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W Zielonej będzie bezpieczniej
Kaletańska OSP doposażona
w łódź motorową

25

czerwca na zbiornikach wodnych w Zielonej
odbył się odbiór techniczny zakupionej przez
Miasto Kalety łodzi płaskodennej z silnikiem motorowym wraz z przyczepą podłodziową. Łódź stanie się
wyposażeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaletach, której członkowie już nabyli specjalistyczne uprawnienia sternika.
(szczegóły na str. nr 12)
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Serdeczne podziękowanie za udział w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Rafała Gryc
Składają żona i córki z rodzinami

Od 1 do 3 czerwca trwał Festyn przy Parafii w Miotku.
9 czerwca, na Jasnej Górze w Częstochowie, podczas 28 Pielgrzymki Sportowców odbyło się wręczenie ogólnopolskich wyróżnień dla osób, którym leży na sercu dobro młodych ludzi realizujących swoje pasje sportowe. Nagrodę odebrał także burmistrz
Klaudiusz Kandzia.
W dniach 12 i 19 czerwca odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. ul. Plac
Zjednoczenia w Kaletach.
17 czerwca zawodnicy amatorskiej grupy biegowej SPARTAN TEAM KALETY wzięli udział w jednym z dłuższych biegów
z przeszkodami, na terenie Dolomitów w Bytomiu- „Biegu Harpagana”.
17 czerwca nad zbiornikiem wodnym Zielona Górna rozegrano zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
W zawodach zwyciężył Witold Trippner z Lublińca.
20 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach odbyło się wręczenie nagród w Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018. Nagrody odebrali także kaletańscy uczniowie.
22 czerwca powołana przez burmistrza miasta Komisja Konkursowa oceniała prace przysłane na konkurs fotograficzny
"Dzielnice Kalet w wiosennej krasie". Pierwsze miejsce postanowiono przyznać ex equo dwójce amatorskich fotografów- Paulinie Swobodzie oraz Piotrowi Fronczkowi.
22 czerwca w kaletańskich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018.

23 czerwca, w partnerskim Vitkovie, w ramach muzycznego projektu, przebywała Miejska Orkiestra Dęta.
23 czerwca wznowiła działalność wypożyczalnia rowerów trekkingowych w Zielonej. Będzie czynna przez całe wakacje,
codziennie w godzinach 12.00– 19.00.
23 czerwca, dzień po zakończeniu roku szkolnego uczniowie kaletańskich placówek oświatowych, którzy mogli poszczycić się
najwyższą średnią na świadectwach, wyjechali na jednodniową wycieczkę do Koniakowa.
25 czerwca na zbiorniku wodnym w Zielonej odbył się odbiór techniczny zakupionej przez Miasto Kalety łodzi płaskodennej
z silnikiem motorowym wraz z przyczepą podłodziową.
27 czerwca 2018 roku odbył się odbiór techniczny remontu drogi ulicy Kopernika w Kaletach.
2 lipca do Urzędu Miejskiego w Kaletach wpłynęła decyzja Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 27 czerwca 2018 r.
ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów
metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)” planowanej na terenie Kalet (więcej na str. nr 11)

OGŁOSZENIE DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 850m2, która położona jest w Kaletach- Jędrysek
tel. +48 886 253 010
www.kalety.pl
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Święto Ziemi w PSP nr 1 w Kaletach

22

kwiecień- to Święto Ziemi.
Powinniśmy o tym dniu wszyscy pamiętać. Pamiętali o nim, jak co
roku, uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kaletach. Z tej
okazji pod kierunkiem nauczyciela
przyrody Ewy Bilińskiej, członkowie
s z ko l n eg o ko ła e ko l o g i cz n eg o
„Ekoluby” przygotowali obchody tego
święta oraz dołożyli wszelkich starań,
aby oprócz pięknej oprawy uroczystość miała także edukacyjny i ekologiczny charakter.
Hasłem przewodnim tegorocznego
Święta Ziemi był cytat „ Dopóki Ziemia
kręci się….” z piosenki Bułata Okudżawy „ Modlitwa” . Dopóki trwa życie na
Ziemi możliwa jest zmiana naszych nawyków, sposobów postępowania, traktowania środowiska naturalnego. Tę nadzieję chcieliśmy zauważyć w różnorakich działaniach, inicjatywach, rozwiązaniach, wynalazkach, wreszcie w naszych codziennych decyzjach i postawach. W czasie „Tygodnia Ziemi”
chcieliśmy nawiązać do wszystkich problemów, wskazując na dobre praktyki
i przykłady do naśladowania a także
podkreślając znaczenia naszej ludzkiej
wrażliwości na kwestie ochrony środowiska naturalnego
Już w na początku kwietnia nawiązana została współpraca z Nadleśnictwem
Świerklaniec. Przeprowadzone zostały
konkursy: plastyczny „ Nie palę”, konkurs fotograficzny „Ocalić od zapomnienia”, poetycki „Jestem człowiekiem”
i plastyczny „Prezent dla przyjaciela”.
Prace można było oglądać na wystawie
zorganizowanej na korytarzu szkolnym.
27 kwietnia na pierwszych czterech
godzinach lekcyjnych odbyły się zajęcia
warsztatowe dla uczniów klas IV-VII
pt.”Martwe drewno i dzięcioły”, które
prowadziła Pani Monika Pasterak, pracownik
Nadleśnictwa Świerklaniec
i przyjaciel naszej szkoły, która od lat

