,
w czym pomagały
nam kąpiące się dzieci, które umieszczały
je jak najdalej od
brzegu. Wianki miały zainstalowane

światełka, co dodawało im uroku. Płynęły wolniutko, majestatycznie coraz szerzej, ponieważ nie było wiatru. Na życzenie wczasowiczów zaśpiewaliśmy
jeszcze kilka piosenek i ruszyliśmy
w drogę powrotną do Zajazdu. Tam
świętowaliśmy do późnych godzin wieczornych. Pogoda była wspaniała, było
bardzo ciepło, aż nie chciało się wracać
do domu. Mamy taką nadzieję, że spotkamy się tu znów za rok.

Maria Rogocz
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Biegacze z akcji charytatywnej Stawiamy Marcina
na nogi przebiegli przez Kalety

Z

Podsumowanie akcji
poboru krwi

12

godnie z wcześniejszymi informacjami, 4 lipca, przez Miotek przebiegli biegacze wspierający akcję charytatywną pod nazwą „Stawiamy
Marcina na Nogi”.
Do biegaczy, którzy zjawili się w Kaletach dołączyły się również nasi miejscowi uczestnicy z grupy „O co biega
w Kaletach”.
Akcja wspiera sportowca Piasta Gliwice, który podczas praktyk uległ wypadkowi. W wyniku doznanych obrażeń
konieczna była amputacja nogi. Serdecznie dziękujemy za wsparcie tej akcji.

lipca na parkingu przy ul.
1 Maja, (obok Restauracji Gościnna),
stanęła mobilna stacja
krwiodawstwa
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach.
W tym dniu, aż 24 dawców oddało
blisko 10 litrów krwi. Dziękujemy naszym mieszkańcom za każdą oddaną
kroplę krwi oraz Restauracji Gościnna
za przyłączenie się do akcji.

Marek Parys

Marek Parys

Węgorze w Ichtioparku

R

ybostan kaletańskiego Ichtioparku został wzbogacony w ubiegłym
tygodniu o nowych przedstawicieli gatunkowych. Koło PZW Kalety zakupiło i wpuściło do wody 10 kilogramów
(około 100 sztuk) niewielkich węgorzy
o długości nie przekraczającej 40 cm.
Z łowieniem nowych lokatorów wód
zbiornika trzeba będzie niestety jeszcze
nieco poczekać- wymiar ochronny węgorza wynosi bowiem 60 cm.

Uczniowie PSP nr 1 w Kaletach laureatami konkursu
ekologicznego

Jacek Lubos

B

artosz Wojtal i Tymoteusz Jegier
z klasy szóstej oraz Tymoteusz
Galios z klasy czwartej zostali laureatami IV Powiatowego Konkursu
Ekologicznego dla Szkół Podstawowych.
Głównym celem konkursu było rozwinięcie zainteresowania dzieci ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
Chłopcy z klasy szóstej przygotowali
pisemne opracowanie: Ekologia w encyklice papieskiej „Laudato si” oraz Zasady funkcjonowania Przedsiębiorstwa
Składowania i Utylizacji Odpadów
w Gliwicach- nowego składowiska tarnogórskich odpadów, natomiast uczeń
klasy czwartej czterominutową prezentację: Ekologia w encyklice papieskiej.
Bartosz Wojtal zajął I miejsce, Tymote-

usz Jegier II miejsce w kategorii klas VI,
a Tymoteusz Galios II miejsce w kategorii klas IV i V.
Organizatorem konkursu był Zespół
Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
oraz Pan Andrzej Pilot - Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Konkurs został objęty
honorowym patronatem Pana Józefa
Burdziaka, Starosty Tarnogórskiego oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Uroczyste wręczenie pucharów i nagród przez Pana Andrzeja Pilota i dyrektora Zespołu Szkół ChemicznoMedycznych Pana Ryszarda Mitręgi
odbyło się 8 czerwca w Tarnowskich
Górach. Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ewa Bilińska
www.kalety.pl
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Pomysł na weekend i urlop
Jeseniki. Tak bliskie– tak fascynujące- tak piękne- tak nieznane...

N

iedawno, po raz kolejny, miałem
okazję gościć w Czechach. Tym
razem za cel obrałem Jeseniki– majestatyczne pasmo górskie nad którym
króluje Pradziad– najwyższa góra
historycznego Śląska (1492 m n.p.m.).
Dojazd okazał się wręcz banalnie prosty. Kalety dzieli od największego miasta w ww. górach– Jesionika– niespełna
160 km, co daje nam około 2,5 drogi
samochodem. My jechaliśmy nieco dalej, w okolice miejscowości Jindrichov.
Na miejscu zastaliśmy niewielki hotelik z rodzinną atmosferą, wystrojem i
wyposażeniem pamiętający zapewne
Czechosłowację lat osiemdziesiątych.
Spostrzeżenie to nie było jednak bynajmniej zniechęcające. Fakt ten zaciekawił nas o tyle, że u nas taki obiekt
dawno „zjadłaby” konkurencja, tam zaś
ma się znakomicie i przeżywa
(zwłaszcza w weekendy) prawdziwe
oblężenie przez gości. Były knedliki,
cesnekova polevka (coś w stylu naszej
wodzionki), veprova piec (pieczeń wieprzowa) oraz inne specjały czeskiej
kuchni, z których zwłaszcza jeden wprawił nas w zdziwienie. Zupa zwała się
„cočková polévka s párkiem” i w skrócie
składała się z warzyw z dodatkiem…
pokrojonych w plastry parówek, Dodatkiem było czeskie piwo z miejscowej
browaru Holba, w hotelowej restauracji
kosztujące w przybliżeniu nieco ponad 4
złote, przeliczane przez panią w barze
razem z innymi napojami (kawą, herbatą, cofolą) kreskami nanoszonymi przez
cały okres pobytu na specjalnej karteczce, na której widniał numer naszego pokoju.

cočková polévka s párkiem

Pierwszego dnia popołudniu wybraliśmy się na spacer do położonej wyżej
miejscowości Pekarov. Stara kapliczka
i umiejscowiony przy niej wiejski cmentarz, na którym nie było ani jednego nagrobka z czeskim nazwiskiem, przypomniały mi o burzliwej historii tej ziemikrainy co prawda od wieków nominalnie

czeskiej, na której jednak jeszcze nieco
ponad 70 lat temu mieszkali prawie wyłącznie Niemcy. Jeseniki stanowiły niegdyś część tzw. „Sudetenlandu”, który
odpadł od Czechosłowacji na mocy ustaleń traktatu w Monachium w 1938 roku.

