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Miasto Kalety nagrodzone w konkursie
Eco– Miasto

Zmarł śp. dr Ryszard Wolny

W

niedzielę, 22 października 2017 r., w wieku 70 lat,
zmarł śp. dr Ryszard Wolny. Doktor nauk medycznych prowadzący Przychodnię Lekarza Rodzinnego
w Kaletach przy ul. Ks. Drozdka.
Lekarz z serca i powołania, społecznik oddany pracy na
rzecz swoich pacjentów. Zawsze chętnie służył pomocą
mieszkańcom naszego miasta. W latach 1994-1998 pełnił
funkcję radnego Rady Miejskiej w Kaletach.
W numerze grudniowym zamieścimy wspomnienie o ojcu
pióra dr Aleksandry Wolny, córki zmarłego.

(jal)

8

listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się podsumowanie kolejnej edycji konkursu ECO Miasto. Konkurs
corocznie organizowany jest przez Ambasadę Francuską
w Polsce. Miło mi poinformować, że w tegorocznej edycji
wyróżnienie w kategorii Efektywność energetyczna budynków zdobyło Miasto Kalety.
Jury doceniło podejmowanie licznych działań w zakresie
efektywności energetycznej budynków w stosunku do wielkości miasta. Wyróżnienie w imieniu władz samorządowych Miasta Kalety odebrał Eugeniusz Ptak Przewodniczący Rady Miejskiej. Do tegorocznej edycji konkursu przesłanych zostało 93
formularzy zgłoszeniowych.
W tym roku uroczystość wręczenia nagród odbyła się w ramach Międzynarodowej Konferencji „INNOWACYJNE ECOMIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”.

Klaudiusz Kandzia
W tym numerze:
Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego

2-3

Pasowanie na ucznia w kaletańskich
szkołach podstawowych

4-5

Bohaterowie kaletańskich ulic
Ignacy Jan Paderewski

8-11

Wieści z Miejskiego Domu Kultury

12-13

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

16

Rewitalizacja miasta Kalety

17

Informacje dla mieszkańców zainteresowanych projektem montażu pomp
ciepła w budynkach jednorodzinnych

19

www.kalety.pl

2

Nr 11 (307)

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

8

października w Restauracji “Casyno” miała miejsce
uroczystość uhonorowania trzynastu par, które przeżyły
ze sobą w związku małżeńskim 50 lat.
Złote Gody wraz z zaproszonymi świętowali proboszczowie
parafii w Jędrysku i Drutarni – ks. Wojciech Ciosmak i ks.
Krzysztof Sędłak, burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz oraz radni Rady
Miejskiej Kazimierz Złotosz, Ryszard Sendel i Krzysztof Rogocz oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaletach Lidia Chrobok.
Szanownym Jubilatom wręczono medale Prezydenta RP za
długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacje oraz dyplomy.

Państwo Ruta i Jerzy Baranowscy

Państwo Rozalia i Kazimierz Gaweł

Państwo Dorota i Henryk Bartela

Państwo Otylia i Antoni Klabis

Państwo Renata i Gerard Mazur

Państwo Honorata i Henryk Matyja

Państwo Teresa i Leon Nowak

(jal)

Państwo Zefiryna i Stanisław Olczyk

Państwo
Aniela
MATERIAŁ
PŁATNY

i Eberhard Potempa
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Państwo Maria i Ingbert Rapcińscy

Państwo Ewa i Alfons Prandzioch

Państwo Teresa i Witold Rosikoń

Państwo Maria i Andrzej Sołtys

Wyrazy współczucia dla rodziny oraz krewnych z powodu śmierci

śp. doktora Ryszarda Wolnego
Składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wraz z radnymi.
Wyrazy współczucia dla druha OSP Kalety Michała Maruszczyka z powodu śmierci ojca

śp. Leonarda Maruszczyka
Składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wraz z radnymi.
Wyrazy współczucia dla druha OSP Kalety Marka Polka z powodu śmierci matki

śp. Doroty Polk
Składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wraz z radnymi.

