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Drodzy Mieszkańcy Miasta Kalety !
16 listopada 2014 r. w całej Polsce, w tym również w naszym Mieście, odbędą się wybory samorządowe.
To bardzo ważne wydarzenie naszego lokalnego życia publicznego. Wszyscy mamy obywatelskie prawo
oceny swoich lokalnych przedstawicieli samorządowych i w związku z tym możemy wybrać do Sejmiku, Rady
Powiatu i Rady Miejskiej tych, których uznamy za najlepszych, najbardziej godnych zaufania i najlepiej
przygotowanych do odpowiedzialnej służby w samorządzie.
Informuję również Państwa, że wobec zgłoszenia tylko jednego kandydata na burmistrza wybory przeprowadzone na tę funkcję odbędą się w oparciu o art. 482 Kodeksu wyborczego. Oznacza to, że kandydat zostanie
wybrany na burmistrza, gdy w głosowaniu uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
Lokalne władze samorządowe wybierane są co 4 lata w celu zapewnienia mieszkańcom możliwie najwyższych standardów życia, pracy i odpoczynku. Do Państwa – jako członków samorządu – należy wybór lokalnych
liderów: sprawnych i skutecznych samorządowców, ludzi otwartych na problemy codzienności.
Z pełną odpowiedzialnością i świadomością powagi czekających nas wyborów proszę więc Państwa
o aktywny udział w głosowaniu.
WYBORY TO GŁOS KAŻDEGO Z NAS !
Z wyrazami szacunku

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

Z

arząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2014 r. zaktualizował listę projektów
wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu III Turystyka, działanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne. Z wielką przyjemnością informujemy, że kolejny wniosek złożony przez
Miasto Kalety, tym razem pod nazwą: Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska – utworzenie
parku tematycznego w Kaletach, uzyskał aprobatę i wybrany został do dofinansowania.
Projekt przewiduje utworzenie parku tematycznego oraz zagospodarowanie terenu poprzemysłowego ze stawami
fabrycznymi przejętego kilka lat temu przez Miasto Kalety po likwidowanych Zakładach Celulozowo - Papierniczych w Kaletach. W ramach projektu zaplanowano m.in.: brukowaną alejkę, oświetlenie solarne, wiaty spoczynkowe, wiatę spoczynkową z piecem do ryb, monitoring, wypożyczalnię sprzętu wędkarskiego, ścieżkę edukacyjną
o rybach z tablicami informacyjnymi, pomosty pływające, stanowiska wędkarskie, taras widokowy oraz nasadzenia.
Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% kwoty całkowitej wartości projektu, tj. 408.000,00 zł.

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl

Str. 2

BIULETYN INFORMACYJNY, LISTOPAD 2014

Podsumowanie kadencji 2010-2014.
Inwestycje, rewitalizacja przestrzeni publicznej i likwidacja KZCP

W

związku z kończącą się kadencją samorządową, we wrześniowym oraz październikowym i listopadowym numerze Biuletynu Informacyjnego publikujemy osiągnięcia, jakie udało się uzyskać samorządowi miejskiemu podczas czterech lat działalności.
W ubiegłym miesiącu mieli Państwo okazję zapoznać się ilością pozyskanych środków zewnętrznych oraz poprawą
bezpieczeństwa w mieście. W numerze bieżącym tematem są inwestycje, rewitalizacja przestrzeni publicznej w mieście,
a także likwidacja KZCP (strony 14-23) Zapraszamy do lektury!

Klaudiusz Kandzia

Zmarłego w 2011 roku Kazimierza JELONKA zastąpiła wybrana w wyborach uzupełniających 27 lutego 2012 r. Zuzanna JELONEK

Burmistrz Kalet wręczył stypendia dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia
w nauce w roku szkolnym 2013/2014

W

czwartek 6 listopada 2014 r.
w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się uroczystość wręczenia
stypendiów oraz dyplomów dla
uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe oraz sportowe i artystyczne. Wraz z uczniami przybyli
również rodzice, którzy nie kryli radości i dumy z osiągnięć swoich pociech.
W uroczystości wziął udział Burmistrz
Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Komisji Oświaty Irena Nowak, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak
oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Należności Podatkowych Marlena Kurc.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie miasta Kalety,
których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i mogą
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami
naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wnioski uczniów zostały rozpatrywane przez Komisję Oświaty, w związku
z czym 12 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie.

Stypendium naukowe otrzymali:
Katarzyna Gad,
Maja Kuder,
Beniamin Pająk,
Błażej Pokorski,
Aleksy Walczak,
Agnieszka Walczak,
Jessica Wojsyk,
Wśród stypendystów za osiągnięcia
sportowe lub artystyczne znaleźli się:
Kamila Gruszka,

Marta Jeż,
Natalia Klyta,
Krzysztof Stręcioch,
Oliwia Tomys,
Wszystkim nagrodzonym uczniom
i studentom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów oraz motywacji do dalszej pracy.

(jal)

www.kalety.pl
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W dniach od 29 września do 1 października przedstawiciele Stowarzyszenia Społeczno– Kulturalnego w Kaletach uczestniczyli
w Prudniku w konferencji pod nazwą: Organizacja pracy ze społecznością lokalną jako instrument rewitalizacji społecznej w
oparciu o budżet obywatelski i dialog lokalnych doświadczeń”.
15 i 16 października członkowie Klubu Seniora przy MDK Kalety przebywali na wycieczce w Zakopanem.
15 października przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kaletach brał udział w dniach otwartych przyszłego "Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" w Radzionkowie. Centrum udostępniono do zwiedzania celem pokazania
etapu, na jakim znajduje się obecnie realizowana inwestycja. Miasto Kalety wsparło projekt kwotą 5 tysięcy złotych.
16 października w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, w ramach miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
Burmistrz Miasta Kalety spotkał się z dyrektorami publicznych oraz prywatnych placówek oświatowych z terenu Miasta Kalety.
17 października w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach nauczyciele i pracownicy oświaty wspólnie świętowali Dzień Edukacji Narodowej.
18 października w Klubie w Drutarni odbyło się uroczyste zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych sekcji PZHGP Kalety.
21 października zakończył się jeden z etapów programu PO KL prowadzonego przez MOPS Kalety projektu systemowego pod
nazwą "Ja też potrafię".
22 października w nowo powstałym domu opieki dla seniorów AURUM VITAE RESIDENCE odbyło się spotkanie kierowników miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego.
24 października w Miejskim Domu Kultury rozpoczęły się wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
24 października odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
24 października uczniowie i nauczyciele kaletańskich placówek oświatowych przebywali w Vitkovie realizując kolejny etap
projektu Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt
CZ.3.22/3.3.04/13.04091, nazwa mikroprojektu: „POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ“.
25 i 26 października w Vitkovie przebywała reprezentacja tenisistów stołowych z Kalet. Brali oni udział w III Turnieju o Puchar
Starosty Vitkova. Ostatecznie zajęli II-gie miejsce.
30 października w Kaletach- Zielonej oraz w świerklanieckim Pałacu Kawalera burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia i wójt gminy Świerklaniec Kazimierz Flakus podpisali w imieniu podległych im podmiotów porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju turystyki i promocji gmin
31 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach, odbył się poranek ekologiczny, który przygotowali
uczniowie szkolnego koła ekologicznego "Ekoluby" wraz z opiekunem koła – panią Ewą Bilińską. Poranek ekologiczny był
zwieńczeniem obchodów "Święta Drzewa".
5 listopada 2014 r. na terenie PSP 1 w Kaletach, tradycyjnie już odbyło się spotkanie z miłosiernym legionistą św. Marcinem.
6 listopada 2014 r. o godzinie 16.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów
Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014.
6 listopada w naszym mieście gościł Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Odwiedził m.in. inwestycje dofinansowane
przez podległe mu ministerstwo: "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Kaletach" i „Remont bieżni
wokół boiska piłkarskiego Klubu Sportowego UNIA Kalety".
7 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Kaletach przeprowadzono finałową część konkursu poświęconego postaci Henryka Sławika. W teście udział wzięły Marta Wilka reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Kaletach oraz Julia Kot z Zespołu
Szkół i Przedszkola z Kalet– Miotka.
9 listopada na kaletańskim Orliku odbył się turniej piłki nożnej z okazji Dnia Niepodległości.
11 listopada w mieście odbyły się uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
11 listopada w Kaletach-Zielonej miał miejsce III już z kolei Bieg Niepodległości. Więcej na temat jego przebiegu już
w grudniowym numerze „Biuletynu”.
12 listopada w Miejskim Domu Kultury odbyła się promocja tomików wierszy pani Marii Rogocz.