Czechów mówiące o tym, że ich państwo funkcjonować będzie na wzór
Szwajcarii i na pewno nie będzie grup
narodowościowych mających podstawy
czuć się pokrzywdzonymi. Tymczasem
rzeczywistość okazała się inna. Państwem rządzili
głównie
Czesi
przy udziale Słowaków,
choć
tych
ostatnich
było zaledwie 1,7
mi l io n a,
za ś
Niemców 2 miliony więcej i
s t a n o w i l i
„mniejszość”
liczącą ponad ¼
ludności całego
państwa.
OdczuStary, poniemiecki cmentarz w Pekarovie
wając dyskrymiRodziny Voglów, Axmanów, Heinri- nację dość łatwo dali się więc omotać
chów czy Bablów, których doczesne obietnicami Adolfa Hitlera. W Sudetenszczątki kryje zrujnowany pekarovski landzie powstała Partia Niemców Sudeccmentarz, zamieszkiwały tę miejsco- kich w krótkim czasie podporządkowana
wość, zwaną przez wieki Backengrund, NSDAP. Jej przywódca- Konrad Henlein
zapewne od kilkunastu pokoleń. W gór- - nasilił działania mające na celu odeskie, mało przyjazne ludziom okolice rwanie całego Sudetenlandu od Czechoprzyciągały Niemców już od XIII wieku słowacji i przyłączenia do III Rzeszy. Z
kopalnie złota i rud żelaza. Przyjeżdżali punktu widzenia polityki nazistowskiej
jako fachowcy, osiedlali się zakładając był to łakomy kąsek w układance
coraz to nowe miejscowości. Sąsiedztwo „zbierania” ziem zamieszkanych przez
niemiecko- czeskie na pograniczu Mo- Niemców. Po anschlussie Austrii w
raw i czeskiego Śląska nie nosiło zrazu marcu 1938 roku, przy braku protestów
oznak jakiejkolwiek wrogości. Zresztą państw zachodnich (kolokwialnie rzecz
Czechy dość szybko (na początku XVI ujmując- świat machnął na anschluss
wieku) zostały wchłonięte przez wielo- ręką) przyszła pora na Sudetenland. Czenarodowościową monarchię Habsbur- chosłowacja była gotowa utrzymać ten
gów i problem, o ile w ogóle istniał, zo- teren za wszelką cenę, ponieważ od kilstał zażegnany na ponad trzysta lat. Na- ku lat, olbrzymim nakładem sił i środcjonalizmy ożywione w epoce wojen ków, budowała na pograniczu system
napoleońskich podsyciła Wiosna Ludów. umocnień uważany za jeden z nowoczePołowa XIX wieku była czasem granicz- śniejszych w całej Europie. Niestety we
nym, w którym czescy Niemcy, w odpo- wrześniu 1938 roku jej sojusznicy- Anwiedzi na próby czechizacji, zaczęli ma- glia i Francja- w imię zachowania pokonifestować swoją odrębność. Konflikt ju w Europie- wymusili na niej zrzeczezaogniła I wojna światowa, a w zasadzie nie się praw do Sudetenlandu. Wkrótce
traktaty, które ją zakończyły. Niemcy potem na te ziemie wkroczyło wojsko
sudeccy, bo takim mianem zaczęto okre- niemieckie witane, podobnie jak w Auślać tę grupę, ostro zaprotestowali prze- strii, kwiatami i łzami wzruszenia. Bez
ciwko włączeniu ich terenów do nowo wspomnianych umocnień obrona Czepowstającej Czechosłowacji. Nie spełni- chosłowacji stała się wręcz niemożliwa,
ły się jednak ich nadzieje na powstanie tak więc samodzielny byt tego tworu
połączonego państwa niemiecko- au- państwowego nie potrwał długo.
striackiego, którego częścią chcieli się W marcu 1939 roku Słowacja ogłosiła
stać. Względy historyczne, a także natu- niepodległość, zaś pozostałą część Czech
ralna granica, jaką stanowią góry, zade- wcielono do III Rzeszy jako Protektorat
cydowały o tym, że zwycięskie państwa Czech i Moraw. Obywatele Kraju SudeEntenty wcieliły tereny Sudetenlandu do tów walczyli i ginęli za swojego wodza
Czechosłowacji’ wierząc w obietnice na wszystkich frontach II wojny świato-
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wej. Kiedy wojna przyjęła niekorzystny
dla Niemców obrót- było już za późno
na jakiekolwiek gesty pojednania. Czesi
oskarżyli Niemców Sudeckich o zdradę
państwa i wszelkie upokorzenia, jakie
musieli znosić w latach 1938-1945. Decyzja powojennego rządu Czechosłowacji, znana szerzej jako „Dekrety Benesza”, mogła być tylko jedna- wysiedlenie
wszystkich Niemców Sudeckich poza
granice państwa. Tym sposobem około
3 miliony Niemców przymusowo opuściło Czechosłowację zostawiając swoje
domy, wielowiekowe dziedzictwo i prochy przodków. Backengrund stał się
Pekarovem, do wsi wprowadzili się Czesi, a kapliczka cmentarna powoli chyliła
się ku ruinie. I tylko wypłowiałe postacie
ze zdjęć na żeliwnych krzyżach nagrobnych zdają się nadal dumać nad trudną
historią tej ziemi.
Sentymentalny spacer zakończyliśmy
późnym wieczorem. W następnych
dniach przyszedł czas na zwiedzanie
okolic. Okazało się, że Jeseniki oprócz
fascynującej historii mają także fantastyczny potencjał turystyczny. Zacznijmy od wspomnianej już góry Pradziad,
którą widać z wielu miejsc widokowych
i większych wzniesień dzięki wybudowanej na niej charakterystycznej wieży
retransmisyjnej RTV o wysokości 145
metrów. Pradziada można zdobywać
pieszo, korzystając z żółtego lub niebieskiego szlaku rozpoczynających się w
miejscowości Karlova Studanka. Szlaki,
zwłaszcza zaś ten żółty, biegnący doliną
Białej Opawy, uważane są za najbardziej
malownicze w tej części Sudetów.