10 października w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku 22 dzieci z klasy pierwszej oficjalnie zostało pasowanych
na uczniów Szkoły Podstawowej.
12 października, w sali konferencyjnej Restauracji "Gościnna" w Kaletach, odbyły się miejskie uroczystości związane ze
Świętem Edukacji Narodowej.
16 października br. na terenie miasta Kalety odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „Mała Panew 2017”.
16 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia dzieci z klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Kaletach.
20 października, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie związane z opracowaniem Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.
21 października w Klubie w Drutarni, odbyło się uroczyste zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych sekcji Kalety.
22 października zmarł śp. dr Ryszard Wolny, doktor nauk medycznych prowadzący Przychodnię Lekarza Rodzinnego w Kaletach.

23 i 27 października odbyły się spacery badawcze w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety.
26 października, w sali widowiskowej kaletańskiego MDK-u, odbył się poplenerowy wernisaż grupy plastycznej Inspiracje.
27 października w Publicznej szkole Podstawowej nr 1 świętowano „Dzień Drzewa”.
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Pasowanie na ucznia w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku

10

października w Zespole Szkół
i Przedszkola w Kaletach Miotku 22 dzieci z klasy pierwszej oficjalnie zostało pasowanych na uczniów
Szkoły Podstawowej. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 14.00 występami
artystycznymi dzieci, po których dyrektor placówki p. Bożena Dziuk dokonała uroczystego pasowania na
ucznia.
W tym szczególnym wydarzeniu
oprócz rodziców udział wzięli również
zaproszeni goście: zastępca burmistrza
Dariusz Szewczyk oraz radni Rady
Miejskiej: wiceprzewodnicząca Janina
Perz, przewodnicząca Komisji Oświaty
Irena Nowak, Mirosława Potempa, Teresa Mryka oraz Alojzy Rupik.
Zastępca burmistrza złożył najserdeczniejsze życzenia dla młodych adep- odtwarzacz, który posłuży jako pomoc
tów Zespołu Szkół i Przedszkola w Ka- dydaktyczna dla pierwszaków.
letach oraz przekazał na ręce wychoNowymi uczniami Zespołu Szkół
wawcy klasy – p. Bożeny Musik radio- i Przedszkola w Kaletach Miotku zostali:

Bambynek Wiktoria
Białas Allan
Błaszczyk Kamil
Budny Szymon
Grabski Jan
Kocjan Julia
Kot Karolina
Liota Zuzanna
Łukasik Jakub
Mazur Marta
Mieczkowski Oskar
Mikołajczyk Wiktor
Musik Jonasz
Musik Tobiasz
Pyznar Tomasz
Rajnich Dominik
Rapczyński Piotr
Rupik Maksymilian
Stańczewska Ewa
Wrodarczyk Błażej
Woś Julia
Zgoda Magdalena

Agnieszka Kwoka

Mieszkanka Kalet - Pani Maja Kuder - Radną Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Śląskiego

M

iło nam poinformować, że mieszkanka naszego miasta Pani Maja Kuder wybrana została
Radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Wybór ten to ogromne wyróżnienie dla naszego miasta oraz nowe wyzwania stojące przed Panią Mają.
Kandydatem na radnego mógł zostać uczeń lub student
mieszkaniec województwa śląskiego, który ukończył
15 lat i nie ukończył 24 roku życia.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego liczy
łącznie 62 radnych. Serdecznie gratulujemy Pani Mai
wyboru i życzymy, aby pełnienie funkcji radnego stało
się źródłem satysfakcji, osobistego zadowolenia oraz
społecznego uznania.

Marek Parys

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego,
Foto: www.mlodzi.slaskie.pl
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Pasowanie na ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Kaletach

16

października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia
dzieci z klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Kaletach.
W tym szczególnym dla dzieci dniu
towarzyszyli im rodzice, a także zaproszeni goście, burmistrz miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia, zastępca burmistrza
Dariusz Szewczyk, a także przewodnicząca Komisji Oświaty Irena Nowak.
Po części artystycznej burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wraz z dyrektor
Dorotą Mańczak dokonali uroczystego
pasowania na ucznia. Miasto Kalety dla
nowych uczniów ufundowało słodki poczęstunek oraz radioodtwarzacz, który
posłuży im jako pomoc dydaktyczna.