współpracuje ze szkołą organizując zajęcia ekologiczne, uczestnicząc w akcjach
sadzenia drzewek, pomagając pozyskiwać środki na zakup nagród dla uczniów
biorących udział w konkursach. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczniowie
otrzymali mapy oraz upominki z Nadleśnictwa Świerklaniec.
Punktem kulminacyjnym obchodów
Święta Ziemi była akademia. Podczas
uroczystości uczniowie klasy VI a, należący do szkolnego kola ekologicznego
„Ekoluby” przedstawili inscenizację
ekologiczną. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością leśniczy Pani Monika
Pasterak, przedstawiciel ochrony środowiska przy Urzędzie Miejskim w Kaletach Pani Ewa Czeluśniak oraz dyrektor
szkoły Pani Dorota Mańczak. Po zakończeniu spotkania zaproszeni goście wręczyli nagrody laureatom konkursów.
Składamy serdeczne podziękowania
Panu Burmistrzowi Miasta Klaudiuszowi Kandzi za ufundowanie nagród dla
laureatów konkursów ekologicznych.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
Święto Ziemi przyniesie nowe, ciekawe
pomysły i zdobędzie jeszcze więcej zwolenników.

Laureaci konkursów:
- fotograficzny „Ocalić od zapomnienia”:
I MIEJSCE: OLIWIER MIKOŁAJCZYK, II MIEJSCE KAMIL CIEŚLOK ,III MIEJSCE: WIKTORIA MICHALIK, WIKTORIA KRUS, WYRÓŻNIENIE: MATEUSZ GAŁBAS,
JAKUB OLSZEWSKI, SZYMON
DROŹDZIOK, JUSTYNA WONS,
ALEKSANDRA KOTALA
- plastyczny „Nie palę”:
I MIEJSCE MATEUSZ GAŁBAS,
FRANCISZEK SOŁTYSIK, PATRYK
MIKOŁAJCZYK, II MIEJSCE SZYMON DROŹDZIOK, EDYTA OSADNIK, FILIP MYRCIK, III MIEJSCE
WIKTORIA KRUS, SYLWESTER
MACIEJCZYK, MIŁOSZ SZOŁTYSIK,
- plastyczny „ Prezent dla przyjaciela”:
I MIEJSCE LENA SZYMIK, II MIEJSCE NATALIA OCELOK, MIŁOSZ
SZOŁTYSIK, III MIEJSCE FILIP CIEŚLOK, JAKUB BAWEŁEK,
- poetycki „ Jestem człowiekiem”:
I MIEJSCE ZUZANNA WAWROS, II
MIEJSCE OLGA SZYMIK, III MIEJSCE SZYMON JELONEK.

Ewa Bilińska

Kaletańscy uczniowie laureatami konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

20

czerwca w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich
Górach odbyło się wręczenie nagród w Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018.
Trzecią lokatę w tym konkursie
zajęła czteroosobowa drużyna złożona z uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach w składzie:
Galios Kornelia, Myland Weronika,
Nowak Mateusz, Pyrkosz Wojciech.

W uroczystym zakończeniu turnieju
i wręczeniu nagród udział wziął Burmistrz Miasta Kalet Klaudiusz Kandzia,
który pogratulował naszym uczniom
wiedzy z tak ważnej dziedziny, jaką
w dzisiejszych czasach jest ruch drogowy.
Organizatorem konkursu w powiecie
tarnogórskim była Komenda Powiatowa
Policji w Tarnowskich Górach.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Zakończenie roku szkolnego w kaletańskich placówkach oświatowych
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. Dyrektorom, gronom
pedagogicznym i pracownikom szkół,
podziękował za całoroczną wytężoną
pracę.
Tradycyjnie dla uczniów, którzy
ukończyli rok szkolny z najwyższą średnią, Miasto Kalety ufundowało nagrodę
za najlepsze osiągnięcia w nauce w roku
szkolnym 2017/2018, którą w tym roku
była jednodniowa wycieczka do Koniaczerwca w kaletańskich pla- odebrali absolwenci Publicznego Gimna- kowa.
cówkach oświatowych odbyły zjum w Kaletach.
W związku z wyjazdem służbowym
się uroczyste apele związane z zakońMarek Parys
czeniem roku szkolnego 2017/2018.
Na zaproszenie dyrektorów, gron pedagogicznych 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, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Joanna Ptak oraz
radni Irena Nowak, Teresa Mryka,
Krzysztof Rogocz i Antoni Jeż.
Jako pierwsze zakończenie roku
szkolnego oraz pożegnanie absolwentów
świętowano w placówce oświatowej
w Miotku. Drugi w kolejności apel odbył
się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, gdzie swoje świadectwa

22

Debiut literacki Marii Kozak uczennicy Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku

W

szystko zaczęło się z miłości do
historii... Nasza uczennica, tegoroczna absolwentka gimnazjum
Maria Kozak, napisała powieść historyczną, inspirowaną konfliktem polsko-krzyżackim. "Dobroniega - krzyżacka tkaczka", która ukazała się drukiem i jest swoistym ukoronowaniem
nauki Marysi w naszej szkole.
Maria zasłynęła jako zdolna uczennica
i artystka o wielu talentach. Na koniec
nauki w gimnazjum postanowiła objawić
także swój talent autorski. Zaledwie
szesnastolatka stworzyła galerię barwnych, bliskich sercu postaci, wzruszająco
opisała ich losy używając przy tym staropolskiego języka. Przekazała też swoją
ogromną miłość i zainteresowanie historią.

Cała społeczność szkolna ogromnie
cieszy się z sukcesu Marysi i życzy jej,
by nie poprzestała tylko na jednej powieści, by dalej zgłębiała tajniki historii
i przekazywała nam swoją pasję. Z głębi
serca pragniemy, by więcej naszych
uczniów ujawniło swoje talenty i odważyło się być artystą. Po to właśnie jest
szkoła - by wydobywać z wnętrza młodych ludzi to, co w nich najpiękniejsze.
Maria Kozak ukazała nam ogromną
wrażliwość ludzkiej natury i wielką
twórczą dojrzałość. Jeśli jej talent będzie
w przyszłości pielęgnowany i wspierany
dobrym słowem, już wkrótce objawi
nam się pisarka na miarę Henryka Sienkiewicza. Pozwólmy jej rozkwitnąć.

Bożena Dziuk
www.kalety.pl
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Najlepsi kaletańscy uczniowie w Centrum Pasterskim w Koniakowie

W

sobotę, 23 czerwca, dzień po
zakończeniu roku szkolnego
uczniowie kaletańskich placówek
oświatowych, którzy mogli poszczycić
się najwyższą średnią na świadectwach, tradycyjnie wyruszyli na jednodniową wycieczkę. Tym razem
zwiedzili Beskid Śląski, a konkretnie
Centrum Edukacji Pasterskiej w Koniakowie.
W pierwszej kolejności uczestnicy
mieli okazję zwiedzić wystawę z drewnianymi sprzętami pasterskimi, do wyrobu serów, zapoznać się ze sposobem

obróbki wełny owczej, jak również
przyjrzeć się z bliska zwierzętom pasterskim – w zagrodzie bowiem czekały
owce i koza.
Kolejnym punktem wyjazdu były prelekcje i warsztaty, podczas których
uczniowie mogli dowiedzieć się wielu
cennych informacji na temat wypasu
owiec, wyrobu sera, a także nauczyć się
prostych technik robótek ręcznych
z prawdziwej wełny na palcach i dłoniach. Na żywo mieli okazję obserwować proces wyrobu sera wraz z jego
późniejszą degustacją. Na zakończenie

jednodniowej przygody z Koniakowem
odbyło się spotkanie z lokalnym gawędziarzem, który w swojej prelekcji,
z przymrożeniem oka, przedstawił walory Koniakowa, udzielił informacji na
temat lokalnej kultury, a także przedstawił historię i zaprezentował wyroby ze
słynnej koniakowskiej koronki.
Wycieczka jak co roku była nagrodą
Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza
Kandzi dla uczniów za solidną pracę
w ciągu całych dziesięciu miesięcy minionego roku szkolnego.

Agnieszka Kwoka

Burmistrz Miasta Kalety wyróżniony za działania na rzecz rozwoju sportu
w naszym mieście

W

sobotę, 9 czerwca, na Jasnej
Górze w Częstochowie, podczas 28 Pielgrzymki Sportowców odbyło się wręczenie ogólnopolskich wyróżnień dla osób, którym leży na sercu
dobro młodych ludzi realizujących
swoje pasje sportowe. Nominowani
byli dyrektorzy szkół, prezesi klubów,
samorządowcy, działacze oraz sponsorzy.
To zaszczytne wyróżnienie otrzymał
również burmistrz naszego miasta Klaudiusz Kandzia, który został doceniony za

działania mające na celu poprawę infrastruktury sportowej
w naszym mieście m.in. remont
boisk piłkarskich oraz wielofunkcyjnych, a tym samym
wspieranie młodych i zdolnych
sportowców w rozwijaniu swoich talentów. Uznania przyznawane były przez Kapitułę Generalną Katolickiego Stowarzyszenia Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Puchar Burmistrza Miasta Kalety
w wędkarstwie spławikowym

17

czerwca
nad zbiornikiem
wodnym
Zielona
Górna
rozegrano zawody
wędkarskie o Puchar Burmistrza
Miasta Kalety.
W rywalizacji wzięło udział 26 zawodników reprezentujących Koło Kalety, a także zaprzyjaźnione Koła PZW:
Lubliniec, Krupski Młyn, Woźniki, Koszęcin i Mykanów. Zawodnicy łowili w
dwóch sektorach. Po czterech godzinach
zmagań podliczono wyniki.
I tak:
- w sektorze A zwycięzcą został Witold

Trippner z Lublińca, drugie miejsce
zajął Witold Janoszka, a trzecie Wojciech Kotucha (obaj reprezentowali
gospodarzy).
- w sektorze B wygrał Seweryn Cichoń
z Koła Kalety,a tuż za nim uplasowali
się Sławomir Wiktorowicz i Dariusz
Pająk z Krupskiego Młyna.
Puchar Burmistrza Miasta Kalety
przypadł w udziale Witoldowi Trippnerowi, który mógł się pochwalić największym dorobkiem punktowym łowiąc
łącznie 4, 210 kg ryb. Wręczenia pucharów dokonał radny Rady Miejskiej
w Kaletach Alojzy Rupik.