Po drodze napotkamy szereg przepięknych wodospadów, a pięć godzin marszu
zapewni nam niezapomniane wrażenia.
Na Pradziad można też wjechać… rowerem, korzystając z asfaltowej drogi wiodącej z parkingu Hvezda do Owczarnischroniska u podnóża szczytu. Bardziej
wygodni turyści, po uiszczeniu opłaty na
Hveździe, mogą wjechać na Owczarnię
samochodem. Stamtąd pozostaje jeszcze
około 45 minut marszu na sam szczyt.
Na miejscu jest możliwość wjazdu windą na oszklony taras widokowy, skąd
rozpościerają się zapierające dech w
piersiach widoki na pasmo Hrubego Jesenika. Wjechałem i polecam. Koszt
około 100 koron (plus-minus 17 złotych)
- wrażenia niezapomniane.

Wieża RTV na szczycie Pradziada

Miłośnicy górskich wędrówek
znajdą w Jesenikach to, co naprawdę lubią- czyli niezatłoczone
szlaki (co oczywiście nie ma przełożenia na asfaltowy kawałek
drogi Owczarnia- Pradziad) i delektowanie się w ciszy pięknem

Żółty szlak turystyczny na Pradziada doliną Białej Opawy

przyrody. Dla spragnionych i głodnych
nie brak schronisk górskich (na zboczu
góry Maly Ded czynny jest najstarszy
obiekt tego typu w Republice Czeskiejschronisko Svycarna). 12 kilometrów od
miasta Jesionik znajduje się miejscowość Ramzova, skąd kolejką krzesełkową można wjechać na szczyt góry Serak
(1351 m n.p.m.). Wjazd jest o tyle ciekawy, że odbywa się „na raty”.
Z Ramzovej na Cernavę wjeżdżamy
kolejką czterokrzesełkową, po czym
następuje przesiadka i na szczyt Seraka
zabiera nas już kolejka dwukrzesełkowa.
Co robić w Jesenikach jeżeli nie ma
się turystycznego zacięcia? Jak to co?
Zwiedzać! U podnóża Pradziada znajduje się wspomniana już wyżej miejscowość Karlova Studanka- uzdrowisko,
w którym leczy się choroby dróg oddechowych. Ciekawe architektonicznie są
drewniane budynki łaźniowe z pierwszej
połowy XIX. stulecia. W części gminy
zwanej Hubertow stoi zameczek myśliwski dawnych właścicieli posiadłości,
orderu rycerzy niemieckich, oraz kaplica
z roku 1757. Park łaźniowy ozdabiają

Budynek z pijalnią wód w Karlovej Studziance

Sanatorium w Karlovej Studziance
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dzieła rzeźbiarzy oraz sztucznie
stworzony wodospad. Znajduje się tutaj
również empiryczny kościół parafialny
z roku 1829.
Z Karlovej Studanki możemy podjechać do miejscowości Loucna nad Desnou, gdzie kupimy bilety wstępu na
zwiedzanie największej czeskiej elektrowni wodnej Dlouhe Strane ukrytej na
samym szczycie góry.

Mo ravica
miało
trwać kilka lat, jednak katastrofalna
powódź z roku 1997
sprawiła, że termin
ten skrócił się do
kilku
tygodni
(w przypadku braku
zbiornika wody Moravicy wylałyby na

Widok z lotu ptaka na pokrzyżacki pałac w Bruntalu

Widok z lotu ptaka na elektrownię wodną Dlouhe Strane

Widok z lotu ptaka zbiornik Slezska Harta (od strony Leskovca). Stożkowa
góra widoczna za zbiornikiem to wygasły wulkan Velky Roudny.

okoliczne miejscowości). Dziś
Slezska Harta jest
rajem turystów
i
wędkarz y.
Z
przystani
w Leskovcu nad
Moravicą,
po
Stara Papiernia w Velkich Losinach. Dziś Muzeum Papieru
uprzedniej rezerW pobliskich Velkich Losinach zwie- wacji, popłynąć można w rejs stateczdzić też można Muzeum Papieru miesz- kiem stylizowanym na kolumbowską
„Santa Marię”. Kwatery noclegowe
czące się w zabytkowej papierni.
Wielbiciele piękna architektury i sztuki można rezerwować właśnie w Leskovcu,
też znajdą w Jesenikach coś dla siebie. a także w Roudnie (leżącym na stoku
W budynku zagadkowej XIII- wiecznej wulkanu) czy w miejscowości Nova
twierdzy wodnej, pośrodku miasta Jesio- Plan. Tłumów na nielicznych plażach nie
nik, znajduje się Muzeum Ziemi Jesenic- widziałem, woda
kiej. Grody, zamki i pałace zwiedzimy czysta- w końcu
też m.in. w Sovincu, Brannej, Velkich Moravica wypływa
Jeseników,
Losinach i Bruntalu. W tym ostatnim z
mieście, zwanym „Bramą Jeseników”, a ryb- podobnodo 1945 roku rezydowali rycerze Zakonu zatrzęsienie…
Opuszczając JeseKrzyżackiego. Barokowy pałac stanowił
niki można jeszcze
krzyżacką własność.
Komuś znudziły się góry? Zapraszam wstąpić do znajdująnad jezioro! A właściwie nad leżący cych się tuż przed
u podnóża Jeseników zbiornik zaporowy polską granicą ZlaSlezska Harta. To najmłodszy zbiornik tych Hor- starej niezaporowy w Republice Czeskiej utwo- mieckiej osady górrzony w latach 1987-1997. Wedle pla- niczej, jeszcze do
nów napełnianie Harty wodami rzeki 1948 roku noszącej

nazwę Cukmantl. Warto zwrócić uwagę
na zabytkowe centrum miasta, zwiedzić
kościół pielgrzymkowy Maria- Hilf,
zabytkową górniczą osadę Rejviz, a także obejrzeć ruiny okolicznych zamków
Edelštejn, Leuchtenštejn i Koberštejn,
Swoją podróż po Jesenikach zakończyłem właśnie w Zlatych Horach,
w nieco ponad 2 godziny (140 km) byliśmy w Kaletach. To był długi weekend
pełen wrażeń turystyczno- krajoznawczych. Na pewno w Jeseniki wrócę jeszcze nie raz, zaś Państwa też namawiam
do wycieczek w tamte strony. Takie bliskie- a tak mało znane…

Jacek Lubos

Zabytkowe śródmieście w Zlatych Horach
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V Parafialna Pielgrzymka Rowerowa do Lublińca