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos

www.kalety.pl
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Kaletańskie gimnazjalistki- Julia Kot i Marta
Wilk w wojewódzkim finale konkursu
"Henryk Sławik – przywrócić od zapomnienia”

J

ak informowaliśmy wcześniej7 października obydwa kaletańskie
gimnazja wzięły udział w szkolnym
etapie konkursu „Henryk Sławik –
przywrócić od zapomnienia”.
Test dotyczący życia i działalności
wybitnego Ślązaka, polskiego patrioty,
który podczas II wojny światowej uratował życie ponad 30 tysiącom uchodźców
(w tym ponad 5 tysiącom Żydów) pisało
w całym województwie 686 uczniów.
Tylko jedna osoba zdobyła maksymalną
ilość punktów- 70.
W Kaletach test pisało łącznie 40

Sprzedaż drewna opałowego
i kominkowego pociętego na klocki

uczniów (38 w Gimnazjum nr 1 i 2 osoby
w ZSiP w Miotku).
Na jwyż sz ą l i cz bę
punktów (64) zdobyła
Julia Kot z gimnazjum
w Miotku, tylko o 2
punkty gorsza była Marta
Wilk. Na kolejnych miejscach uplasowały się: 3.
Kamila Gruszka (61 pkt.),
4. Magda Olszowska (61
pkt.), 5. Agata Dratwa
(59 pkt.), 6. Wiktoria
Król (54 pkt.), 7. Klaudia Stańczyk
(47 pkt.), 8. Maja Kuder (34 pkt.).
Pozostałe osoby zdobyły mniej niż 30
pkt.
14 listopada podczas uroczystej akademii poświęconej życiu i działalności Henryka Sławika ww. uczennicom wręczone
zostaną nagrody za udział w konkursie.
Dla pierwszej piątki ufundował je osobiście wicewojewoda śląski Piotr Spyra,
który w tym dniu zaszczyci nasze miasto
swoją obecnością.
Julia Kot i Marta Wilk, oprócz splendoru związanego ze zwycięstwem
w miejskim etapie konkursu, będą miały
też szansę na laury w jego wojewódzkiej

Sosna– 140 za mp
Brzoza– 160 za mp
Dąb– 180 za mp
Tel. 505 362 561
tel. 34 357– 83– 50
części. Odbędzie się ona 7 listopada br.
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Finałowy etap konkursu rozpocznie się
o godz. 10.00 i potrwa 60 minut.
Dziękujemy młodzieży za wyrażenie
sporego zainteresowania konkursem.
Gratulujemy laureatom i mamy nadzieję,
że etap wojewódzki okaże się dla Julii
i Marty przysłowiową „bułką z masłem”.
Ostateczne wyniki oraz sprawozdanie
z rozdania nagród przez wicewojewodę
Piotra Spyrę przedstawimy w grudniowym numerze „Biuletynu Informacyjnego”.

Jacek Lubos

Święto Drzewa w ZSiP w Miotku

9

października 2014 r. w Zespole
Szkół i Przedszkoli w KaletachMiotku zostało zorganizowane Święto
Drzewa.
Głównym celem szkolnych obchodów
Święta Drzewa jest edukacja, która podnosi świadomość ekologiczną społeczeństwa szkolnego w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatu na Ziemi.
Umożliwia bezpośrednie oraz konkretne
działanie na rzecz środowiska naturalnego. W ramach szkolnego święta został
zorganizowany konkurs plastyczny
pt.”Jesienne drzewo” oraz „Las nocą”.
Prace zostały pięknie wykonane różnorodną techniką, dzieci wykazały się
prawdziwą kreatywnością i wyobraźnią.
Laureaci konkursu zostali nagrodzeni za
włożoną pracę. Prace można było podziwiać na szklonej wystawie. Uczniowie
pod opieką pani Mirosławy Potempa oraz
Iwony Nowak-Magiera przedstawili również inscenizację o roli drzew w przyro-

dzie i życiu człowieka.
Po części artystycznej uczniowie saW poranku ekologicznym w imieniu dzili nowe drzewka wokół szkoły.
pana Burmistrza wzięły udział: Naczelnik Akcje takie, jak „Dzień Drzewa” uczą
Wydziału Ochrony Środowiska i Należ- dzieci szacunku do przyrody i prawidłoności Podatkowych Marlena Kurc oraz wych postaw ekologicznych.
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Ewa Czeluśniak.
(jal)

www.kalety.pl
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Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

17

października br. w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Kaletach spotkali się nauczyciele
i pracownicy oświaty czynni i emerytowani z terenu całej
gminy, by wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej.
To święto nie tylko nauczycieli, ale wszystkich osób pracujących w oświacie. Z tej okazji wszystkim, którzy swoje życie
zawodowe poświęcili w szkolnictwie, burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia złożył najserdeczniejsze życzenia w imieniu
swoim, zastępcy Dariusza Szewczyka i przewodniczącego
Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusza Ptaka.
Specjalnie na tę okazję uczniowie kaletańskich placówek
oświatowych przygotowali wraz ze swoimi wychowawcami
występy artystyczne; zaśpiewał również zespół "Mi" na ludowo oraz chór chłopięcy 'Śląskie słowiki". Na koniec goście
mieli okazje wysłuchać koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej
pod batutą Mariana Lisieckiego.
Wszyscy zaproszeni goście otrzymali od władz miasta
słodkie upominki.

Agnieszka Kwoka

Rezydencja dla seniorów rozpoczęła działalność w Kaletach

22

października w nowo powstałym domu opieki dla seniorów
odbyło się spotkanie kierowników
miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego.
Przedstawiciel spółki, która jest właścicielem AURUM VITAE RESIDENCE
w Kaletach, przybliżył ofertę oraz zasady
przebywania pensjonariuszy w ośrodku.
Placówka zlokalizowana została przy
ul. 1 Maja w budynku, gdzie wcześniej
funkcjonował Miejski Ośrodek Zdrowia.
Obiekt ten przez długi czas stał nieużywany i powoli zaczął zmieniać się w ruinę zagrażającą bezpieczeństwu. Dzięki
determinacji prywatnych osób obecnie
budynek w żadnym elemencie nie przypomina tego sprzed wielu lat, a jego wystrój i wyposażenie spełnia najwyższe
standardy europejskie. Działalność tej
placówki z pewnością wzmocni prestiż
naszego miasta, a dzięki temu również

kolejny budynek wraz z otoczeniem uatrakcyjnił wizerunek Kalet.
AURUM VITAE RESIDENCE decyzją Wojewody
śląskiego został wpisany do
rejestru placówek zapewniających całodobowa opiekę
osobom starszym, przewlekle
chorym i niepełnosprawnym
pod numerem
PSII.9423.12.2014.
Szczegóły oferty ośrodka
można znaleźć na stronie
internetowej:
www.aurumvitae.eu
email:
aurumvitae@aurumvitae.eu
tel. Recepcja 34 357 72 40;
tel. Dyrektor 501 337 778.

www.kalety.pl
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„Najpiękniejsze miejsca Kalet” - wystawa fotografii w przedszkolu

P

rzywiązanie dzieci do ziemi ojczystej kształtujemy w przedszkolu
przede wszystkim poprzez zapoznanie
ich ze swoją miejscowością i ludźmi
w niej żyjącymi.
W związku z tym zorganizowaliśmy
konkurs fotograficzny pt: „Najpiękniejsze
miejsca Kalet”. Rodzice z dziećmi sami
mieli podczas wspólnych spacerów wybrać obiekty, miejsca i tematy godne ich
zdaniem uwiecznienia. Z gotowych zdjęć
miały powstać portrety naszego miasta.
Format, sposób przedstawienia całości
był dowolny. Czas zebrania materiałów
i oddania prac ustalono na okres dwóch
tygodni.
Wkrótce dzieci zaczęły dzielić się informacjami i radością jaka towarzyszyła
im podczas odkrywania Kalet i fotografowania najciekawszych miejsc wspólnie
z rodzicami. Zaangażowanie rodziców

II miejsce Miłosz Howaniec z gr.
„Słoneczka” i III miejsce egzequo Mateusz Kosmała z gr. „Biedronki” i Szymon
Haiski z gr. „Dzielne Smerfy”.
Po zakończeniu konkursu powstała
wystawa pt: „Kalety dawniej i dziś” . Do
jej wystroju wykorzystane zostały stare
zdjęcia oraz albumy przedstawiające Kalety.
Do wielu osób zdjęcia przemawiają
bardziej niż słowa, dlatego mamy nadzieję, że wystawa przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania naszym miastem.
Jednak na pewno wiemy, że to opowiadanie obrazem wzbudziło i rozwinęło
i dzieci było ogromne. Pojawiły się prace w naszych dzieciach poczucie dumy,
nasycone miłością do rodzinnego miasta fascynacji i miłości do rodzinnego miai własnym widzeniem Kalet.
sta.
W konkursie wzięło udział 16 dzieci
z naszego przedszkola. Pierwsze miejsce Nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 1
zdobyła Agata Magiera z gr. „Kubusie”,
mgr Anna Franke - Sołtysik

IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta

W

piątek 24 października w Urzędzie Miejskim odbyła się IV
sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
W ramach obrad rozstrzygnięto konkurs dla dzieci i młodzieży "Kalety oczyma młodych". Pierwsze miejsce przyznano pracy Oliwii Maruszczyk (makieta),
drugie i trzecie prezentacjom multimedialnym Nikoli Tomys oraz Karoliny
Gros, zaś czwarte i piąte miejsce pracom
Anny Żuk i Marysi Kozak.
Ww. autorkom nadesłanych na konkurs prac, podczas najbliższej sesji Młodzieżowej Rady Miasta, wręczone zostaną nagrody. Poza pracą w jury konkursu
młodzieżowi radni zaproponowali m.in.
usytuowanie na terenie miasta skrzynek
do geocachingu*. Rozmawiano również
na temat budowy w mieście skateparku.
Młodzieżowa Rada szykuje wystąpienie
w tej sprawie na forum swoich starszych

odpowiedników w nowej
kadencji 2014- 2018.