Jacek Lubos

Wypożycz rower w Zielonej i ruszaj po szlakach Leśnego zakątka Śląska
Od soboty 23 czerwca można w Zielonej znów wypożyczyć rower trekkingowy. Wypożyczalnia, czynna jest codziennie
w godzinach od 12.00 do 19.00. Szczegółowy cennik wypożyczalni rowerów trekkingowych zamieszczamy poniżej.
Zachęcamy do aktywnego wypoczynku nad zbiornikami wodnymi w Zielonej!

Marian Lisiecki

www.kalety.pl
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Wspomnienie o śp. doktorze Jerzym Baranowskim

8

maja 2018 r. zmarł dr Jerzy Baranowski, wybitny lekarz i społecznik, zasłużony w wielu dziedzinach
mieszkaniec Kalet.
Jako lekarz był kompetentny, czuły,
opiekuńczy i wrażliwy dla wielu pokoleń pacjentów naszego regionu i miasta,
będąc przez wiele lat chirurgiem w lublinieckim szpitalu, a następnie lekarzem
rodzinnym (był jednym z twórców tej
specjalności lekarskiej w Polsce) i specjalistą medycyny pracy.
Przez wiele lat był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu, który dr J. Baranowskiemu zawdzięcza rozwój i wysoki poziom świadczonej pomocy medycznej (m.in. utworzenie nowych i modernizacja istniejących oddziałów szpitalnych).

Dzięki doktorowi Baranowskiemu
powstały w dawnym powiecie lublinieckim (w tym w Kaletach) niepubliczne
ZOZ-y w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pogotowie
ratunkowe otrzymało nowe karetki reanimacyjne, zaś szpital nowoczesne wyposażenie.
Doktorowi nie zabrakło czasu na pełnienie funkcji społecznych, m.in.
w izbach lekarskich, towarzystwach
i związkach medycznych. Był zaangażowany we wszystkie działania w skali
regionu i kraju, które dążyły do poprawy
funkcjonowania służby zdrowia, uczestnicząc w różnych lekarskich gremiach
eksperckich.
Zaangażowanie Zmarłego obejmowało również jego miasto Kalety, gdzie
wraz z małżonką włączał się aktywnie

w różne przedsięwzięcia społeczne,
w tym z zakresie
oświaty i kultury.
Był człowiekiem
wielu zainteresowań : od medycyny
po literaturę, od
myślistwa po podróże i pielgrzymki.
Wyróżniał się erudycją, a tam, gdzie
w danej chwili się znajdował – był prawdziwą duszą towarzystwa i niezrównanym mówcą.
Postać doktora Jerzego Baranowskiego pozostaje w pamięci naszego miasta
i regionu, dla których poświęcił swoje
życie.

Klaudiusz Kandzia

Doktor Jerzy Baranowski, 1941-2018
Nota biograficzna
Lekarz medycyny Jerzy Baranowski
urodził się 22 kwietnia 1941 roku
w Wicyniu na Podolu (dziś wieś Smerekiwka na Ukrainie, 80 km na wschód od
Lwowa). Powojenne losy rzuciły rodzinę
Baranowskich daleko od rodzinnych
stron. Razem z pokaźną grupą przesiedleńców z dawnych Kresów trafili na
Górny Śląsk.
Jerzy ukończył tarnogórskie Liceum
Ogólnokształcące im. S. Staszica. Ożenił
się z rodowitą Kaletanką– Rutą, z domu
Kalinowski, z którego to małżeństwa
pochodzą dwie córki: Aleksandra
(również lekarz– specjalista ginekolog)
oraz Barbara (śpiewaczka operowa
o światowej sławie).
W latach 1958-1965 Jerzy Baranowski studiował na Wydziale Lekarskim
Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.
Jako specjalizację obrał medycynę pracy
(I stopień w 1976 roku). Rok później
posiadł również specjalizację I stopnia
z medycyny społecznej.
Na początku lat osiemdziesiątych
(1980-1981) ukończył studium prawnicze w Warszawie. W roku 1984 uzyskał
II stopień specjalizacji z medycyny pracy.
Zawodowo związany był z Ziemią
Lubliniecką. W okresie funkcjonowania
KZCP pełnił funkcję lekarza zakładowego i kierownika przychodni przyzakładowej. Pomiędzy rokiem 1968 a 1982
pracował też jako asystent na Oddziale
Chirurgii Szpitala Rejonowego w Lu-