W

Parafii św. Józefa Robotnika
w Kaletach-Jędrysku tradycją
stały się już letnie pielgrzymki rowerowe. W tym roku pielgrzymujący
rowerzyści za cel obrali kościół jubileuszowy p. w. św. Stanisława Kostki
w Lublińcu .
Pielgrzymka odbyła się w upalną sobotę 25 czerwca. Rano przed kościołem
św. Józefa zebrała się grupa licząca 70
osób, wszyscy pielgrzymi ubrani w jednakowe koszulki (sponsorowane przez
Urząd Miasta), tym razem koloru pomarańczowego z logo naszego patrona
św. Józefa. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie księdza proboszcza pielgrzymi byli gotowi do startu. Podążając
za
naszym
przewodnikiem
i kierownikiem p. Grzegorzem Kukowką , któremu towarzyszyła 3- letnia
córeczka, nasza najmłodsza pątniczka,
ruszyliśmy pełni zapału w trasę.
W tym roku prawie cała ok. 60 km
trasa pielgrzymki wiodła lasami i łąkami. Leśne trakty doprowadziły nas do
źródełka w Krywałdzie, a że dzień był
upalny wszyscy z radością ochłodzili się
orzeźwiającą wodą. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w dalszą trasę której
celem był Kokotek i kościół p. w.
Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Tutaj przywitał nas ojciec Tomasz Maniura ze Zgromadzenia Oblatów, który
z pasją opowiadał nam ciekawe historie
swoich rajdów rowerowych z młodzieżą
po zakątkach świata.
Po gorliwej modlitwie za wstawiennictwem patronki kościoła i śpiewie maryjnych piosenek ruszyliśmy w dalszą
trasę, która prowadziła nas docelowo do
kościoła Stanisława Kostki.
W Lublińcu na uczestników pielgrzymki czekał już ks. Michał. Po krót-

kim odpoczynku wszyscy pielgrzymi
przeszli przez bramę miłosierdzia
i wzięli udział w mszy św. odprawionej
przez: Ojca Grzegorza z Klasztoru Oblatów oraz naszego księdza Michała.
Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia
całej grupy przed jubileuszowym kościołem (które wykonał nasz pielgrzymkowy fotograf p. Piotr Fronczek) udaliśmy się do przyklasztornego ogrodu.
Tam mogliśmy się posilić kiełbasą
z grilla oraz pysznymi drożdżówkami,
kawą i herbatą. Dobroczyńcami tutaj
okazali się p. Urszul Lach i p. Marek
Labus, którym serdecznie dziękujemy.
O nasze zaopatrzenie troszczył się p.
Wojciech Zajda kierujący samochodem
Urzędu Miasta oddanym do naszej
dyspozycji na czas pielgrzymki.
Po wspólnej biesiadzie i odpoczynku
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Trasa
była wymagająca i piaszczysta tak że
czasami trzeba było prowadzić rowery.
W nużącym upale dotarliśmy do ostatniego postoju - kościoła p. w. Trójcy
Świętej w Koszęcinie. Trwając na

adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy odpocząć tak fizycznie jak
i duchowo i nabrać sił. Na zakończenie
wspólnie z parafianami i ks. proboszczem uczestniczyliśmy w nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
Dojeżdżając do Kalet słyszeliśmy
dzwony kościoła w Jędrysku, a przed
kościołem witali nas nasi bliscy z kwiatami i ks. proboszcz obficie skrapiając
i chłodząc wodą święconą. Przed Najświętszym Sakramentem złożyliśmy
Bogu dziękczynienie za szczęśliwy przebieg pielgrzymki, wysłuchane prośby
i bezpieczny powrót do domu.
Piąta pielgrzymka rowerowa przeszła
już do historii. Podobnie jak z poprzednich pielgrzymek pątnicy wracali zadowoleni, zastanawiając się w duchu gdzie
będą pielgrzymować za rok.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim darczyńcom i tym którzy
pomogli w organizacji pielgrzymki.

Beata Halamus
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Plan wakacji letnich w Świetlicy Port
29.07.2016
1.08.2016
2.08.2016
3.08.2016

Piknikowy piątek: w lesie przy świetlicy
Sportowy poniedziałek: rozgrywki badmintona
Kulinarny wtorek: koktajle owocowe
Wycieczkowa środa: wycieczka ze świetlicą Przystań do Zamku w Ogrodzieńcu
(ilość miejsc ograniczona, koszt ok. 30zł)
Świetlicowy czwartek: gry planszowe
Piknikowy piątek: na podwórku szkolnym
Sportowy poniedziałek: siatkówka plażowa
Kulinarny wtorek: pizza
Wycieczkowa środa: spacer do Zielonej
Świetlicowy czwartek: konsola Nintendo Wii
Piknikowy piątek: piknik na plaży
Sportowy poniedziałek: skoki na skakance
Kulinarny wtorek: ciasteczka słoneczne
Wycieczkowa środa: rowerami „ścieżką do bobrów”
Świetlicowy czwartek: gry komputerowe
Piknikowy piątek: piknik w lesie
Sportowy poniedziałek: tor przeszkód
Kulinarny wtorek: budyń
Wycieczkowa środa: rowerami na Aleję Dębów
Świetlicowy czwartek: bukiety z liści
Piknikowy piątek
Sportowy poniedziałek: ringo
Kulinarny wtorek: robimy przekąski
Wycieczkowa środa: spacer na pożegnanie wakacji

4.08.2016
5.08.2016
8.08.2016
9.08.2016
10.08.2016
11.08.2016
12.08.2016
15.08.2016
16.08.2016
17.08.2016
18.08.2016
19.08.2016
22.08.2016
23.08.2016
24.08.2016
25.08.2016
26.08.2016
29.08.2016
30.08.2016
31.08.2016

Plan wakacji letnich w Świetlicy Przystań
25.07.2016 poniedziałek
26.07.2016 wtorek
27.07.2016 środa
28.07.2016 czwartek
9:00 – 15:00 29.07.2016 piątek
01.08.2016 poniedziałek
02.08.2018 wtorek
03.08.2016 środa
04.08.2016 czwartek
05.08.2016 piątek
08.08.2016 poniedziałek
09.08.2016 wtorek
10.08.2016 środa
11.08.2016 czwartek
12.08.2016 piątek
16.08.2016 poniedziałek
17.08.2016 wtorek
18.08.2016 środa
19.08.2016 czwartek
20.08.2016 piątek
22.08.2016 poniedziałek
23.08.2016 wtorek
24.08.2016 środa
25.08.2016 czwartek
26.08.2016 piątek
29.08.2016 poniedziałek
30.08.2016 wtorek
31.08.2016 środa