Jacek Lubos
* Geocaching jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika
GPS. Ideą przewodnią jest
znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika
(nazywanego "geocache")
i odnotowanie tego faktu
na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest
zabawą międzynarodową
kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania. Ważna jest
również dla nich ochrona środowiska.
Na terenie Polski znajduje się 20623
skrytek, z których 17399 jest aktywnych.

Skrytki zostały znalezione 945747 razy,
co daje średnio 45.9 znalezień na skrytkę.
60082 użytkowników znalazło przynajmniej jedną skrytkę, 2498 użytkowników
założyło przynajmniej jedną skrytkę.
Info ze strony www.geocaching.pl

www.kalety.pl
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Wystawa w Vitkovie

U

czniowie i nauczyciele kaletańskich placówek oświatowych 24 października 2014 r. przebywali w Czechach
realizując kolejny etap projektu Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
07-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/13.04091, název mikroprojektu „POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ“, byli uczestnikami wernisażu prac
wykonywanych przez uczniów z Kalet i Vitkova podczas
wspólnych wyjazdów w ramach poznawania zawodów polskich, morawskich i ołomunieckich przodków.
Uczestnicy projektu malowali figury gipsowe, malowali na
szkle, pletli koszyki wiklinowe, koszyki z drutu, wykonywali z
papieru elementy dekoracyjne, lepili garnki z gliny, dekorowali
ciastka. Wszystkie te uczniowskie wytwory były eksponowane
podczas wystawy w Domu Kultury w Vitkovie. Wystawa była
wzbogacona zdjęciami z projektów oraz prezentacją multimedialną. W otwarciu wystawy uczestniczyła także delegacja złożona z dyrektorów placówek oświatowych. Uczniami opiekowali się nauczyciele: Małgorzata Krzykawska, Iwona Olszowska, Józef Pająk, Marian Lisiecki, Beata Bacior.
Podczas otwarcia wernisażu dyr. Blanka Vaniova dokonała
podsumowania wszystkich projektów, podziękowała osobom
zaangażowanym w realizację projektów. W spotkaniu uczestniczyła chora na leukemię Adelka, której uczniowie z PSP nr 1
w Kaletach przekazali podarowane przez dzieci przybory
szkolne, maskotki i słodycze, a uczniowie Zespołu Szkół
w Kaletach przekazali ubrania i zebrane pieniądze.
W listopadzie 2014 r. podobny wernisaż odbędzie się w Kaletach.
W godzinach popołudniowych uczniowie przez dwie godziny korzystali z atrakcji Parku Wodnego w Bruntalu.

Dorota Mańczak
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Miasto Kalety podpisało porozumienie
z gminą Świerklaniec

W

dniu 30 października w Kaletach- Zielonej oraz
w świerklanieckim Pałacu Kawalera burmistrz
Kalet Klaudiusz Kandzia i wójt gminy Świerklaniec Kazimierz Flakus podpisali w imieniu podległych im podmiotów porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju turystyki i promocji gmin.
Umowa ma zacieśnić stosunki pomiędzy gminami, na których terenie znajdują się trzy największe na terenie Powiatu
Tarnogórskiego zbiorniki wodne (Zielona, Nakło- Chechło
oraz zbiornik zaporowy Kozłowa Góra), a także wpłynąć na
rozwój turystyki (m.in. poprzez wytyczenie i promocję nowego szlaku pieszo- rowerowego o nazwie "Szlak Donnersmarcków") i umożliwić łatwiejszy dostęp do środków zewnętrznych na ww. cel w nowej perspektywie 2014-2020. Nie mniej
ważny jest także aspekt rozwoju promocji Kalet i Świerklańca.
Burmistrz Kandzia i wójt Flakus podkreślili, iż umowa jest
tylko formalnym zapisem na temat współpracy, jaką Kalety
i Świerklaniec prowadzą już od trzech lat. Jej efektem jest
m.in. szlak rowerowy "Leśno Rajza" oraz doroczne rajdy rowerowe, które (między innymi) współorganizują obie miejscowości.

Jacek Lubos

www.kalety.pl
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Święto Drzewa w PSP nr 1 w Kaletach

31

października br. w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach, odbył się poranek ekologiczny,
który przygotowali uczniowie szkolnego koła ekologicznego "Ekoluby" wraz
z opiekunem koła – panią Ewą Bilińską. Poranek ekologiczny był zwieńcze-

niem obchodów "Święta Drzewa", które na dobre zapisało się już w tradycji
szkoły.
Dzieci przedstawiły inscenizacje
o lesie, piosenki oraz scenki o tematyce
ekologicznej. W spotkaniu uczestniczyli:
p. Ewa Czeluśniak – z ramienia Urzędu

Miejskiego w Kaletach, dyrektor szkoły,
nauczyciele oraz uczniowie. Na zakończenie poranka ekologicznego wręczono
laureatom konkursów ekologicznych
nagrody, które ufundowane zostały przez
Urząd Miasta Kalety.

Agnieszka Kwoka

Niezwykła Konferencja w Prudniku

St

owarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Prudniku było organizatorem
Konferencji Regionalnej dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku
dla woj. opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego pt.” Organizacja pracy ze społecznością lokalną jako instrument rewitalizacji społecznej w oparciu o budżet obywatelski i dialog lokalnych doświadczeń”, która odbyła się w dniach 29,30 września
i 1 października 2014r.
Burmistrz naszego miasta, który nieco wcześniej, jako przedstawiciel miasta– opiekuna w procesie uzyskania przez Prudnik
członkostwa w stowarzyszeniu Cittaslow, uczestniczył w Prudniku w konferencji „Rewitalizacja społeczna– od aktywizacji do
rozwoju lokalnego”, zorientowawszy się w tematyce przygotowywanej konferencji seniorskiej, po uzgodnieniu z organizatorami,
zaproponował naszemu stowarzyszeniu udział w niej trzech osób.
Organizatorzy wystosowali dla nas stosowne zaproszenia.
W trakcie spotkania zrealizowane zostały m.in. dwa duże
obszary tematyczne: „Inicjatywa lokalna jako narzędzie aktywności Uniwersytetów Trzeciego Wieku i mieszkańców” oraz

www.kalety.pl
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„Budżet obywatelski narzędziem poprawy jakości życia w miastach”.
Głównym założeniem organizatorów
było to, aby uczestnicy spotkania zdobyli
i utrwalili profesjonalną wiedzę pozwalającą im na pracę w obszarze tworzenia
miasta przyjaznego seniorom. Aby uzyskali nowoczesną wiedzę i umiejętności
z zakresu świadomego uczestniczenia
i współdecydowania seniorów przy tworzeniu budżetu obywatelskiego poprzez
zgłaszanie swoich pomysłów, a następnie
wybór tych, które w największym stopniu
odzwierciedlają ich potrzeby oraz wykorzystania inicjatywy lokalnej jako aktywności m.in. seniorów.
Trzeba przyznać, że ostatnio coraz wię-

cej mówi się w telewizji i w prasie o potrzebach seniorów, o tym jak w którym
mieście ułatwia się im życie, zaprasza się
ich do udziału i aktywności w życiu społecznym. Coraz więcej miast deklaruje to,
że tworzy w mieście miejsca przyjazne
seniorom, np. dzienne domy pomocy
seniorom, podaje się specjalne informacje
dla seniorów, organizuje się „Dni Seniora”, oraz wyświetla bezpłatnie filmy dla
tej grupy wiekowej. Powstają Gminne
Rady Seniorów, które reprezentują
w zwykłych radach miasta interesy emerytów. Wydaje się też specjalne gazety–
jak np. „ Magazyn Seniora” z pełną informacją na tematy, które interesują seniorów. Już prawie modne stały się Uniwer-
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sytety Trzeciego Wieku, na które uczęszcza coraz więcej osób, domagając się
oprócz wykładu także zajęć fakultatywnych w zależności od zainteresowań (ale
na to ma też wpływ sytuacja finansowa
danego seniora). Powstają Społeczne
Akademie Kultury, których celem jest
zdrowe, aktywne i wesołe starzenie się
człowieka. Trzeba bowiem zawsze pamiętać, że przecież prędzej czy później
każdego z nas to czeka i byłoby dobrze
wiedzieć, jak ważny jest w życiu seniora
humor i śmiech. Natomiast ludzie nie
dlatego przestają się bawić, bo się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić.