Kacper Pilarski
Mikołaj Rozanka
Mateusz Rupik
Alan Strzyż
Denis Szafarczyk
Agnieszka Watoła
Kamila Watoła
Błażej Wilk
Tatiana Ziob
Klasa I b – wych. Danuta Michalik
Dariusz Brdonkała
Oskar Galios
Daria Gatys
Wiolatta Gierszal
Julia Grund
Daria Kandzia
Paulina Kandzia

Iga Krawczyk
Weronika Lach
Mateusz Matyja
Aleksander Miedziński
Kamil Morcinek
Patrycja Myrcik
Martyna Nowak
Paweł Osadnik
Vanessa Osadnik
Denis Piątkowski
Magdalena Rychlewska
Szymon Sisler
Jakub Stańczyk
Marta Stępień
Jakub Stojek
Marta Szreter
Aleksandra Żmirek

Marek Parys

Nowymi uczniami zostali:
Klasa I a – wych. Kamila Majda-Pająk
Krzysztof Benisz
Szymon Haiski
Piotr Janczyk
Alicja Kaczmarczyk
Bartosz Kandora
Zuzanna Kuder
Michał Lebek
Patryk Mazur
Robert Oszwa
Maksymilian Painta
Zuzanna Pająk
Maja Pająk
Milena Paruzel
Martyna Pieda

Jesienne zarybianie w Ichtioparku

12

października br., po raz kolejny zarybiono staw na terenie Ichtioparku.
Do zbiornika wpuszczonych zostało ponad 750 kg ryb – głównie karpi, ale również linów, jazi i jesiotrów. Ryby jak
tylko podrosną, będą atrakcją dla naszych mieszkańców próbujących swoich sił w wędkarstwie.

Agnieszka Kwoka
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Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

12

października w sali konferencyjnej Restauracji
"Gościnna" w Kaletach spotkali się nauczyciele
i pracownicy oświaty czynni i emerytowani z terenu całej
gminy, by wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej.
W wydarzeniu udział wzięli: burmistrz Miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia, zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk,
przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak
wraz z radnymi - członkami Komisji Oświaty - Mirosławą
Potempa, Antonim Jeżem i Krzysztofem Rogoczem.
W uroczystości wziął udział również zastępca dyrektora
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Bytomiu
Mirosław Papiernik.
Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli,
ale wszystkich osób pracujących w oświacie. Z tej okazji
burmistrz miasta wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej
złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy swoje
życie zawodowe poświęcili szkolnictwie. Wręczono także
listy gratulacyjne: Pani Marii Smyczek, długoletniemu nauczycielowi Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku z okazji
przejścia na emeryturę oraz p. Iwonie Nowak-Magiera i p.
Zuzannie Jelonek, które awansowały na nauczyciela dyplomowanego.
Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni gości mieli
okazję wysłuchać występów artystycznych dzieci z grupy
wokalnej "Mi" działającej przy Miejskim Domu Kultury
w Kaletach oraz mini koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej.

Agnieszka Kwoka

Ćwiczenia pod kryptonimem „Mała Panew 2017”

W

dniu 16 października br. na
terenie miasta Kalety odbyły
się ćwiczenia z zakresu zarządzania
kryzysowego pk. „Mała Panew 2017”.
Tematem ćwiczenia
było:
„Doskonalenie prowadzenia działań
ratowniczych w warunkach zagrożenia
powodziowego na terenie miasta Kalety”.
Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności strażaków
ochotników do prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji zagrożenia powodziowego.
W ćwiczeniu wzięły udział 2 sekcje

strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaletach pod dowództwem dh Kazimierza Złotosza – Naczelnika OSP Kalety.
Zgodnie z planem przeprowadzenia
ćwiczenia, strażacy ćwiczyli praktycznie
dwa elementy występujące często
w trakcie powodzi na terenie miasta:
1. Wykonanie podwyższenia wału przeciwpowodziowego przy pomocy worków z piaskiem. Element ten był ćwiczony na wykoszonych wałach przeciwpowodziowych na terenie miasta Kalety,
gdzie strażacy ułożyli worki z piaskiem.
2. Usuwanie powalonych drzew powo-