Gry i zabawy w świetlicy 9:00 – 15:00
Wyjście na przyświetlicowy plac sportu i rekreacji 9:00 – 15:00
Rowerowy wyjazd na basen do Koszęcina 9:00 – 15:00
Zajęcia artystyczne: uczymy się szyć poduszeczki do spania
Zajęcia kulinarne: naleśniki z owocami 9:00 – 15:00
Świetlicowy turniej w grze wolnostojącej Cymberej 9:00 – 15:00
Wodna bitwa na balony z wodą 9:00 – 15:00
Autokarowy wyjazd do Ogrodzieńca Zapisy u wychowawcy (ograniczona ilość miejsc)
Wyjazd rowerowy do parku w Jędrysku 9:00 – 15:00
Maraton filmowy – grupa młodsza Świetlica nieczynna
Rowerowy wyjazd na basen do Koszęcina 9:00 – 15:00
Zajęcia kulinarne: domowe lizaki 9:00 – 15:00
Zabawa w skręcanie, modelowanie balonów 9:00 – 15:00
Zajęcia artystyczne: ekologiczne zwierzątka 9:00 – 15:00
Wyjście na orlik – zajęcia sportowe 9:00 – 15:00
Gry i zabawy w świetlicy – gry stolikowe 9:00 – 15:00
Świetlicowy turniej w UNO 9:00 – 15:00
Zajęcia kulinarne: soki owocowo – warzywne 9:00 – 15:00
Wyjazd rowerowy na basen do Koszęcina 9:00 – 15:00
Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach 9:00 – 15:00
Wyjście na przyświetlicowy plac sportu i rekreacji 9:00 – 15:00
Zabawa z bańkami 9:00 – 15:00
Wyjście na orlik – zajęcia sportowe 9:00 – 15:00
Kolorujemy kolorowanki 9:00 – 15:00
Gry i zabawy w świetlicy 9:00 – 15:00
Zajęcia artystyczne: najlepsze wspomnienie z wakacji – technika dowolna 9:00 – 15:00
Dyskoteka na zakończenie wakacji 16:00 – 21:00
Zajęcia kulinarne: gofry z owocami 9:00 – 15:00

www.kalety.pl
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niki, Lubliniec, Krupski Młyn, Mykanów
i Koszęcin. W tym roku rywalizacja na
podium rozstrzygnęła się w gronie członków Koła PZW Kalety.
Klasyfikacja:
1. Krzysztof Ciuk
2. Seweryn Cichoń
3. Tomasz Ocelok

Zawody spławikowe
o Puchar Burmistrza

Dotacja w wysokości 7200
zł na zakup książek dla
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kaletach

M

Jacek Lubos

18

czerwca 2016 r. na zbiorniku
licencyjnym nr 1 (Ichtiopark)
przy ulicy Fabrycznej, odbyły się doroczne, organizowane przez działającą
przy MDK Sekcję PZW Koło Kalety
zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
W zawodach, oprócz członków Koła
PZW Kalety, brali udział zawodnicy reprezentujący zaprzyjaźnione Koła: Woź-

iejska Biblioteka Publiczna
w Kaletach pozyskała dodatkowe środki finansowe w wysokości 7200
zł na rozszerzenie swoich zasobów
literackich.
Kaletański wniosek złożony został
w ramach Priorytetu 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych,
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bibliotekę Narodową. Całkowita wartość projektu opiewa na blisko 9000 zł. Dzięki staraniom pracowników biblioteki już niebawem nasza miejska książnica wzbogaci się o nowe pozycje literackie.

Marian Lisiecki

Trwają przygotowania do nowego sezonu
Unia przegrywa w pierwszym sparingu z Uranią

J

ak już informowaliśmy
poprzednio, kaletańska
Unia zajęła ostatecznie ósme
miejsce w grupie mistrzowskiej częstochowskiej okręgówki.
Obecnie trwają przygotowania do nowego sezonu, który rozpocznie się już
w sierpniu (terminarz spotkań podamy następnym numerze „Biuletynu”) .
Tradycyjnie już, przed sezonem drużyna serię meczów sparingowych, które
sprawdzą formę zawodników, przetestują ustawienia, a także ustalą przydatność
dla zespołu ewentualnych nowych gra-

czy.
Terminarz sparingów:
16.07. Unia - Urania Ruda Śląska (Liga
Okręgowa). Mecz zakończył się wynikiem 0:1. Skład Unii: Pyka (46' Masina)
- Baron, Machoń, Painta, Cyl - test 1,
Imiołczyk, test 2 (35' Halamus), Golec
(70' Mar. Urbańczyk) - Pilarski, Mar.
Urbańczyk (46' Ciomek)

jeszcze znany)
02.08. Unia - Unia Świerklaniec (Liga
Okręgowa)

Mecze testowe rozegra też drużyna
rezerw. Unia II zagra kolejno:
17.07. Unia II - Mała Panew Cynków (A
klasa). Mecz rozegrano, zakończył się
porażką piłkarzy Unii II 1:5
24.07. Unia II - Odra II Miasteczko Śl.
23.07. Unia - LKS Żyglin (Liga Okręgo- (B klasa)
31.07. Puchar Polski (przeciwnik nie jest
wa)
30.07. Unia - Odra Miasteczko Śląskie jeszcze znany)
06.08. Unia II - Iskra Połomia (B klasa).
(Liga Okręgowa)
31.07. Puchar Polski (przeciwnik nie jest
Jacek Lubos

Małapanew kończy sezon 2015/2016 na 9-tym miejscu w tabeli
14-tego sierpnia inauguracja nowego sezonu w Glinicy

Z

awodnicy z Kuczowa
zajęli
ostatecznie
w lublinieckiej A-klasie bezpieczne, 9-te miejsce.
W ostatnim spotkaniu efektownie pokonali na wyjeździe Żwirex Hadra 8:3.
Przysłowiowy kurz na boiskach nie
zdął jeszcze do końca opaść, a już zbliżają się zmagania w nowym sezonie
2016/2017. 14-tego sierpnia Małapanew
zagra w Glinicy z Promieniem. Pierwsze
spotkanie na boisku przy Paderewskiego
rozegrane zostanie 21 sierpnia (derby
z Orłem Psary/ Babienica). Kaletańskie
derby z Unią II Kalety dopiero 2 października.