Maria Rogocz

Maria Rogocz

Mniejszość niemiecka w Kaletach. Działalność i opinie

Dz

iałalność nasza w I półroczu
br. przebiegała jak dotychczas. Najważniejsze było jednak spotkanie z okazji „Dnia Matki”, które
odbyło się w sali naszego Koła i trwało
3,5 godziny w pięknej atmosferze.
W przerwie letniej uczestniczyliśmy
tylko w spotkaniach i imprezach organizowanych przez naszą centralę w Opolu.
Najważniejsze było spotkanie 30 czerwca
w Dobrodzieniu. Na spotkaniu tym wiele
osób zabierało głos w dyskusji. Moje
wystąpienie na temat wprowadzenia
w Polsce demokracji w 1989 roku oraz
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Wiele na ten temat napisała niedawno
w „Biuletynie” p. Maria Rogocz. Były
premier Anglii Winston Churchill powiedział kiedyś, że demokracja nie jest idealnym systemem rządów, ale lepszego dotychczas nikt nie wymyślił. W Polsce
wprowadzenie demokracji przyniosło też
jednak pewne negatywne skutki związane
z „dziką” prywatyzacją i wprowadzeniem
dysproporcji płacowych. Dobrze skomentował to Lech Wałęsa w czasopiśmie
„Angora” mówiąc, że „Nie o taką Polskę
walczył”. Okres ten opisał też w „Gościu
Niedzielnym” ks. Jerzy Grzywaczewski,

który przytoczył smutną konkluzję,
stwierdzając, iż proces wprowadzania
demokracji pokazał ile kłótni można nim
wywołać nawet w tak superkatolickim
kraju jak Polska. Odnośnie dysproporcji
płacowych napisano, iż wyjeżdżając do
Niemiec na zbiór truskawek zarabia się
tyle, co w kraju w sklepie za miesiąc pracy. Tak jest zresztą także w przypadku
innych wyjazdów „za chlebem” za granicę. Proponuję więc, by nasi europosłowie, a także przewodniczący Rady EuroGabinet dietetyczny
HEALTH&FIT
zaprasza na konsultacje
dietetyczne.

pejskiej Donald Tusk i komisarz Komisji
Europejskiej Elżbieta Bieńkowska dołożyli wszelkich starań aby życie zwykłego
śmiertelnika u nas było takie, jak na zachodzie Europy.
Jeżeli chodzi o działalność naszego
Koła to pod koniec roku zorganizowaliśmy jeszcze „Mini October- Fest”. Planujemy spotkanie w Boronowie. W najbliższym czasie uczestniczyć będziemy także
w wyborach samorządowych.

Franz Jonik
W ofercie ponadto:
- analiza błędów żywieniowych,
- tworzenie indywidualny ch diet,
- pomiary antropologiczne,
- szkolenia na temat zdrowego
żywienia.
Dietetyk przyjmuje w:
- Ośrodku Zdrowia w Kaletach
ul Ks. Drozdka 25
(rejestracja pod numerem telefonu:
034 357 86 86)

Tel: 608753399
Adres e-mail:
kamilagorecka@wp.pl

- Ośrodku Zdrowia w Koszęcinie
ul Ligonia 11 d
(rejestracja pod numerem telefonu
034 357 63 36)
Zapraszam serdecznie
Kamila Bartczyszyn

www.kalety.pl
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Klub Seniora w stolicy
Tatr

W

dniach 15-16 października br.
Klub Seniora przy MDK wraz
z członkami Uniwersytetu III Wieku,
wyjechał na 2 dniową wycieczkę do
Zakopanego, zorganizowaną przez
dyrektora Mariana Lisieckiego.
Frekwencja była w 100%, a pogoda też
zamówiona. Wyjechaliśmy z Kalet o 7.00
i zmierzaliśmy do Zakopanego. Pierwszą
atrakcją dla nas wszystkich, była skocznia narciarska Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych.
Wjechaliśmy na szczyt skoczni wyciągiem krzesełkowym i mogliśmy z bliska
obserwować skoki narciarskie na igielicie
w wykonaniu młodych skoczków z Rumunii. Tego nikt z nas nie widział z takiego bliska, a Zakopane z tego miejsca
wyglądało przepięknie. W Kościelisku
był nasz hotel - Willa Cztery Pory Roku,
w którym się zakwaterowaliśmy i zjedliśmy pyszny obiad. Niestety zaczął padać
deszcz, ale nie zniechęciło to nas aby
dalej zwiedzać tę piękną okolicę. Miasto
leżące u podnóża Tatr, a między pasmem
Gubałówki, jest niezwykłe. Wyróżnia je
góralski folklor, obyczaje, tańce, pieśni
i stroje, a góralska gwara jest podobna do
naszej śląskiej. Na najsłynniejszym deptaku w Polsce- czyli Krupówkach podziwialiśmy architekturę góralską, wypiliśmy kawę, a do tego zjedliśmy

w „Omlecie” (znanej kawiarence) kremówkę papieską i oglądaliśmy góralskie
wyroby. Byliśmy w Sanktuarium Matki
Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Ta
świątynia została zbudowana jako wotum
za ocalenie papieża w zamachu w 1981
r., a w roku 1997 została konsekrowana
przez samego papieża Jana Pawła II.
Wnętrze zachwyca kunsztowną robotą
miejscowych artystów stolarzy. W sąsiadującej z kościołem kaplicy kryje się
figura Matki Boskiej Fatimskiej ofiarowana prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu 1961 r. przez biskupa Fatimy. Stoi
tam również ołtarz przy którym Ojciec
św. Jan Paweł II odprawił mszę świętą
podczas pobytu w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Mieliśmy okazję, aby tam
zaśpiewać i pomodlić się. Przy kościele
stoi replika krzyża stojącego na Giewoncie. Wieczór w Willi zapowiadał się smakowicie i ciekawie. Przy grillu i ognisku
zagrała nam kapela góralska JAWOR.
Oprócz pysznego jadła i napitku – pośpiewaliśmy i potańczyliśmy. Wieczór,
mimo że chłodny, dla nas był gorący.
Drugiego dnia po obfitym śniadaniu
pojechaliśmy do Doliny Chochołowskiej.
Część malowniczej trasy przejechaliśmy
oryginalnym traktorkiem, a część przeszliśmy pieszo i na wypożyczonych rowerach. Pogoda nam sprzyjała, a przyroda zachwycała. W centrum Zakopanego
zwiedziliśmy najstarszy mały drewniany
kościółek Matki Boskiej Częstochowskiej
i św. Klemensa. Obok jest stary cmentarz
na Pęksowym Brzyzku. Jest to miejsce
pochówku wybitnych artystów, pisarzy,
muzyków i taterników – ludzi wybitnie
zasłużonych dla Zakopanego i Tatr. Są
tam pochowani m.in. Stanisław Witkiewicz, Tytus Chałubiński, Kornel Makuszyński i Władysław Hasior. Później kolejką szynową wjechaliśmy na Gubałówkę. Zrobiliśmy wiele pamiątkowych
zdjęć, podziwiając wspaniałą panoramę
Tatr. Na targu pod Gubałówką kupiliśmy
nowe lacie, pamiątki i smakowite sery.
I tak przeżyliśmy dwa wspaniałe dni
w
Z a k op a n e m .
Dziękujemy panu
Marianowi za zorganizowanie tego wyjazdu, za opiekę i za
wspaniałą atmosferę. Mamy nadzieję,
że nie jest to nasz
ostatni wyjazd, ponieważ jest jeszcze
tyle miejsc których
nie widzieliśmy.

Bożena Sier

Chór Sonata

M

iesiąc październik br. to kolejny
owocny czas dla naszego chóru.
W minionym czasie uczestniczyliśmy
w dwóch niedzielnych mszach świętych:
- 12.10.14 r. – na sumie odpustowej
w parafii św. Franciszka z Asyżu w Kaletach – Miotku na zaproszenie proboszcza
ks. Antoniego Swadźby,
- 19.10.14 r. – w parafii Najświętszej
Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie na zaproszenie proboszcza ks. Wernera Olejnika, gdzie oprócz
oprawy mszy świętej, w ramach kazania,
wystąpiliśmy z koncertem pieśni Maryjnych.
Na cotygodniowych poniedziałkowych
spotkaniach chóru uczymy się nowych
utworów oraz powtarzamy utwory wcześniej już poznane. Pracy czeka nas sporo,
gdyż w m-cu listopadzie planowanych
jest kilka występów zróżnicowanych klimatycznie – od pieśni patriotycznych,
poprzez oprawy mszy świętych, koncertów Maryjnych, a kończąc na
jubileuszowym koncercie w Miasteczku
Śląskim na corocznym zjeździe chórów
okręgu tarnogórskiego. Ten ostatni występ budzi w nas najwięcej emocji, gdyż
jego słuchaczami są chórzyści, dyrygenci
oraz inni muzyczni specjaliści powiatu
tarnogórskiego. Tu trzeba zaśpiewać idealnie.
Bardzo cieszymy się również na kolejny wyjazd do Ustronia do parafii św.
Klemensa, gdzie wystąpimy z koncertem
Maryjnym z okazji dni Klemensowych.
Wkrótce wkroczymy w najpiękniejszy
muzycznie okres w roku z kolędami
i pastorałkami w roli głównej. Znowu
będziemy kolędować w naszych, jak
i w innych zaprzyjaźnionych parafiach,
również w mieście partnerskim Vitkov.
Plany są więc jak zwykle bardzo ambitne
– tak samo, jak ambitny jest nasz zespół.
Zapraszamy więc do naszego chóru
wszystkich miłośników śpiewu, którzy
chcieliby dzielić się z innymi swoją pasją. Potrzebne są w chórze również młode, silne głosy, dlatego zapraszamy utalentowaną młodzież Kalet w nasze szeregi. Okres kolędowy to chyba najlepszy
i najprzyjemniejszy czas na rozpoczęcie
śpiewania w chórze. To również okazja
na dalszy indywidualny rozwój swojego
talentu pod okiem specjalisty.
Na próby zapraszamy zawsze w poniedziałki od godz. 16.00 do słonecznej sali
MDK.