dujących zator i piętrzenie wody w rzece
Mała Panew. Element ten był ćwiczony
przy moście drogowym ul. Powstańców
Śląskich, gdzie strażacy usunęli powalone drzewo z rzeki Mała Panew.
Zadania postawione przez kierownika
ćwiczenia zostały w sposób prawidłowy
i w pełni wykonane przez strażaków
z miejscowej jednostki. Podczas ćwiczenia wypracowano sposób działania oraz
współdziałania pomiędzy podmiotami
biorącymi udział w działaniach w przypadku wystąpienia powodzi na terenie
miasta.

Marian Marmajewski
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Mieszkańcy Kalet wzięli udział w akcji
"Różaniec do granic"

W

sobotę, 7 października, kilkudziesięcio o so bow a grupa
mieszkańców Kalet, przy wsparciu
finansowym Urzędu Miejskiego, wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
"Różaniec do granic".
Parafianie z Jędryska na miejsce
uczestnictwa wybrali beskidzki trójstyk

granic Polski, Czech i Słowacji- Jaworzynkę-Trzycatek, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Frydeckiej. W skali
całej Polski modlitwę o pokój dla naszego kraju i całego świata, w ramach akcji
"Różaniec do granic", odmówiło ponad
milion rodaków.

Jacek Lubos

Już wkrótce ruszą remonty
kaletańskiej infrastruktury
kolejowej!

W

miesiącu październiku do
Urzędu Miejskiego w Kaletach dotarło pismo- odpowiedź Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach na zapytanie Miasta
Kalety w sprawie planowanych prac
remontowych na stacji Kalety.
Z pisma wynika, że stacja kolejowa
w naszym mieście przejdzie prawdziwą
metamorfozę. Spółka PKP planuje
w latach 2018-2022 m.in. przebudowę
peronów, likwidację kładki oraz budowę przejścia podziemnego.
Projekt ten ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Klaudiusz Kandzia

„Święto Drzewa” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Kaletach

27

października br. burmistrz
miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wziął udział w poranku ekologicznym przygotowanym przez uczniów
klas IV-VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach z okazji obchodzonego w tym miesiącu Dnia Drzewa.
Pomysł edukacji ekologicznej
uczniów przekazany przez koleżanki
i kolegów pod opieką p. Ewy Bilińskiej
jest ciekawą formą dydaktyczną godną
wyróżniania. Dzieci z zaciekawieniem
obejrzały pouczające przedstawienie pt.
"Jaś i Małgosia", z którego dowiedziały

Konkurs na
"Najsmaczniejszy lokalny
wyrób cukierniczy Leśnej
Krainy Górnego Śląska"

się jak ważnym elementem w codziennym życiu jest ochrona środowiska
i dbanie o przyrodę. Uczniowie licznie
ójt Gminy Rudziwzięli udział również w konkursach
niec serdecznie
o tematyce ekologicznej wykazując się
zaprasza lokalnych prowiedzą i umiejętnościami artystycznymi.
ducentów do wzięcia
Na zakończenie Burmistrz Miasta
udziału w konkursie na
podziękował dzieciom za wspaniałe
“Najsmaczniejszy lokali pouczające przedstawienie, a następnie
ny wyrób cukierniczy
wręczył nagrody ufundowane przez MiaLeśnej Krainy Górnego Śląska".
sto Kalety dla laureatów konkursów ekoKonkurs realizowany jest w związku
logicznych.
z realizacja projektu w ramach PROW na
lata 2014-2020, poddziałanie 19.2
Agnieszka Kwoka "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Przez produkty lokalne, jak głosi regulamin konkursu, należy rozumieć wyroby
przeznaczone do bezpośredniego spożycia, z którymi utożsamiają się mieszkańcy danego regionu i które wykonywane
są z surowców lokalnie dostępnych.
Formularz zgłoszeniowy, który można
pobrać i wydrukować ze strony
www.kalety.pl, należy dostarczyć do
Urzędu Gminy w Rudzińcu do dnia
27.11.2017 r.