Jacek Lubos

Tabela końcowa A-klasy po sezonie 2015/2016

www.kalety.pl
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IX Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, Vizela

W

dniach 24-25 czerwca br., odbyło się doroczne IX
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, którego gospodarzem było miasto
Vizela (Portugalia).
Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow reprezentowana była
przez kilkanaście samorządów, w tym delegację Miasta Kalety,
w osobach burmistrza Klaudiusza Kandzi i przewodniczącego
Rady Miejskiej Eugeniusza Ptaka.
Delegacji przewodniczył marszałek województwa warmińsko
– mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin.
Aktualnie w skład polskiej sieci miasteczek Cittaslow wchodzi
25 miast. Jesteśmy drugą, po sieci włoskiej liczącej 80 miast, siłą
w Stowarzyszeniu, które zrzesza obecnie ok. 220 miast z 30 krajów świata.
Zgromadzenie poprzedzone zostało Kongresem pn. Cittaslow:
edukacja, zrównoważony rozwój, turystyka, podczas którego
Vizela przedstawiła autorski projekt przygotowany z myślą
o edukacji wczesnoszkolnej Cittaslow Kids.
Natomiast podczas Zgromadzenia Ogólnego omawiano oraz
zatwierdzono roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe
Stowarzyszenia. Następnie członkowie Komitetu Naukowego
Stowarzyszenia przedstawiali koncepcje rozwoju miasteczek
sieci Cittaslow, w oparciu o dominujące w Europie i na świecie
trendy gospodarcze i społeczne. Trendy te w skrócie polegają na
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom globalizacji, kryzysowi
demograficznemu (spadek liczby ludności w części regionów
i szybki wzrost w innych) oraz przeciwdziałaniu dalszemu
niszczeniu środowiska naturalnego. Rozwój miasteczek Cittaslow
ma coraz mocniej opierać się na promowaniu własnych, lokalnych produktów (głównie żywności), coraz większym udziałem
mieszkańców w wytwarzaniu ekologicznej, odnawialnej tzw.
zielonej energii, co niebawem będzie realizowane w naszym mieście. Wreszcie przebudowa i modernizacja przestrzeni miejskiej,
tak by była bardziej przyjazna dla mieszkańców i przyjezdnych
oraz dla środowiska. Przykłady takich działań podawali przedstawiciele wielu miast. Przebudową i rewitalizacją i pozyskiwaniem na to środków zainteresowane są zwłaszcza miasta polskiej Sieci Cittaslow, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę nasze
zapóźnienia rozwojowe, będące pozostałością po półwiecznej
budowie socjalizmu w Polsce. Dlatego z wielką uwagą przyjęto
informacje dotyczące postępów w przygotowaniu i przedkładaniu
projektów, które mogą w najbliższym czasie uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EGTC). Skorzystać z tych środków mogą tylko miasta
leżące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, czyli
również Kalety. Nie wyklucza to oczywiście możliwości
korzystania ze środków z krajowych programów. Zgromadzenie
Ogólne, jak każdy kongres, to okazja do wymiany doświadczeń
i podpatrywanie projektów i pomysłów realizowanych przez inne
miasta, jak również promocję swojej miejscowości. W trakcie
Zgromadzenia prezentowany był krótki film promocyjny o mieście Kalety, który wzbudził duże zainteresowanie. Krajowy Festiwal Cittaslow wiosną 2017 roku, odbędzie się w naszym mieście.

Eugeniusz Ptak
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Powiatowe Święto Policji w Centrum Kultury w Nakle Śląskim

W

czwartek 14 lipca burmistrz
miasta Klaudiusz Kandzia
uczestniczył w uroczystej akademii
podczas której celebrowano Święto
Policji.
W Centrum Kultury Śląskiej w Nakle
Śląskim tarnogórscy 119 policjantów
tarnogórskiej komendy mianowano na
wyższe stopnie policyjne. Trzech policjantów zostało odznaczonych „Odznaką
Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego".
Święto Policji promuje tę instytucję

Dwie wiaty przystankowe
zyskały nowy wygląd

M

iasto Kalety odnowiło dwie wiaty przystankowe na terenie naszego miasta – na osiedlu przy ul.
1 Maja oraz obok Miejskiego Domu
Kultury. Zniszczone wcześniej wielkoformatowe naklejki w wiatach zostały
zastąpione nowymi fotografiami przedstawiającymi faunę i florę naszego
miasta.
Jest to ciekawa forma promocji Leśnego Zakątka Śląska, która kusi potencjalnych turystów do odwiedzania naszych
stron, zaś mieszkańcom Kalet przypomina o bogactwach przyrodniczych jakie
miasto posiada.
Mamy nadzieję, że naklejki w wiatach
autobusowych nie zostaną znowu zniszczone lub oklejone mało estetycznymi
ogłoszeniami, ale na długo będą cieszyć
oko podróżnych.

i jest okazją do nagradzania policjantów za sumienną i trudną służbę.
Podczas
gali wśród
oficerów starszych awansowano 1 policjanta,
w korpusie aspirantów 59
policjantów, w korpusie
podoficerów awansowano
55 funkcjonariuszy, na
starszego posterunkowego
awansowano 4 policjantów. Mianowania wręczali
zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach nadkomisarz Mariusz Krzystyniak wraz
z komendantem powiatowym policji
w Tarnowskich Górach młodszym aspirantem Tadeuszem Stuchlikiem.
Na uroczystości obecni byli również
zaproszeni goście: komendant główny
policji w stanie spoczynku nadinspektor Ferdynad Skiba, senator Maria Pańczyk-Pozdziej, radna wojewódzka Lucyna Ekkert, starosta tarnogórski Józef Burdziak oraz
władze samorządowe
w osobach burmistrzów
i wójtów, a także przedstawi c i e l e s a mo r z ą d ó w
i służb mundurowych
z terenu po wiat u.
Podczas uroczystości
nastąpiło nadanie srebrnych „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, które

Agnieszka Kwoka

otrzymali podinspektor Artur Wieczorek, podkomisarz Wojciech Dolata, aspirant sztabowy Grzegorz Karcz.
Burmistrz Klaudiusz Kandzia, w podziękowaniu za czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta Kalety,
wręczył komendantowi powiatowemu
Tadeuszowi Stuchlikowi drobny podarunek– słoik pysznego miodu z kaletańskiej pasieki.