Cześć Pieśni i Muzyce!
Chór Sonata
www.kalety.pl
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Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach

W

dniu 24 października 2014 r.
w Miejskim Domu Kultury
w Kaletach, zainaugurowany został
kolejny rok akademicki UNIWERSYTETU III WIEKU.
Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach prof. Mariusz Machura.
Z bogatej oferty, która została specjalnie przygotowana dla naszych seniorów
skorzystało w tym roku 41 osób (w roku
ubiegłym 38). Wszystkim słuchaczom
zostały uroczyście wręczone indeksy.
W rozpoczęciu wziął udział burmistrz
naszego Miasta pan Klaudiusz Kandzia,
który wyraził słowa uznania oraz pogratulował i życzył wszystkim wytrwałości.
Zaraz po inauguracji odbył się pierwszy wykład dla słuchaczy pt. "Fakty
i mity kryminalistyki".
Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu, terminy zostaną wkrótce ustalone
o czym poinformujemy. Oprócz wykładów zaplanowano również ciekawe
warsztaty, między innymi nauka języków
i zajęcia komputerowe.
Dziękujemy mieszkańcom naszego
miasta za chęć podjęcia nauki i jeszcze
raz życzymy wytrwałości i satysfakcji
w zdobywaniu wiedzy.

Marian Lisiecki

Unia nie sprostała liderowi

25

października Unia Kalety przegrała
w Psarach derbowy mecz z Orłem Psary/ Babienica 2:3, zaś tydzień później uległa na
własnym boisku drużynie lidera z Myszkowa
1:3.
Te dwie porażki kosztowały nasz zespół spadek na czwartą
pozycję w tabeli.
Aktualnie Unici mają do rozegrania w rundzie jesiennej
jeszcze tylko jedno spotkanie (9 listopada z Lot-em w Konopiskach)
Jacek Lubos

Małapanew zakończyła rundę jesienną

26

października remisem 1:1 na własnym boisku z zespołem Płomienia
Przystajń swoje występy w rundzie jesiennej
na boiskach lublinieckiej B- klasy zakończyła
Małapanew Kuczów.
Ostatecznie, z bilansem czterech zwycięstw, remisów i taką
samą ilością porażek zespół z Kuczowa uplasował się na 6-mej
pozycji w lidze, o dwa miejsca wyprzedzając drużynę rezerw
kaletańskiej Unii.

Jacek Lubos

www.kalety.pl
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Miasto Kalety wsparło utworzenie "Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" w Radzionkowie

15

października br. przedstawiciel
Urzędu Miejskiego w Kaletach
uczestniczył w pierwszym publicznym
udostępnieniu wnętrz przyszłego
"Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" do zwiedzania celem pokazania
etapu, na jakim znajduje się obecnie
realizowana przez radzionkowski samorząd inwestycja.
Miasto Kalety, jak wiele innych miast

i gmin z terenu Górnego Śląska, wsparło
finansowo radzionkowską inicjatywę
desygnując na cel budowy Centrum kwotę 5 tysięcy złotych.
Przypomnijmy, iż w 1945 roku także
z Kalet wywieziono do ZSRR oraz osadzono w różnych obozach pracy
(Lubliniec, Sosnowiec, Tuszyn) co najmniej 23 osoby (informacje otrzymane
z Instytutu Pamięci Narodowej).
Inwestycja na terenie starego dworca
kolejowego w Radzionkowie wkracza
właśnie w finalną fazę, a uroczyste
otwarcie Centrum, na które zapowiedział
się Prezydent RP Bronisław Komorowski, ma nastąpić 15 lutego 2015 rokuw 70-tą rocznicę tzw. Tragedii Górnoślą-

skiej (więcej na ten temat można przeczytać tu: http://www.deportacje45.pl)
Urząd Miejski w Kaletach zwraca się
z prośbą do wszystkich krewnych ofiar
tragicznych wydarzeń z początku roku
1945 o przekazywanie informacji, zdjęć
oraz ewentualnych eksponatów mogących wzbogacić wiedzę publiczną dotyczącą tego tematu. W jubileuszowym
roku 2015 planowane jest wydanie broszury upamiętniającej martyrologię
mieszkańców naszej miejscowości podczas tzw. Tragedii Górnośląskiej.
Kontakt w ww. sprawie: insp. Jacek
Lubos, tel. 034 352-76-52.

Jacek Lubos

Już wkrótce nowa odsłona oficjalnej witryny naszego miasta

I

internetowej Miasta Kalety.
Jako, że w mijającej kadencji strona
internetowa pełniła funkcję bardzo
ważnego medium umożliwiającego
szybkie komunikowanie się z mieszkańcami naszego miasta, a w trakcie 4
lat odnotowano aż 2 miliony wejść,
podjęta została decyzja o stworzeniu
nformujemy, że uruchomiona zosta- nowocześniejszego jej wizerunku.
Obecnie trwają intensywne prace nad
ła nowa odsłona oficjalnej strony

urozmaiceniem nowej witryny i uzupełnieniem jej w niezbędne treści.
Nowa strona ma funkcjonalność umożliwiającą przeglądanie jej treści osobom
słabo widzącym, jest także dostosowana
do urządzeń mobilnych tj. smartfonów,
tabletów. Adres internetowy strony nie
uległ zmianie. Tak jak dotychczas: www.kalety.pl

Marek Parys

Zakończenie projektu "Ja też potrafię" - 2014 r.

W

dniu 21 października 2014 r.
zakończył się jeden z etapów
programu PO KL projektu systemowego "Ja też potrafię".
Uczestnicy programu zakończyli aktywizację edukacyjną tj. szkolenia zawodowe w zakresie "Magazynier z obsługą
wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych i kasą fiskalną", "Bukieciarz –
florysta – handlowiec z obsługą kasy
fiskalnej", "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, kwalifikowana pierwsza

pomoc". Kurs ukończyło
łącznie 18 osób.
Wszyscy kursanci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów.
Uczestnikom szkolenia
gratulujemy i życzymy
samych sukcesów zawodowych!

Renata Czudaj –
kierownik MOPS Kalety

Budowa ronda w Kaletach – Drutarni rozpoczęta

W

październiku rozpoczęły się
prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogą powiatową i gminną.
Inwestorem przedmiotowej inwestycji
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach, który spośród sześciu
złożonych ofert wybrał na wykonawcę
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
LARIX Sp. z o.o. z Lublińca za kwotę
2,3 mln złotych.

Aktualnie trwają prace
związane
z przebudową infrastruktury podziemnej tj. sieć wodociągowa, teletechniczna oraz
sieci energetyczne średniego i niskiego napięcia.
Planowany termin wykon an ia pr z ebudow y
skrzyżowania: 29 maja
2015 roku.

Jan Potempa
www.kalety.pl
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Zakończenie prac przy utwardzeniu terenu na osiedlu przy ulicy 1 Maja.

W

dniu 16 października br. nastąpił
odbiór robót polegających na
utwardzeniu terenu przy budynku nr 53/55
przy ul. 1 Maja w Kaletach.
Zakres prac obejmował: utwardzenie płytami
ażurowymi części placu w sąsiedztwie bloku
położonego przy ulicy 1 Maja 53/55 w Kaletach. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele
Urzędu Miejskiego na czele z Burmistrzem
Panem Klaudiuszem Kandzią i radną Rady
Miejskiej w Kaletach Ireną Nowak. Koszt prac
wyniósł 13.560,00 zł brutto.

(jal)

Zakończono remont chodników w obrębie Miejskiego Domu Kultury

Na

zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich
Górach został wykonany remont chodników w obrębie skrzyżowania ulic
Fabrycznej i Lublinieckiej w Kaletach.
Prace wykonywało P.P.H.U. „INSTAL

-BUDOTECH” Jan Gorol, Kamienica Śl.,
ul. Częstochowska 38c, 42-287 Lubsza.
Jednocześnie w newralgicznym punkcie
ulicy Fabrycznej zostało wykonane dodatkowe odwodnienia liniowe, które ma
na celu odprowadzenie znacznych wód

deszczowych i zapobiegnięciu powstawania rozlewiska. Roboty wykonane na
zlecenie ZDP w Tarnowskich Górach
poprawią bezpieczeństwo pieszych
i zmotoryzowanych poruszających się
w tym rejonie.

(jal)

Trwa przebudowa ulicy Księżycowej

P

rzebudowa ulicy Księżycowej
obejmuje odcinek 163 mb., od ul.
Dąbrowskiego w kierunku ul. Głowackiego. Prace wykonywane są zgodnie
z harmonogramem, na dzień dzisiejszy
zakończono budowę nowej kanalizacji
deszczowej.
Łączna długość kanału deszczowego
wykonanego w br. wynosi 250 mb.
Zaplanowana do wykonania, na ten
rok, nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej będzie wykonana na odcinku
163 mb. Ponadto na tym odcinku, zostaną
wykonane utwardzone kostką brukową
wjazdy na teren przylegających do drogi
nieruchomości.
Planowane zakończenie całości robót
do 15 listopada 2014 r.