W

(jal)
www.kalety.pl
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Bohaterowie kaletańskich ulic
Ignacy Jan Paderewski
Artysta, który wygrał Polskę na fortepianie
skiego pianistę. Tymczasem, co postaram się poniżej pokazać, bez ponadprzeciętnych zdolności muzycznych, sławy,
pieniędzy, mocy przebicia i znajomości
Paderewskiego, uznanie II Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej napotkało by zapewne na wiele więcej przeszkód, zaś jej granice na północy i zachodzie dalekie byłyby kształtem od
tych, jakie ostatecznie uzyskała.
Ignacy Jan Paderewski urodził się
6 listopada 1860 roku we wsi Kuryłówka
na Podolu (obecnie w granicach Ukrainy)
z małżeństwa Jana Paderewskiego z Polikseną z Nowickich Paderewską. Był
drugim dzieckiem tej pary, jego siostrą
była urodzona dwa lata wcześniej Antonina.

W

list o pa do wy m nu merz e
chciałbym zabrać Państwa
do świata wielkiej polityki przełomu
XIX i XX wieku, przedstawiając sylwetkę bohatera jednej z najdłuższych
kaletańskich ulic, łączącej centrum
miasta (jeżeli za takie przyjmiemy
jeszcze okolice stadionu miejskiego, a
trzeba dodać, że mają one pełne prawo tak się klasyfikować, bo to właśnie
Usytuowanie rodzinnej wsi Paderewskiego
tu zaczęła się prawdziwa przemysłona dzisiejszej mapie Ukrainy
wa kariera miejscowości) z Kuczowem
i Miotkiem– Ignacego Paderewskiego.
Listopad zawsze był dla Polaków miesiącem szczególnym. W nostalgicznej
scenerii opadających, kolorowych liści,
wspominamy rokrocznie krewnych
i znajomych, którzy odeszli już z tego
świata. Mamy też w pamięci traumatyczne wydarzenia z naszej historii–
dokonaną przez Rosjan tłumiących Powstanie Kościuszkowskie rzeź kilkudziesięciu tysięcy ludzi na warszawskiej
Pradze w roku 1794, rok późniejszą abdykację ostatniego króla Polski oznaczającą początek okresu zaborowego, wybuch tragicznie zakończonego Powstania
Listopadowego w 1830 roku, czy początek ofiarnych walk Orląt Lwowskich
o Lwów w roku 1918.
Jan i Poliksena Paderewscy z córką Antoniną
Jednocześnie zaś listopad jest też mieFoto: autor nieznany, Muzeum Narodowe
siącem, w którym obchodzimy swoje
największe narodowe święto– Święto
Matka Ignacego zmarła wkrótce po
Odzyskania Niepodległości. Mało kto
jednak kojarzy z tym świętem Ignacego urodzeniu syna, jego wychowaniem zaPaderewskiego, postrzeganego po- jął się ojciec, który za pomoc powstańwszechnie głównie jako wybitnego pol- com styczniowym trafił w 1863 roku na
kilka miesięcy do więzienia w Kijowie.