(jal)

INFORMACJA MOPS KALETY
Gmina Kalety zrealizowała Podprogram Programu
Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020

W

okresie od lipca 2015 r. do
kwietnia 2016 r. nasza gmina
realizowała Podprogram Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020.
Celem programu było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Osoby takie mogły
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Realizatorem

programu w gminie był Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
W ramach programu z warsztatów na
temat zasad prawidłowego żywienia skorzystały 22 osoby z naszej gminy. Pomocą żywieniową w postaci paczek żywnościowych obdarowano 429 osób. Rozdysponowano 19.101,61 kg żywności
o wartości 66.969 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaletach planuje przystąpić do nowego podprogramu - planowane rozpoczęcie sierpień 2016r. Zachęca się lokalne
organizacje pozarządowe prowadzące
działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy
do przystąpienia do ww. programu.

Renata Czudaj
www.kalety.pl
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Nowy plac zabaw w Kaletach-Kuczowie

W

bieżącym miesiącu zostanie
oddany do użytku nowy plac
zabaw położony przy ulicy Paderewskiego 93 w Kaletach-Kuczowie.
Nasi milusińscy dostaną do dyspozycji bajecznie kolorowy zestaw zabawowy składający się z wielu elementów,
spełniających różnorodne funkcje zarówno w odniesieniu do potrzeb i możliwości dzieci młodszych jak i tych starszych. Zakupione urządzenie zabawowe

Ścieżki przyrodniczodydaktyczne gotowe do
nowego sezonu rowerowego

Pod

koniec czerwca zakończyły się prace mające na celu
uzupełnienie zdewastowanego oznakowania na ścieżkach przyrodniczodydaktycznych, które w roku 2011
wytyczone zostały z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Podczas prac na ścieżkach: Zielona
Pętla, Aleja Dębów oraz Pętla z Cisem
Donnersmarcka, zamontowanych zostało
blisko 40 nowych charakterystycznych
zielonych strzałek wskazujących kierunek jazdy. Mamy nadzieję, że aktualizacja oznakowania przyczyni się w nowym
sezonie rowerowym do jeszcze przyjemniejszego korzystania z tras rowerowych
w naszych pięknych lasach.

Marek Parys

to sprawdzony na terenie
naszego miasta produkt
firmy Dr Spil Polska
z Katowic.
Koszt powstałego placu
zabaw bez robót towarzyszących
wyniósł
26.818,48 zł.
Życzymy przyjemnej
i bezpiecznej zabawy!

Andrzej Brysch

Miasto Kalety - lider Grupy Zakupowej - ogłosiło dwa
przetargi na grupowy zakup energii elektrycznej dla
17 gmin

30

czerwca 2016
roku na Portalu
Zamówień Publicznych
Unii Europejskiej zamieszczone
zostało
ogłoszenie o przetargu
na grupowy zakup energii elektrycznej dla gmin wchodzących w skład
Grupy Zakupowej Kalety.
Obecnie grupa ta liczy 17 gmin
z trzech powiatów i dwóch województw.

Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowane jest na 9 sierpnia 2016 r. a wyłonione
w nim stawki obowiązywać będą od
1 stycznia 2017 r. przez okres kolejnych
12 miesięcy tj. 31.12.2017 r. Prowadzenie postępowań przetargowych w trybie
zakupu grupowego przyczynia się zdecydowanie do obniżania kosztów związanych z opłatami za zużycie energii elektrycznej na terenie gmin.

Klaudiusz Kandzia

W Kaletach spotkali się koordynatorzy LGD Leśna
Kraina Górnego Śląska

4

lipca 2016 roku w Urzędzie
Miejskim w Kaletach, odbyło się
spotkanie koordynatorów z miejscowości wchodzących w skład Lokalnej
Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska.
Głównym celem spotkania było omówienie zasad realizacji Lokalnej Strategii Działania, na którą LGD pozyskało
ponad 15.000.000 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Głównymi

celami realizacji LSR na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania
jest rozwój gospodarczy i turystyczny
regionu, a także budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa. Pierwsze nabory wniosków na
realizację projektów w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju planowane są na październik 2016 r.

Marek Parys
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Postęp prac przy budowie małego rynku w Kaletach

“P

rzebudowa zdegradowanego
obszaru śródmieścia na mały
rynek oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetlenia terenu w Kaletach przy ul. 1
Maja wraz z wykończeniem elewacji
pierzei tego placu”. Wykonawca tego
zadania został wybrany w przetargu
nieograniczonym ogłoszonym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
W przetargu wzięło udział 8 wykonawców. Wybrano najkorzystniejszą
pod względem kryteriów oceny ofertę.
Prace trwają od kwietnia br. Do dnia
dzisiejszego wykonano: przebudowę i
rozbudowę
sieci
wodociągowej,
przebudowę
sieci
kanalizacji deszczowej, w trakcie budowy jest sieć elektryczna oświetlenia
placu,
wykonano
podbudowy
pod
nawierzchnie ulepszone zagospodarowywanego terenu.
W końcowej fazie
realizacji są prace
związane z wykończeniem
elewacji
budynków tworzą-

cych pierzeję południową i zachodnią
małego rynku.
Ponadto w trakcie realizacji jest podniesienie znaczenia pierzei okalających
plac poprzez zabudowę stalowych ażurowych przesłon wypełnionych aluminiowymi żaluzjami.
Na zamknięciu placu od strony północnej zabudowana będzie wolnostojąca
przesłona z elementami małej architektury.
Płatność za roboty nastąpi po dokonanym odbiorze końcowym, zaś zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2016 r.

Miasto Kalety nominowane
do nagrody Marka Śląskie

Nowy klomb
przy rozjeździe
ul. Lublinieckiej i DW 789

Jan Potempa

Miasto w kwiatach

W

mieście zrobiło się kolorowo,
a to wszystko za sprawą kwiatów, które opanowały nasze miejskie
kwietniki i klomby.
Wraz z nadejściem wakacji, we wszystkich dzielnicach naszego miasta pojawiły
się estetyczne donice z czerwonymi pelargoniami. Zagospodarowane zostały również klomby miejskie, w których nasadzono aksamitki.
Łącznie Miasto zakupiło prawie 10
tysięcy sadzonek kwiatów, które mamy
nadzieję, będą cieszyć oczy mieszkańców
i turystów aż do późnej jesieni.
.