blińcu. Karierę zawodową kontynuował
później jako kierownik Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Kamienicy Śląskiej
(do roku 2000). Był również starszym
asystentem w kaletańskim NZOZ
„Eskulap”.
Jako lekarz i jurysta oraz fachowiec
w wielu w wielu innych dziedzinach
Jerzy Baranowski udzielał się też poza
rejonem lublinieckim.
Od 1968 roku był zastępcą Okręgowego Rzecznika Dobra Służby Zdrowia
przy Komisji Kontroli Zawodowej
w Katowicach, Od 1974 r. biegłym sądowym Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od 1990 biegłym Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Po przemianach ustrojowych związanych z obradami „Okrągłego Stołu”,
w 1992 roku, stał się członkiem i założycielem Kolegium lekarzy Rodzinnych
w Polsce i przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej I i II kadencji. Wcześniej (od
1987 roku) działał już jako wiceprezes
Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Rodzinnej. Był delegatem Okręgowej Izby Lekarskiej Odpowiedzialności Zawodowej na zjeździe
w Łodzi (XII 2001), uczestniczył także
jako delegat i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie w Zjeździe
Krajowym.
Był współorganizatorem konferencji
i sympozjów naukowych. Publikował
artykuły („Postępowanie lekarza podsta-

wowej opieki zdrowotnej w bólach kręgosłupa”., „Ból w praktyce podstawowej
opieki zdrowotnej”, „Bóle krzyża”,
„Bóle głowy”) na łamach „Medycyny
Ogólnej” (Instytut Medycyny Wsi) oraz
„Medycyny Ogólnej i Rodzinnej”.
Za całokształt swoich dokonań doktor
Jerzy Baranowski był wielokrotnie odznaczany. W jego posiadaniu znalazły
się m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Srebrny Krzyż Zasługi”. Srebrna Odznaka Zasłużony dla
Województwa Częstochowskiego, Odznaka Honorowa „Za wzorową pracę
w służbie Zdrowia” Odznaka PCK.
Za działalność zawodową i społeczną
dostał też szereg innych nagród oraz
wyróżnień od Polskiego Towarzystwa
Medycyny Pracy, Medycyny Ogólnej
i Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa
Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa
Ergonomicznego, Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce.
Przed odejściem na emeryturę, przez
dwie kadencje (w latach 2002-2010)
doktor Jerzy Baranowski pełnił funkcję
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
(Opracowano na podstawie „Who is
who w Polsce, Encyklopedii biograficznej z życiorysami znanych Polek i Polaków”)

(jal)
www.kalety.pl
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Remis wieńczy dzieło
Unia Kalety od nowego sezonu zagra w klasie okręgowej

B

ezbramkowym remisem z zespołem LKS
Sieraków Śląski na stadionie
przy ulicy Fabrycznej pożegnali lubliniecką klasę „A” piłkarze
KS Unia Kalety.
W ciągu całego sezonu zawodnicy
Unii zdobyli aż 114 bramek tracąc zaledwie 16 i z dorobkiem 70 punktów oraz
8 punktową przewagą nad jedynym zespołem, który zdołał ich pokonać– Liswartą Lisów, zameldowali się na finiszu ligi na samym szczycie tabeli.
Nie znamy jeszcze terminarza spotkań
częstochowskiej okręgówki, ale wiemy,
że podczas rocznej nieobecność Unii na

tym szczeblu rozgrywkowym zaszły
niemałe zmiany.
Na jesień nie zobaczymy między innym derbów z Jednością Boronów, która
wraz z Victorią Częstochowa i Płomieniem Kuźnica Marianowa, pożegnała
okręgówkę. Pecha miały też drużyny
LKS Mrzygłód i Orła Babienica/ Psary.
LKS Mrzygłód, jako zespół czwarty od
końca załapał się co prawda na baraże
o utrzymanie w okręgówce, jednak po
spadku z IV ligi rezerw częstochowskiego Rakowa musiała podzielić los drużyn
z miejsc 16-18. Jego miejsce w barażu
zajął
zajmujący
ostatnie
„bezpieczne” (12-te) miejsce w tabeli

babienicki Orzeł, który ostatecznie uległ
sromotnie w Kamyku pretendentowi do
awansu Piastowi Przyrów aż 1:7 i także
spadł do klasy „A”. Zwycięsko z wyżej
notowaną drużyną wyszła z barażu także
Liswarta Krzepice pokonując 3:1 w karnych po bezbramkowym meczu Spartę
Szczekociny.
Niedawny rywal Unii– Liswarta Lisów
- nie wykorzystała swojej barażowej
szansy i przegrała 2:3 z Wartą Kamieńskie Młyny, który to zespół jako jedyny
z okręgówkowych „barażowiczy” zdołał
wywalczyć sobie utrzymanie.