Bolesław Gruszka
www.kalety.pl
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Rozpoczął się remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 908 w Miotku

Od

poniedziałku 10 listopada
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach rozpoczął remont chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Miotku,
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908
w kierunku południowym.
Remont będzie prowadzony etapami,
zależnymi od warunków pogodowych.
Wykonawcą robót jest Firma Larix
z Lublińca.
Remontem objęty zostanie odcinek od
skrzyżowania ul. Tarnogórskiej z ul. Paderewskiego do ul. Grzybowej, przy starej Poczcie. Nawierzchnia chodnika po

przebudowie będzie, w całym
remontowanym przebiegu, z
betonowej kostki brukowej na
podbudowie z tłucznia kamiennego zamknięta obustronnie
obrzeżami betonowymi. Pobocza umocnione zostaną żwirem.
Koszt przedmiotowego remontu w całości zostanie pokryty przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, bez
udziału finansowego Miasta
Kalety.

(jal)

Sprawozdanie z likwidacji KZCP za lata 2011-2014 r.

W

okresie od stycznia 2011
roku nastąpiło znaczne
przyspieszenie procesu likwidacji
Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych.
Cieszy to władze miasta, gdyż
sprzedawane przez likwidatora KZCP
nieruchomości, zarówno zabudowane
jak i niezabudowane, są przez ich
nowych właścicieli właściwie wykorzystane, utrzymywane w porządku
i co najważniejsze, służą rozwojowi
miejscowej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. Niektóre budynki jak np. dawny hotel są pieczołowicie odnawiane celem przywrócenia im dawnego uroku.
W okresie od stycznia 2011 roku
likwidator KZCP sprzedał 62 nieruchomości przeznaczone przeważnie
na prowadzenie działalności gospo-

SPROSTOWANIE
W październikowym numerze „Biuletynu
Informacyjnego” do sprawozdania
z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej autorstwa radnej
Janiny Perz (str. 16) wkradł się błąd redakcyjny powstały przy składaniu wydania.
Zbitka wyrazów: „ Wszystkie zastrzeżenia przekazywano Burmistrzowi i Radzie
w celu niwelowania w mieście, zmian w
infrastrukturze, prowadzonych inwestycji, promocji i strategii rozwoju miasta,
zatrudnienia i problemu bezrobocia, turystyki i wypoczynku oraz wydarzeń kulturalnych” nie istniała w oryginale artykułu.
Za zaistniały fakt przepraszamy

Redakcja

darczej. Wśród nabywców tych nieruchomości są też przedsiębiorcy z Kalet.
Łączna powierzchnia sprzedanych
nieruchomości wynosi 26,4982 ha.
Sprzedaż ta ma wymierne korzyści
finansowe dla miasta. Z każdej sprzedanej przez likwidatora działki gmina
otrzymuje część środków. I tak
w roku 2011 miasto otrzymało z tego
tytułu kwotę 299 384 zł, w 2012 r.285 750 zł, w 2013r. -35 000 zł,
a roku 2014 – 75 000 zł. Łącznie budżet miasta od likwidatora, z tytułu
sprzedaży, otrzymał kwotę 695 134
zł.
Oprócz w/w środków finansowych
gmina otrzymała od likwidatora
KZCP, za zobowiązania podatkowe,
następujące nieruchomości:
- 2 działki budowlane przy ul. Powstańców Śląskich o wartości
113 000 zł, lokal mieszkalny przy ul.
Fabrycznej 9 o wartości 46 500 zł,
2 działki pod ogródki działkowe przy
ul. Lublinieckiej o pow. 1,1922 ha
i wartości 297 600 zł,
- 2 działki stanowiące „stawy fabryczne” o pow. 5,4851 ha i wartości
63 627 zł, 1 działka przy stawach
(dojazd) o pow. 0,1764 ha i wartości
24 700 zł, działkę przy biurowcu
KZCP (plac manewrowy) o pow.
0,2126 ha i wartości 11 300 zł,
- 1 działkę pod ogródki działkowe
przy ul. Fabrycznej o pow. 0,3964 ha
i wartości 93 000 zł oraz działkę pod
działalność produkcyjną przy ul.
Lompy o pow. 0,0441 ha i wartości

13 700 zł.
Łączna wartość nieruchomości
przejętych przez gminę wynosi
607 927 zł.
Część z tych nier uchomości
(mieszkanie, działki budowlane) gmina zamierza zbyć w drodze przetargu.
Bardzo ważną korzyścią dla budżetu miasta jest również to, że od sprzedanych nieruchomości nowi nabywcy
uiszczają do gminy podatki od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu wynoszą następująco:
w 2011 r. – 12 374 zł,
w 2012 r.- 51 419 zł,
w 2013 r. – 7896 zł,
w 2014 r. – 20 833 zł.
Ważną rzeczą dla mieszkańców
naszego miasta jest fakt, że w procesie likwidacji KZCP likwidator sprzedał na rzecz dotychczasowych najemców 65 lokali mieszkalnych, a dalsze
38 lokali jest do zbycia.
Władze miasta liczą na dalszą dobrą współpracę z likwidatorem
KZCP, która przyniesie dalsze, wymierne korzyści dla budżetu gminy,
lokalnych przedsiębiorców oraz całego miasta.
Stan zadłużenia KZCP wobec miasta na koniec 2010 roku wynosił
1 069 567 zł, a obecnie w wyniku
ww. działań likwidatora i władz miasta zadłużenie to zmalało do kwoty
95 573 zł.

Izabela Rapczyńska
Kalety, 14.10.2014 r.

www.kalety.pl
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Podsumowanie kadencji 2010-2014.
Inwestycje i rewitalizacja przestrzeni publicznej

P

odczas mijającej kadencji samorządowej 2010-2014 zrealizowano w mieście Kalety szereg inwestycji, na które pozyskano środki zewnętrzne z różnych źródeł. Przeprowadzono m.in. termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, zmodernizowano obiekty sportowe, poprawiono miejską infrastrukturę, remontowano ulice i chodniki, wybudowano sieć wodociągową w ciągu ulicy Powstańców Śląskich.
Poniżej prezentujemy zbiorcze zestawienie wykonanych prac.

Klaudiusz Kandzia

www.kalety.pl
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OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm.) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych:
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt
ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31
lipca 1990 r.

OKRĘG nr 4
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
1. PILOT Andrzej Antoni, lat 54, zam. Tarnowskie Góry
2. WILK Zygmunt, lat 62, zam. Bytom
3. MACHULSKA Cecylia Zofia, lat 69, zam. Tarnowskie Góry
4. KIEŁBASA Krystian Antoni, lat 55, zam. Kotulin
5. STYŚ Dorota Karina, lat 41, zam. Poniszowice
6. KAPICA Jacek Wawrzyniec, lat 38, zam. Koszęcin
7. LESZCZYŃSKI Wiesław Tadeusz, lat 56, zam. Pyskowice
8. GRANICZNA-KORCZAK Urszula Maria, lat 72, zam. Bytom
9. MOLKA Ewa Antonina, lat 41, zam. Bytom
10. DRABICKI Józef, lat 60, zam. Gliwice
11. DULKO-MARCZAK Aleksandra Izabela, lat 32, zam. Bytom
12. PEŁKA Zbigniew Adam, lat 31, zam. Lubliniec
13. STACHOWIAK Mariusz Aleksander, lat 43, zam. Tarnowskie
Góry
14. LICHOTA Andrzej, lat 56, zam. Bytom
Lista nr 2 - KW DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
1. KORYCKI Adam Janusz, lat 39, zam. Gliwice
2. WASZKIELEWICZ Rafał Piotr, lat 48, zam. Gliwice
3. BRZEZIŃSKA Angelika Janina, lat 32, zam. Gliwice
4. ZIĘTEK Grzegorz Piotr, lat 38, zam. Bytom
5. PUTIO Witold Piotr, lat 22, zam. Gliwice
6. KANIEWSKA Justyna Anna, lat 28, zam. Zabrze
7. MIKOŁAJCZAK Magdalena Maria, lat 28, zam. Chorzów
Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, lat 56, zam. Bytom
2. DZIUK Barbara Anna, lat 45, zam. Tarnowskie Góry
3. BYRCZEK Michał Tadeusz, lat 29, zam. Gliwice
4. PACZYNA Artur Lubomir, lat 47, zam. Bytom, popierany przez:
Prawica Rzeczypospolitej
5. KUBICA Józef Jan, lat 56, zam. Tarnowskie Góry
6. KAMIŃSKI Paweł Jerzy, lat 42, zam. Bargłówka
7. GAWRON Andrzej Janusz, lat 49, zam. Kochanowice
8. HORZELA Adam Ireneusz, lat 56, zam. Tarnowskie Góry
9. STAŃCZYK Anna Iwona, lat 40, zam. Pyskowice
10. UCHAŃSKI Jan, lat 67, zam. Radzionków
11. PRZYBYLOK Aurelia, lat 30, zam. Bytom
12. WITCZAK Antonina, lat 32, zam. Zborowskie
13. LUDWIK Aneta, lat 35, zam. Stanica
14. TOMASZEWSKI Michał Paweł, lat 23, zam. Gliwice
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. BIEDA Halina Maria, lat 52, zam. Bytom
2. LUTY Agnieszka Barbara, lat 43, zam. Gliwice
3. GZIK Marek Krzysztof, lat 43, zam. Gliwice