Agnieszka Kwoka

W

30

czerwca 2016 r. minął termin
zgłaszania kandydatur do
tegorocznej nagrody Marka Śląskie.
Jak w latach ubiegłych, Miasto Kalety,
zgłosiło swój akces do tej prestiżowej
nagrody w kategorii turystyka i rekreacja. Dodatkowo, w bieżącym roku,
wszyscy nominowani do nagród będą
brali również udział w plebiscycie Ambasador Marka-Śląskie, w którym laureatów wybiorą czytelnicy Dziennika Zachodniego oraz użytkownicy Facebooka.
Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 29 lipca 2016 do26.08.2016 r. Już
dziś zachęcamy do głosowania na Miasto
Kalety.

ubiegłym miesiącu zakończyły się prace nad uporządkowaniem niewielkiego terenu w miejscu
połączenia się ul. Lublinieckiej z drogą wojewódzką nr 789.
Na niewielkim skwerku przy rozjeździe dróg, gdzie dotychczas rosła trawa,
zasadzone zostały niskie krzewy tworząc
estetyczny klomb. W przyszłości, kiedy
rośliny się rozrosną z pewnością będą
cieszyć oko wielu podróżujących przejeżdżających przez naszą miejscowość.
Jest to kolejny klomb w naszym mieście,
który powstał przy rozjazdach ulic.

Agnieszka Kwoka

Marek Parys
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Miasto Kalety pozyskało
dodatkowe środki na
asystenta rodziny
i koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej

M

iło nam poinformować, że Miasto Kalety pozyskało dotację
w wysokości 15.975,00 zł, na realizację
zadań w ramach Programu Asystent
Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2016.
Środki pozyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone będą na zatrudnienie asystenta
rodziny na terenie Miasta Kalety,
w szczególności na pokrycie kosztów
jego wynagrodzenia. Dzięki temu wsparciu nasi mieszkańcy będą mogli liczyć na
dodatkową pomoc, również przy realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Marek Parys

Dotacje dla osób
fizycznych z WFOŚiGW
na ograniczenie
niskiej emisji

W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłasza Pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz
ograniczenia niskiej emisji”.
W ramach programu można uzyskać
dotację między innymi na: wymianę
źródła ciepła, wykonanie termomodernizacji budynku, modernizację instalacji
C.O,
a także montaż kolektorów słonecznych. O udzielenie dofinansowania
w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub
współwłaścicielami jednorodzinnego
budynku mieszkalnego.

Marek Parys

Dotacja dla wspólnot
mieszkaniowych na
modernizacje energetyczne
budynków wielorodzinnych

Od

4 lipca 2016 roku ruszył nabór ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej.
O dofinansowanie na poziomie max.
85% kosztów kwalifikowanych mogą
ubiegać się spółdzielnie oraz wspólnoty
mieszkaniowe. W ramach naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania, m.in.
na: ocieplenie ścian, stropów, podług,
dachów, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, montaż instalacji OZE, budowę
lub przebudowę systemów wentylacji
i klimatyzacji. Termin składania wniosków upływa 31 października 2016 r.

Marek Parys

Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach – sesji absolutoryjnej

W

dniu 21 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XVIII sesja
(absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach.
Obradom przewodniczyli: Eugeniusz
Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz.
W obradach uczestniczyło 14 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W pierwszych punktach przedstawione zostały sprawozdania przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza
z okresu międzysesyjnego.
W kolejnych punktach obrad radni
wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej
w sprawie wykonania budżetu miasta za
2015 r.
Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Ptaka
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.,
radni przystąpili do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2015 r. (uchwała Nr 136/
XVIII/2016 została przyjęta jednogłośnie).
Następnie radny Ryszard Sendel odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2015 r.
Przedstawiona została także pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie w/w wniosku.
W wyniku głosowania uchwała Nr 137/
XVIII/2016 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2015 rok została przyjęta jednogłośnie.
Podczas sesji radni podjęli ponadto następujące uchwały:
Nr 138/XVIII/2016 w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok,
Nr 139/XVIII/2016 w sprawie uiszcza-

nia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Nr 140/XVIII/2016 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Nr 141/XVIII/2016 w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych,
Nr 142/XVIII/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kalety.
W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur
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LKS MAŁAPANEW KUCZÓW, URZĄD MIASTA KALETY i MDK W KALETACH

ZAPRASZAJĄ DO KUCZOWA
W DNIACH 23- 24.07.2016 r.
NA

FESTYN RODZINNY
PROGRAM:
23.07.2016r. (Sobota)
14:00 - Gry i zabawy dla dzieci,
14:30 - Zapisy na listy uczestników w turnieju Skata Sportowego,
15:00 - Turniej Skata Sportowego o Puchar LKS Małapanew Kuczów,
16:00 - Sprzedaż cegiełek połączone z losowaniem nagród,
16:00- Turniej piłki nożnej oldbojów z udziałem drużyny z Holandii,
18:00 - Mecz drużyn seniorów,
18:00 – Koncert Orkiestry Dętej oraz występ Mazoretek Inez
19:00 - Zabawa taneczna przy zespole Travers
24.07.2016r. (Niedziela)
15:00 - Rozpoczęcie festynu
15:00 - Mecz drużyn młodzików LKS Małapanew- LKS Żyglin
15:15 - Sprzedaż cegiełek
16:00 – Pokaz tańca grupa Rock Time
17:00- Finał turnieju oldbojów
18.00 - Zabawa taneczna przy zespole EXIT
23:00 – Zakończenie Festynu

Zapewniamy zimne piwko, gorące kiełbaski oraz wiele innych atrakcji!
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
23 i 24 lipca odbędzie się festyn w Kuczowie (boisko LKS Małapanew).
15 sierpnia odbędzie się tradycyjny festyn na Placu Zjednoczenia w Jędrysku.
Z 20 na 21 sierpnia w Zielonej odbędą się gruntowe zawody nocne dla członków Koła PZW Kalety.
21 sierpnia Stowarzyszenie Leśne Rajzy organizuje wycieczkę rowerową „Na pstrąga do Leśnicy”. Szczegóły na www.rajzowanie.pl
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