Młody Ignacy z siostrą Antonią
Foto: autor nieznany, Muzeum Narodowe
w Warszawie

Po powrocie do rodziny zajmował się
administracją majątku Iwanowskie.
Patriotyczna atmosfera rodzinnego
domu, którą oddychał kilkulatek pozostawiony (najpierw na czas uwięzienia
Jana, a potem podczas pełnienia przez
niego codziennych obowiązków administratora majątku) pod opieką ciotki,
ukształtowała go na zawsze. Duży
wpływ na jego wychowanie wywarł
t a k ż e
b y ł y
p o ws t a niec listopadowy, Michał Babiński. Zajmował się on nauczaniem dziecka historii, geografii, języka francuskiego i literatury polskiej. Młody Paderewski od
dzieciństwa przejawiał uzdolnienia muzyczne, początkowo grając na starym
rodzinnym fortepianie.
Ojciec szybko dostrzegł i docenił talent muzyczny syna. Kiedy okazało się,
że chłopiec przerósł miejscowych nauczycieli, posłał Ignacego do Instytutu
Muzycznego w Warszawie. W 1878 roku
młody Paderewski zdał końcowe egzaminy jako prymus. Po ukończeniu szkoły
z odznaczeniem otrzymał posadę nauczyciela kursu średniego fortepianu w tejże
szkole. Paderewski utrzymywał się grając
na przyjęciach, komponując i wykonując
własne utwory, a także udzielając lekcji
gry.
Dwa lata później, jako dwudziestolatek,
wstąpił w związek małżeński z Antoniną
Korsakówną. W 1881 roku żona Pade-
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rewskiego zmarła w kilka dni po porodzie pozostawiając wdowca z niepełnosprawnym synem Alfredem, który cierpiał na paraliż dziecięcy i miał kłopoty
z chodzeniem. Syn Ignacego przeżył ze
swoją chorobą niespełna 21 lat.
W związku z początkową depresją,
a potem z rosnącą popularnością i rozpoczynająca się właśnie światową karierą
Ignacego, mały Alfred został pozostawiony na wychowanie u teściowej, zaś
w dalszych latach zajmowali się nim
kolejno ojciec Ignacego oraz przyjaciele
Władysław i Helena Górscy. Zmarł
w 1901 roku w warszawskiej klinice,
ojciec przebywał wówczas na jednym ze
swoich licznych tournee koncertowych
na zachodzie Europy…

19 letni Paderewski z siostrą Antoniną
Foto: V.Vilkoński, Muzeum Narodowe w Warszawie

Antonina Korsakówna
Pierwsza żona Ignacego Paderewskiego

Zgodnie z wolą żony (która pochodziła z bogatej rodziny), pozostawione
przez nią pieniądze Ignacy przeznaczył
na swoje dalsze kształcenie. Wkrótce
wyjechał do Berlina, gdzie w Królewskiej Akademii Muzycznej poznał wielu
czołowych kompozytorów i wirtuozów
owego czasu, m.in. Richarda Straussa,
Antoniego Rubinsteina i Pabla de Sarasatego. Kontakty te, oraz wpływy Heleny Modrzejewskiej, którą poznał w Zakopanem w 1884 roku, skłoniły go do
rozpoczęcia kariery pianisty.
Dzięki zorganizowanemu wraz z Modrzejewską pierwszemu występowi
w Krakowie w październiku 1884 zdobył fundusze na wyjazd do Wiednia,
gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora
Leszetyckiego. W 1888 roku odniósł
pierwszy sukces, występując w Wiedniu,
następnie koncertował m.in. we Francji,
Holandii, Niemczech i Anglii. Sławę
Paderewskiego ugruntowało bardzo udane tournee po Stanach Zjednoczonych
w latach 1891–92, kiedy w ciągu 130
dni dał 107 koncertów, w tym 32 w Nowym Jorku. Otworzyło mu to drogę do
sukcesów w Europie, gdzie zaczęto go
zaliczać do najwybitniejszych żyjących
wirtuozów fortepianu. W następnej dekadzie koncertował w Europie, obu
Amerykach, Australii i Afryce Południowej.
W międzyczasie zrodził się romans
pomiędzy Ignacym a Heleną Górską–
żoną jego przyjaciela, skrzypka Władysława Górskiego. Podczas krótkich wizyt u syna, którym małżeństwo Górskich
się opiekowało, sławny pianista zaimponował starszej od niego o 4 lata Helenie,
która odziedziczyła swoją południową
urodę po matce Greczynce. Flirt trwał
kilka lat, choć Górski bardzo szybko
rozeznał się w sytuacji i zażądał rozwodu. Ze względu na szeroko wówczas
przyjętą moralną niepoprawność takiego
rozwiązania, Helena i Ignacy postanowili poszukać innego wyjścia z sytuacji.
W 1898 roku udało się uzyskać unieważnienie małżeństwa Górskich (powód
– niepełnoletność panny młodej)
i w 1899 roku dawna pani Górska stała
się panią Paderewską. Miała wówczas
43 lata.
Ślub odbył się w Warszawie, jednak
zamieszkali w domu Ignacego w Szwajcarii. W kontekście ich wspólnych dalszych losów historia oceniła Helenę dość
surowo. Była co prawda bardzo oddana
mężowi, zawsze go wspierała, towarzyszyła mu w prawie każdym wyjeździe
artystycznym, udzielała się w utworzonym w 1918 roku w Nowym Jorku Pol-