Jacek Lubos

Członkowie kaletańskiej grupy SPARTAN TEAM wzięli udział w „Biegu Harpagana”

W

dniu 17 czerwca zawodnicy lom i wyznacza sobie coraz trudniejsze Kuczowie ul. Paderewskiego 8.
Gratulujemy i życzymy powodzenia
amatorskiej grupy biegowej zadania.
Treningi odbywają się w czwartki w następnych zawodach.
SPARTAN TEAM KALETY wzięli
udział, w jednym z dłuższych biegów o godzinie 20:00 na siłowni w KaletachKarol Nowakowski
z przeszkodami, na terenie Dolomitów
w Bytomiu. Odbył się tam Bieg Harpagana na dystansie 10km.
W zawodach wzięło udział 9 zawodników reprezentujących miasto Kalety.
Każdy z nich ukończył bieg, co było nie
lada zadaniem. Zawodnicy musieli stawić czoła przeszkodom naturalnym
i sztucznym, jednak przede wszystkim
liczy się zabawa i radość z pokonywania
własnych słabości. Najszybciej trasę
pokonali Dominik Cyprian, zaraz za nim
Artur Niglus i Marcin Maruszczyk.
Wśród kobiet najszybsza była Joanna
Sendel. W kategorii masters 24 lokatę
uzyskała Sabina Łotocka nasza najstarsza zawodniczka.
SPARTAN TEAM KALETY to amatorska grupa biegowa, która pod moim
trenerskim okiem sięga ku nowym ce-

www.kalety.pl
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UWAGA KONKURS. Znów wybierzemy najładniejszy balkon i przydomowy ogród

B

urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia.
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach (biuro nr 22 – sekretariat) lub
poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@kalety.pl.
W tym roku to mieszkańcy wybiorą najpiękniejsze ogrody i balkony, gdzie za pomocą profilu facebookowego Miasta Kalety
będzie można oddać głos na swojego faworyta. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają!

Agnieszka Kwoka
REGULAMIN
konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród
I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety
do dbałości o piękno i estetykę swojego
najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie w ludziach pasji ogrodniczej.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Kalety.
III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Kalety, którzy
posiadają ogródki przydomowe i/lub balkony na terenie naszego miasta.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch
kategoriach:
a) najładniejszy ogród,
b) najładniejszy balkon.
3. W ocenie konkursowej brane będzie
pod uwagę:
a) w przypadku ogrodu:
- ogólne wrażenie estetyczne ogrodu,
- pomysłowość i oryginalność rabat,
klombów, skalniaków, itp.
- stan trawnika,
- różnorodność roślinna,
- ład, porządek i kolorystyka
b) w przypadku balkonu:
– ogólne wrażenie estetyczne balkonu,

– pomysłowość i oryginalność,
– ilość i jakość ekspozycji roślinnych,
– ład, porządek i kolorystyka.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej:
- imię i nazwisko, - adres,
- numer telefonu,
- kategorię konkursową,
- zgodę na udostępnienie wizerunku,
a także ogrodu/balkonu i podanie wyników do publicznej wiadomości.
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także dostarczenie maksymalnie
3 zdjęć ogrodu/balkonu
5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie www.kalety.pl lub w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22.
Kartę można też wyciąć z bieżącego numeru „Biuletynu Informacyjnego” (wzór
poniżej).
6. Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca
2018 r. na adres mailowy sekretariat@kalety.pl z dopiskiem KONKURS
NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD I BALKON lub złożyć osobiście w Urzędzie

Miejskim w Kaletach – sekretariat, pok.
22. (preferowana wersja elektroniczna
zdjęć na nośniku CD lub pendrive)
7. Zdjęcia zostaną zamieszczone na profilu Facebookowym Miasta Kalety, gdzie
wyboru najpiękniejszego ogrodu i balkonu dokonają nasi mieszkańcy, poprzez
"polubienie" (tzw. lajk) zdjęcia swojego
faworyta. 3 Ogrody i 3 balkony, które
otrzymają najwięcej "polubień" – zwyciężą w konkursie. Etap głosowania internetowego potrwa od 16 lipca 2018 r.
do 3 sierpnia 2018 r.
8. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej miasta
Kalety www.kalety.pl. Wręczenie nagród
nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej, o
której zwycięzcy zostaną poinformowani
pisemnie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do
sfotografowania wizerunku zwycięzców,
ogrodu/balkonu oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości.

ZGŁOSZENIE
udziału w konkursie na najładniejszy balkon i przydomowy ogród
imię i nazwisko ...............................................................................
adres ...........................................................................................
numer telefonu ...............................................................................
Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:
najładniejszy balkon
najładniejszy ogródek przydomowy
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na:
- sfotografowanie mojego wizerunku,
- udostępnienie zdjęć mojego wizerunku oraz fotografii mojego ogrodu/balkonu na stronie internetowej Miasta Kalety oraz profilu Facebookowym Miasta Kalety
- podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu

………………………………………………………………….
Czytelny podpis

www.kalety.pl
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Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
w sprawie inwestycji firmy Hemarpol