4. WŁODARZ Roman Augustyn, lat 61, zam. Paniówki
5. EKKERT Lucyna Iwona, lat 63, zam. Tarnowskie Góry
6. PACHURA Zdzisław Józef, lat 44, zam. Lubliniec
7. JURCZEWSKA PŁOŃSKA Krystyna, lat 76, zam. Gliwice
8. DERSIEWICZ Elwira Ludwika, lat 59, zam. Gliwice
9. MERCIK Wojciech Mateusz, lat 27, zam. Boronów
10. LUBOWSKI Zbigniew Tadeusz, lat 62, zam. Gliwice
11. CHMIEL Jakub Florian, lat 48, zam. Czarków
12. DZIUK Jolanta Zdzisława, lat 53, zam. Bytom
13. ŁYKO Arkadiusz Paweł, lat 40, zam. Knurów
14. ŚLĘZAK Agata, lat 49, zam. Bytom
Lista nr 5 - KWW RUCH NARODOWY
1. BŁASIŃSKI Bartłomiej Marek, lat 23, zam. Bytom
2. KLOZA Łukasz Paweł, lat 26, zam. Bytom
3. KOZŁOWSKI Tomasz Jarosław, lat 26, zam. Bytom
4. MANDRAK Adam Piotr, lat 45, zam. Zabrze, popierany przez:
Unia Polityki Realnej
5. CZARNECKA Agnieszka Barbara, lat 24, zam. Gliwice
6. MOC Agnieszka Maria, lat 22, zam. Tworóg
7. PODSIADŁO Marta Joanna, lat 24, zam. Knurów
8. GAIK Mariola Małgorzata, lat 52, zam. Bytom
9. HERDZINA Mateusz Jakub, lat 19, zam. Łaziska Górne
10. KĄTNY Konrad, lat 19, zam. Wodzisław Śląski
11. KILARSKA Zuzanna Józefa, lat 47, zam. Bielsko-Biała
12. KULA Agnieszka Irena, lat 34, zam. Bieruń
13. KUŚ Aleksander Jakub, lat 20, zam. Tychy
Lista nr 6 - KKW SLD LEWICA RAZEM
1. WÓJCIK Krzysztof Stefan, lat 56, zam. Bytom
2. KWAŚNICKA Ela Wanda, lat 54, zam. Gliwice
3. JACHIMOWICZ Tomasz Maciej, lat 64, zam. Gliwice
4. SZCZUREK Mariusz Henryk, lat 47, zam. Bytom
5. ARCHACKI Michał, lat 31, zam. Knurów
6. GLANC Aneta Agnieszka, lat 36, zam. Lubliniec
7. JUREK Dorota Agata, lat 45, zam. Bytom
8. MIESZCZAK Jakub Wacław, lat 28, zam. Gliwice
9. SOWA Małgorzata Karolina, lat 28, zam. Kalety
10. DUL Andrzej Feliks, lat 64, zam. Przezchlebie
11. WAWRZAK Magdalena Joanna, lat 44, zam. Nakło
12. JAGIEŁO Ewelina Maria, lat 37, zam. Bytom
13. CHADAJSKA Aleksandra Joanna, lat 31, zam. Knurów
14. GAIK Marek Sławek, lat 61, zam. Tarnowskie Góry
Lista nr 7 - KW NOWA PRAWICA — JANUSZA KORWINMIKKE
1. KOTWICA Adam Marcin, lat 25, zam. Zabrze
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2. JATCZAK Janusz, lat 53, zam. Knurów
3. KWIATKOWSKA Daria Teresa, lat 27, zam. Bytom
4. KONIECZNA-ORŁOWSKA Danuta Katarzyna, lat 35, zam.
Lubliniec
5. MACIEJEWSKI Janusz Grzegorz, lat 22, zam. Gliwice
6. ROGUSKI Grzegorz Dariusz, lat 20, zam. Gliwice
7. MICHALSKA Ramona Olimpia, lat 23, zam. Zabrze
8. ORŁOWSKI Michał, lat 38, zam. Lubliniec
9. OSMELAK Miranda Gertruda, lat 23, zam. Chorzów
10. WOJSYK Maciej Jakub, lat 22, zam. Bytom

10. SZALIŃSKA Agnieszka Danuta, lat 38, zam. Gliwice
11. STASZYŃSKI Dariusz Jan, lat 35, zam. Koszęcin
12. GAPIŃSKI Tadeusz, lat 66, zam. Bytom
13. VAN DER COGHEN Adam Patryk, lat 37, zam. Paniówki
14. KARDACZ Jacek Edward, lat 44, zam. Gliwice
Lista nr 14 - KWW PLATFORMA OBURZONYCH
1. MAJOREK Justyna Maria, lat 31, zam. Bytom
2. BIERKOWSKA Katarzyna Maria, lat 35, zam. Gliwice
3. PACHLA Michał Mieczysław, lat 36, zam. Zabrze
4. SZADKOWSKI Marcin Andrzej, lat 33, zam. Katowice
5. BĄCZEK Bogusław Bronisław, lat 51, zam. Zabrze

Lista nr 8 - KW OBURZENI
1. KOPIEC Herbert Robert, lat 73, zam. Katowice
2. ŚWITOŃ Patrycja Anna, lat 22, zam. Katowice
3. GLEICH Igor Piotr, lat 23, zam. Chorzów
4. KOŁODZIEJCZAK Ewa Jadwiga, lat 24, zam. Katowice
5. FOGEL Damian Piotr, lat 19, zam. Katowice
6. STASIKOWSKA Agnieszka Małgorzata, lat 32, zam. Będzin
7. ŻUREK Teresa Ewa, lat 62, zam. Zabrze

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚCI NA ŚLĄSKU
1. GRYNICZ Barbara Maria, lat 46, zam. Bytom
2. KUT Janusz Krzysztof, lat 53, zam. Bytom
3. LUBINA Aleksander Henryk, lat 59, zam. Ligota Łabędzka
4. KABUT Witold Paweł, lat 38, zam. Pszów
5. BARTECKA Urszula Maria, lat 70, zam. Chudów

Lista nr 9 - KWW WSPÓLNOTA PATRIOTYZM
SOLIDARNOŚĆ
1. SOJA Grzegorz Tadeusz, lat 60, zam. Mikołów
2. PIECUCH Andrzej Stanisław, lat 61, zam. Radzionków
3. BURSA Janusz Paweł, lat 60, zam. Gliwice
4. SURMAŃSKA Beata Halina, lat 42, zam. Nowe Chechło
5. BZOWSKI Jerzy Władysław, lat 60, zam. Gliwice
6. POLOK Lena Anna, lat 24, zam. Mikołów
7. SOKOŁOWSKA Joanna Elżbieta, lat 63, zam. Gliwice

Lista nr 16 - KW TWÓJ RUCH
1. KASPEREK Jakub Tomasz, lat 18, zam. Bytom
2. MŁYNARCZYK Wiesława, lat 58, zam. Zabrze
3. RADAJEWICZ Andrzej Jan, lat 52, zam. Bytom
4. GRULA Justyna Zuzanna, lat 29, zam. Bytom
5. ŁĘGOWIK Krzysztof Mariusz, lat 39, zam. Bytom
6. RESPONDEK Norbert Jan, lat 55, zam. Bytom
7. PRYZWAN Teresa Łucja, lat 58, zam. Gliwice

Lista nr 10 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA
1. JAGODZIŃSKI Leszek Tadeusz, lat 50, zam. Tarnowskie Góry
2. KOJ Anna Aleksandra, lat 36, zam. Tarnowskie Góry
3. MOCZEK Adam Jan, lat 39, zam. Tarnowskie Góry
4. WALCZAKOWSKA Anna Jadwiga, lat 39, zam. Tarnowskie Góry
5. OGŁODEK Jacek Damian, lat 29, zam. Tarnowskie Góry
6. SCHABOWSKI Krzysztof Jarosław, lat 51, zam. Tarnowskie Góry
7. HALEMBA Wojciech Piotr, lat 36, zam. Tarnowskie Góry
8. KAŁKA Aleksander Tadeusz, lat 41, zam. Bytom
9. KNAPIK Sonia Łucja, lat 59, zam. Bytom
10. KOWALSKA Krystyna, lat 55, zam. Miasteczko Śląskie
11. ŻAK Agnieszka Maria, lat 34, zam. Tarnowskie Góry
12. MALESKA Zuzanna Maria, lat 37, zam. Tworóg
13. TRYPUCKA Jolanta Maria, lat 47, zam. Tarnowskie Góry
14. PRASKI Wojciech Grzegorz, lat 31, zam. Tarnowskie Góry
Lista nr 11 - KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1. STRUMIŃSKI Paweł Łukasz, lat 40, zam. Gliwice
2. PAWLIK Wiktor Kazimierz, lat 57, zam. Gliwice
3. RUDEK-MATUSZCZAK Sylwia, lat 34, zam. Gliwice
4. STROMIDŁO Adam Grzegorz, lat 41, zam. Bytom
5. STEFAŃSKA-SACHER Katarzyna Bronisława, lat 49, zam.
Gliwice
6. ŁOSICKA Katarzyna Łucja, lat 31, zam. Gliwice
7. CIEKAŃSKI Adam, lat 42, zam. Gliwice
8. VOGELGESANG Alina Jadwiga, lat 37, zam. Bytom
9. BARCZEWSKI Mirosław Stanisław, lat 52, zam. Gliwice