Ignacy Jan Paderewski z żoną Heleną

skim Białym Krzyżu wysyłając paczki
dla polskich żołnierzy. Furorę w Ameryce zdobyły też tzw. „Lalki Pani Paderewskiej”- szmaciane postacie, zrobione
przez polskich artystów, malarzy oraz
ilustratorów, którzy szukając schronienia
przed wojną znaleźli się w Paryżu. Miały kolorowe kostiumy rożnych regionów
Polski. Paderewska zajęła się propagowaniem ich sprzedaży w Stanach. Kosztowały od kilku do nawet 200 dolarów, a
uzyskane z ich sprzedaży pieniądze
przeznaczone były na specjalny fundusz
wspierający polskich artystów.
Po odzyskaniu
przez
Polskę
niep o d legło ści
(o czym bliżej
w dalszej artykułu) Paderewski
przez kilka miesięcy pozostawał
premierem rządu.
„Lalki Pani Paderewskiej” Wydawać by się,
mogło że 54-letnia światowa kobieta,
która znała kilka języków obcych, miała
okazję spotkać największe osobistości
ówczesnej epoki, będzie idealną pierwszą damą. A jednak Helena Paderewska
została zapamiętana jako postać kontrowersyjna. Przeciwnicy zarzucali jej, że
wywierała wpływ na decyzje Paderewskiego, ingerowała w sprawy dotyczące
rządu. Jeśli któryś z podwładnych jej
męża wdał się z nią w konflikt, tracił
stanowisko. Według wspomnień Adama
Grzymały-Siedleckiego „potrafiła z domowym interesem albo nawet z jakąś
swoją nerwową pretensją, wtargnąć do
gabinetu Paderewskiego, gdzie on odbywał oficjalną konferencję”. Przedmiotem
drwin stało się też jej nietypowe hobby–
hodowla kur…
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Ale wróćmy do naszego bohatera. Na
przełomie wieków czterdziestoletni
Ignacy Paderewski lat był u szczytu sławy, koncertował na całym świecie. Nie
zapominał jednak o kraju. Wspierał wiele przedsięwzięć charytatywnych.
Współfinansował budowę hotelu Bristol,
który stał się wizytówką ówczesnej Warszawy. Przystąpił też do spółki budującej Filharmonię Warszawską i uczestniczył w jej otwarciu. Finansował - na
kwotę 370 tys. franków - budowę w
Krakowie pomnika upamiętniającego
zwycięstwo pod Grunwaldem, a 10 lipca
1910 roku uczestniczył w trzydniowych
uroczystościach jego odsłonięcia. Był to
pierwszy krok kompozytora w kierunku
polityki.

Fundator pomnika przemawia podczas jego
odsłonięcia. Kraków, 15 lipca 1910 roku

W drugą dekadę XX wieku Ignacy
Jan Paderewski wkroczył w pełni sił
twórczych. Był pierwszą gwiazdą światowych sal koncertowych. Jako artysta
osiągnął wszystko. Wyżej wspomniane
uroczystości grunwaldzkie rozbudziły
jego ambicje polityczne. W 1910 roku
we Lwowie, podczas uroczystości obchodów stulecia urodzin Fryderyka Chopina, wygłosił płomienne przemówienie
patriotyczne, które potem krążyło
w odpisach. Odtąd koncertując na całym
świecie - w Brazylii, Argentynie, Afryce
Południowej. Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie - nie tracił z oczu Polski
i kwestii jej niepodległości. Wybuch
wojny zastał go w jego posiadłości w
Szwajcarii. Czując, że pojawia się szansa wywalczenia dla Polski niepodległości, wraz z Henrykiem Sienkiewiczem
utworzył Komitet Generalny Pomocy
Ofiarom Wojny w Polsce, którego celem
były działania charytatywne i przypominanie światu o losie Polaków. Dla głodujących rodaków szukał pomocy we
Francji i Wielkiej Brytanii. Pojechał