I

nformujemy, że 2 lipca 2018 r. do
tutejszego Urzędu wpłynęła decyzja Burmistrza Miasta Miasteczko
Śląskie z dnia 27 czerwca 2018 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania
dla realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Budowa nowej instalacji do przerobu
odpadów metali w celu ich odzysku
i przygotowania do recyklingu (…)”
planowanej na terenie Kalet.
Przypominamy, że postępowanie to
toczy się już od 2014 r., a Burmistrz
Miasta Kalety decyzją z dnia 13 maja
2016 r. odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację

przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednakże, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło ww. decyzję i przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez inny organ, uzasadniając, że Burmistrz Miasta Kalety jest
stroną w tym postępowaniu i na podstawie postanowienia SKO z dnia 13 grudnia 2016 r. to właśnie Burmistrz Miasta
Miasteczko Śląskie został wyznaczony
do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.
Tutejszy organ jako strona postępowania po wstępnej analizie przedmioto-

wej decyzji deklaruje odwołanie się do
Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego w Katowicach podtrzymując
swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu w decyzji z dnia 13 maja 2016 r.
Pełna treść decyzji dostępna jest pod
artykułem na ww. temat zamieszczonym
na oficjalnej stronie Miasta Kalety –
www.kalety.pl
(http://bip.kalety.pl/upload/Decyzja%
20M.6220.11.2016%20z%20dnia%
2027.06.2018.pdf)

Tomasz Galios

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny "Dzielnice Kalet w wiosennej krasie"

P

owołana przez burmistrza miasta Komisja Konkursowa, w dniu 22 czerwca. oceniała prace przysłane na konkurs
fotograficzny "Dzielnice Kalet w wiosennej krasie". Pierwsze miejsce postanowiono przyznać ex equo dwójce amatorskich fotografów- Paulinie Swobodzie oraz Piotrowi Fronczkowi. Wręczenie nagród za zwycięstwo w konkursie odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 19 lipca. Gratulujemy!

Jacek Lubos

Piotr Fronczek. Jedrysek, Ołtarz na Placu Zjednoczenia

Piotr Fronczek. Kuczów, Dzwonnica

www.kalety.pl
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W Zielonej będzie bezpieczniej

25

czerwca na zbiorniku wodnym w Zielonej odbył się odbiór techniczny zakupionej przez Miasto Kalety łodzi płaskodennej
z silnikiem motorowym wraz z przyczepą podłodziową.
Łódź stanie się wyposażeniem jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach, której
członkowie już nabyli specjalistyczne uprawnienia sternika.
W odbiorze udział wziął Burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia, Zastępca Naczelnika
OSP w Kaletach oraz Radny Rady Miejskiej w
Kaletach Kazimierz Złotosz, pracownicy Urzędu
Miejskiego w Kaletach oraz przedstawiciel Wykonawcy. Łódź wykorzystywana będzie przez
druhów z OSP m.in. do patrolowania zbiorników
wodnych i sprawnego przeprowadzania akcji
ratowniczych.
Przypomnijmy, że Miasto Kalety na realizację
powyższego projektu pn. Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu dla OSP Kalety, pozyskało dotację w
kwocie 148.000 zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020.
W ramach tego projektu pod koniec lipca odbędzie się odbiór lekkiego samochodu ratowniczego, który również stanie się elementem specjalistycznego wyposażenia jednostki OSP
w Kaletach.

Dariusz Szewczyk

Miasto Kalety z pozytywną oceną merytoryczną fiszki projektowej
w ramach konkursu „Human Smart Cities”

Z

końcem maja br. Miasto Kalety
uzyskało informację od Departamentu Programów Pomocowych
Ministerstwa Rozwoju o pozytywnej
ocenie merytorycznej i zakwalifikowaniu naszej fiszki projektowej do II
etapu konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.
W ramach II etapu konkursu Miasto

Kalety zobowiązane jest do dnia 28
września 2018 r. przedstawić ostateczną
koncepcję projektu. Głównym celem
projektu jest edukacja i aktywizacja
mieszkańców na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego zaangażowanego we współzarządzanie i współtworzenie inteligentnego miasta. W ramach
tego naboru Miasto Kalety ma możliwość pozyskania środków zewnętrznych
na przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz i opracowań m.in. dla
takich działań jak:
- system powiadamiania sms o stanach
alarmowych: awariach wodociągów,
jakości powietrza, ale również o wydarzeniach kulturalnych,
- inteligentny system monitoringu miejskiego,

- koncepcja systemu rowerowego na
terenie miasta z uwzględnieniem bezpiec z e ń s t wa r u c h u r o we r o we g o ,
- zaplanowanie oświetlenia miasta opartego na fotowoltaice z magazynowaniem
energii.
Jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie, Miasto Kalety będzie mogło opracować szczegółowe diagnozy, analizy,
opracowania oraz dokumentację techniczną powyższych zadań. Przygotowana w ramach tego naboru dokumentacja
pozwoli w przyszłości aplikować o środki zewnętrzne na realizację zaprojektowanych w ramach tego konkursu inwestycji.

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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Pięknieją budynki miejskie

W

związku z realizacją w naszym mieście kolejnych zadań z udziałem środków Unii Europejskiej związanych
z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej oświetlone zostaną: Miejski Domu Kultury oraz zabytkowy budynek Publicznego Gimnazjum. Iluminacja z pewnością podkreśli urodę tych obiektów, umożliwiając dostrzeżenie – także po zmroku – detali architektonicznych. Oprawy oświetleniowe zamontowane zostaną w podłożu, źródło światła zaś skierowane będzie na elewację. Poniżej przedstawiamy wizualizację obydwu iluminowanych budynków.