Lista nr 17 - KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. SŁAWIK Andrzej, lat 62, zam. Radzionków
2. JANY Aniela Maria, lat 56, zam. Tarnowskie Góry
3. ZGODZAJ Fryderyk Zygmunt, lat 66, zam. Tworóg
4. GRUDNIK Grzegorz Mariusz, lat 54, zam. Gliwice
5. SUSEK Janina Anna, lat 59, zam. Bytom
6. WIATOWSKI Łukasz Jan, lat 28, zam. Kalety
7. HELIOS Gerard Mikołaj, lat 51, zam. Pyskowice
8. MATEJA Roland Marian, lat 50, zam. Bytom
9. ADAMCZYK Aleksandra Helena, lat 37, zam. Miasteczko Śląskie
10. WALLOSCHEK Krystian Jan, lat 47, zam. Wielowieś
11. KALIN Katarzyna Maria, lat 31, zam. Bytom
12. SULIGA Bernadeta Maria, lat 57, zam. Pilchowice
13. DRECHSLER Jan Kamil, lat 58, zam. Zbrosławice, popierany
przez: Stowarzyszenie "Przymierze Śląskie"
Lista nr 18 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY
1. DUDA Bernard Antoni, lat 56, zam. Gliwice
2. WOŚKO Barbara, lat 56, zam. Gliwice
3. KUBICA Krystyna Maria, lat 60, zam. Gliwice
4. MICHALIK Alicja Beata, lat 34, zam. Gliwice
5. JANKOWSKI Marcin, lat 31, zam. Gliwice
Lista nr 19 - KW LIGA POLSKICH RODZIN
1. DZIĘCIELEWSKI Marek Jerzy, lat 72, zam. Bytom
2. SOJKA Alicja Maria, lat 60, zam. Będzin
3. MACIEJEWSKA Marta Justyna, lat 20, zam. Częstochowa
4. FILIPOWSKA Walentyna, lat 66, zam. Sosnowiec
5. OLBORSKI Przemysław Tomasz, lat 34, zam. Będzin

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej wKatowicach
(-) Andrzej Czaputa
SPROSTOWANIE
W październikowym numerze „Biuletynu” omyłkowo pominięta została jedna kaletańska kandydatura na radnego powiatowego.
Nie wymieniono kandydata KWW PISI z listy nr 27– Zbigniewa Wiktora Liszki. Za pomyłkę w wykazie przepraszamy.

Marian Marmajewski
www.kalety.pl
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
16 listopada w Kaletach, tak jak i innych miejscowościach w całej Polsce, odbędą się wybory samorządowe.
23 listopada Stowarzyszenie Turystyczno– Sportowe „Leśne Rajzy” organizuje rajd rowerowy do Woźnik i źródeł Małej Panwi.
Szczegóły na fanpage’u Stowarzyszenia na portalu www.facebook.com
23 listopada, o godzinie 17.00, w Miejskim Domu Kultury odbędzie się koncert Damiana Holeckiego. Bilety, w cenie 20 zł,
można nabywać w Urzędzie Miejskim, w biurze nr 23 (II piętro).
27 listopada odbędzie się V-ta sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
28 listopada odbędzie się doroczna gala dla kaletańskich przedsiębiorców.

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,
ul. Żwirki i Wigury 2

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),
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Szanowni Państwo!
Mieszkam w Kaletach od urodzenia, już 38 lat. Mam żonę Annę oraz dwie córki: Matyldę i Martę.
Jestem absolwentem Politechniki Częstochowskiej, gdzie ukończyłem kierunek zarządzania i marketingu o
specjalności w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi.
Od 12 lat jestem Sekretarzem miasta Kalety, gdzie w latach 2004-2011 pełniłem nieodpłatnie funkcję
zastępcy Burmistrza.
Oceną działalności zawodowej jest otrzymanie głównej nagrody w konkursie Samorządowiec Roku 2010.
W działalności społecznej piastowałem stanowiska: ławnik Sądu Rejonowego w Lublińcu, Prezes Klubu
Sportowego UNIA Kalety, członek Zarządu Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, inicjator i
współzałożyciel Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Twoja Szansa oraz współorganizator
komunikacji miejskiej na trasie Kalety-Tarnowskie Góry.
Chcę wykorzystać doświadczenie zawodowe oraz społeczne w połączeniu z niespożytą energią osobistą dla
rozwoju powiatu tarnogórskiego i nie zawieść zaufania wyborców.
Kandyduję do Rady Powiatu z nastawieniem do mozolnej i ciężkiej pracy na rzecz społeczności regionalnej
i lokalnej a nie uprawiania sporów i polityki partyjnej.

Główne cele działań na szczeblu Rady Powiatu:
- poprawa działalności, w tym dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Powiatowym S.A. im. dr. B. Hagera,
- aktywna współpraca i wspieranie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
- modernizacja dróg powiatowych oraz rozwój infrastruktury transportowej, w tym budowa autostrady A1 od
Pyrzowic do obwodnicy Częstochowy, przebudowa drogi nr 908 na odcinku Tarnowskie Góry – Częstochowa,
- zwiększenie pasażerskich połączeń kolejowych Katowice, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Herby,
- ponowne uruchomienie linii komunikacji miejskiej na trasie Kalety-Lubliniec,
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,
- wspieranie tradycji i kultury śląskiej, w tym propagowanie śląskiej Godki,
- lepsze wykorzystanie przez Powiat potencjału Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach,
- skuteczne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
- aktywna promocja sportu, kultury i rozwój turystyki,
- rozwój pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspieranie osób niepełnosprawnych.

Siła Śląska jest w nas
Materiał sfinansowany ze środków KW Ruchu Autonomii Śląska
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NASZA KANDYDATKA
DO RADY POWIATU
TARNOGÓRSKIEGO

MARIA ROGOCZ
Wykształcenie wyższe prawno – administracyjne, bezpartyjna.
Długoletni pracownik w administracji i w samorządzie na stanowiskach:
- Sekretarz Miasta Kalety 8 lat,
- Burmistrz Miasta,
- Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego,
- Radna Rady Powiatu Tarnogórskiego – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Szanowni Wyborcy !
Kandydat na radnego powiatowego powinien być na miarę naszych oczekiwań i wyobrażeń. To właśnie
od kreatywności i osobowości radnych zależy sprawne funkcjonowanie powiatu, co ma też przełożenie na
współpracę z Kaletami, szczególnie przy realizacji inwestycji. Radny nie może być tylko statystą, czy
biernym uczestnikiem sesji i podejmowanych decyzji. Musi mieć w sobie potencjał energii, inwencji
i pewnego wewnętrznego niepokoju, który będzie mu zawsze nakazywał poszukiwanie nowych możliwości i lepszych rozwiązań.
Wysokie kwalifikacje, doświadczenie naszej kandydatki, uczciwość, odwaga w podejmowaniu decyzji,
a także dotychczasowe osiągnięcia w naszej gminie i w powiecie, w postaci wielu inwestycji (np. dwie
ścieżki rowerowe do Drutarni i do Kuczowa, budowa dróg, chodników- szczególnie przy drogach powiatowych, przebudowa skrzyżowania obok MDK, wraz z całą infrastrukturą, utworzenie Gimnazjum
w Kaletach, utworzenie Młodzieżowego Domu Kultury, uporządkowanie i zagospodarowanie wysypiska
śmieci, zbudowanie parkingu naprzeciwko pomnika, budowa wodociągów i kanalizacji, przejęcie od syndyka budynku Miejskiego Domu Kultury, Przedszkola Zakładowego, Ośrodka Zdrowia od ZOZu w Lublińcu, dekoracje miasta, wprowadzenie obchodów Dni Kalet i wiele innych działań). Odpowiedzialność
oraz zmysł organizacyjny są doskonałą rekomendacją do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Maria Rogocz

- to doświadczony polityk lokalny. Posiada cechy niezbędne dla radnego, takie
jak: kompetencje, wiedza, umiejętność współpracy, sztuka zawierania kompromisów, pracowitość, skuteczność. zdrowy rozsądek w podejmowaniu działań, a także empatia do ludzi i ogromny patriotyzm lokalny. Swoją działalność samorządową może prowadzić bez uszczerbku dla pracy, bo jest emerytką i bez
uszczerbku dla rodziny, bo dzieci są już samodzielne. Ma też wiele zainteresowań i osiągnięć poza samorządowych, szczególnie w dziedzinie kultury. Od 8 lat prowadzi Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
w Kaletach, organizując życie kulturalne ludzi starszych, szczególnie emerytów, propagując zdrowe
i wesołe starzenie się (zbiorowe wyjazdy do teatru, opery, operetki, na wycieczki krajoznawcze). W ramach stowarzyszenia prowadzi też inne różnorodne działania na rzecz seniorów oraz ludzi samotnych
(spotkania opłatkowe, śniadania wielkanocne). Organizuje wieczory poetyckie i spotkania z piosenką biesiadną oraz inne uroczystości, np. obrzędy” Nocy Świętojańskiej”. Wraz z grupą pasjonatów kultywuje
tradycje lokalne, a w wolnych chwilach pisze wiersze, które niebawem ukażą się w postaci tomików. Już
od kilku lat działa w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego współpracując z organizacjami pozarządowymi Powiatu Tarnogórskiego. Uważamy, że nasza Kandydatka do Rady Powiatu Tarnogórskiego
w pełni zasługuje na Wasze głosy w nadchodzących wyborach samorządowych.

Przyjazny Samorząd
Materiał sfinansowany przez Kandydatkę
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