Klaudiusz Kandzia

Wizualizacje przygotowane przez firmę Schréder Polska

Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Plac Zjednoczenia w Kaletach

W

dniach 12 i 19 czerwca odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej
ul. ul. Plac Zjednoczenia w Kaletach. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo „Elektro-Trans-Bud” z Myszkowa. W odbiorze uczestniczyli: zastępca burmistrza Miasta Kalety Dariusz Szewczyk, radny Rady Miejskiej w Kaletach
Adam Gabryś oraz wykonawca robót i inspektor nadzoru inwestorskiego. Koszt przebudowy wyniósł 238.443 zł.

Klaudiusz Kandzia

ul. Plac Zjednoczenia przed przebudową

ul. Plac Zjednoczenia po przebudowie

Zakończono remont ulicy Kopernika

W

dniu 27 czerwca roku odbył
się odbiór techniczny remontu drogi ulicy Kopernika w Kaletach.
Remont nawierzchni ulicy Kopernika,
tak jak ulicy Tylnej polegający na ułożeniu płyt betonowych został zrealizowany
w miesiącu czerwcu bieżącego roku.
Wykonawcą remontu była firma ZRB
Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów, która
została wybrana po przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznym w Warszawie, któ-

ry odbył się 28 marca 2018
roku.
Koszt remontu zgodnie
z ofertą przetargową wyniósł 79 tyś złotych za który
wyremontowano 140 mb
ulicy Kopernika.
W odbiorze udział wzięli
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach i radny
Grzegorz Krupa.

Bolesław Gruszka
www.kalety.pl
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Projekt „ Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska”
skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe kryteria:
w wieku 30-64 lat (od dnia 30-tych urodzin)
osoby bezrobotne lub bierne / nieaktywne zawodowo (w tym także zarejestrowane w PUP),
zamieszkałe na terenie gmin:

•
•

powiat lubliniecki: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,
powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,
powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś
posiadające maksymalnie wykształcenie średnie lub ponadgimnazjalne,

W ramach projektu, dla uczestników, oferujemy BEZPŁATNE wsparcie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Doradztwo zawodowe,
Pakiet szkoleń: Prawo jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna oraz Przewóz
materiałów niebezpiecznych - ADR,
3 – miesięczny staż zawodowy w wybranym przedsiębiorstwie,
Pośrednictwo pracy,
Refundację kosztów dojazdu na szkolenia,
Ubezpieczenie w ZUS oraz NNW,
Wymagane badania lekarskie do kursów i stażu,
Egzaminy zewnętrzne,
Za udział w szkoleniach i stażu dodatkowo uczestnicy/uczestniczki otrzymują
STYPENDIUM.
Szkolenia dla kierowców realizowane będą
w Tarnowskich Górach, Gliwicach i Lublińcu.

Informacje:

ŁĘTOWSKI CONSULTING lub LGD Leśna Kraina Górnego Śląska
tel.: 505 441 251
tel. (34) 373 52 95
http://letowskiconsulting.pl/lesnakraina/ e-mail: lesnakraina@letowskiconsulting.pl

www.kalety.pl
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Informacje:

ŁĘTOWSKI CONSULTING lub LGD Leśna Kraina Górnego Śląska
tel.: 505 441 251
tel. (34) 373 52 95
http://letowskiconsulting.pl/lesnakraina/ e-mail: lesnakraina@letowskiconsulting.pl

www.kalety.pl

PODZIĘKOWANIA
Bardzo serdecznie chcę podziękować Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji
Dni Parafii w Miotku w terminie 1-3.06.2018 r.
- Ks. Krzysztofowi wraz z Radą Parafialną za pomysł, organizację i czynne włączenie się w wszystkie sprawy
formalne i organizacyjne,
- Parafianom za udział, pomoc przy stoiskach, wspólne świętowanie, zakup cegiełek wspierających remont
naszego kościoła,
- wszystkim darczyńcom nagród rzeczowych, ofiarodawcą oraz paniom, które piekły przepyszne ciasta,
- Burmistrzom Miasta Kalety oraz Miasta Woźniki,
- Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy - Sośnica,
- radnym miejskim (z naszej parafii) Teresie Mryka oraz Alojzemu Rupik,
- Straży Pożarnej OSP Kalety za zabezpieczenie Biegu Papieskiego,
- Panu Sławomirowi Graupner za użyczenie ławek i stolików,
- wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby te Dni Parafii mogły się odbyć.
Serdecznie dziękuję
Ks. Antoni Swadźba-proboszcz

MATERIAŁ PŁATNY
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
14 lipca przy kościele w Drutarni odbędzie „Święto Gminne”.
19 lipca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
22 lipca (w niedzielę), o godzinie 18.00, spod Urzędu Miejskiego ruszy kolejna rowerowa wyprawa na pączki do Pniowca.
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