znów do Stanów Zjednoczonych. Od 1915 do
1918 roku przemawiał,
koncertował i apelował.
Pierwsze publiczne wystąpienie Paderewskiego
miało miejsce 30 kwietnia
1915 roku, w Chicago,
pod ufundowanym przez
Polonię w 1886 roku,
a odsłoniętym 11 września 1904 roku, pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Na wielką, patriotyczną manifestację przybyło
Powitanie Ignacego Paderewskiego na dworcu w Poznaniu
ponad 100 tysięcy uczestFoto: Narodowe Archiwum Cyfrowe
ników. Podczas orędowania za sprawą polskiej niepodległości ce odrodzonej ojczyzny, co jeszcze
zebrał miliony dolarów, których nie spo- w listopadzie 1918 roku wcale takie
sób przecenić w osiągnięciu ostateczne- pewne nie było.
go celu.
1 stycznia 1919 r. Paderewski przybył
W krótkim czasie udało mu się zbli- do Warszawy, gdzie Piłsudski jako nażyć do doradcy prezydenta Woodrowa czelnik państwa - nieformalny prezydent
Wilsona, Edwarda House’a. Później Rzeczypospolitej powierzył wielkiemu
spotkał się z samym prezydentem, które- artyście misję utworzenia rządu, co namu w styczniu 1917 roku przekazał me- stąpiło 16 stycznia 1919 r. Ignacy Pademoriał na temat Polski. Być może z tego rewski został premierem. Dramatyczna
powodu sprawa polskiej niepodległości sytuacja polityczna Polski u zarania nieznalazła się w słynnych 14 punktach podległości, zagrożenie ze strony NieWilsona, wedle której ułożony miał być miec i Rosji, anarchia wewnętrzna plan dla powojennej Europy. Punkt 13 wszystko to zmuszało Piłsudskiego
tego programu głosił: „Stworzenie nie- i Paderewskiego do podziału ról. Padepodległego państwa polskiego na teryto- rewski stał się mężem stanu. Był prezeriach zamieszkanych przez ludność bez- sem Rady Ministrów RP, a jednocześnie
sprzecznie polską, z wolnym dostępem ministrem spraw zagranicznych i przedo morza, niepodległością polityczną, wodniczącym delegacji polskiej na Kongospodarczą, integralność terytoriów ferencję Pokojową w Paryżu.
tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję
międzynarodową.”
W sierpniu 1917 roku został przedstawicielem na
USA Komitetu Narodowego
Polski z Romanem Dmowskim na czele.
Na wieść o zawieszeniu
broni 11 listopada 1918 roku
Paderewski wyruszył do kraju. Powodowały nim patriotyczne emocje, ale był też
wzywany przez naczelnika
państwa Józefa Piłsudskiego.
Naczelnik Państwa Piłsudski i premier Paderewski
Przez Gdańsk przybył do
Poznania w drugi dzień Bożego NaroJednak mistrz fortepianu nie posiadał
dzenia, 26 grudnia 1918 r. Entuzjastycz- żadnych doświadczeń, ani przygotowane powitanie wielkiego artysty na po- nia do pracy na tym stanowisku, często
znańskim dworcu przekształciło się w sam podkreślał, że jego jedyną pasją jest
wybuch Powstania Wielkopolskiego muzyka i tylko warunki zmusiły go
przeciwko Niemcom. Tak właśnie od do działalności publicznej. Początkowe
Paderewskiego rozpoczęło się jedyne poparcie Naczelnego Wodza Piłsudskiezwycięskie powstanie w całej historii go związane było ze wspólną koncepcją
Polski… Zaś jego skutkiem było póź- utworzenia na wschodzie Europy bloku
niejsze włączenie Wielkopolski w grani- państw sprzymierzonych z Rzeczpospo-
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litą. Jednak Paderewski pokładał wielką
rolę w poparciu Ameryki, zaś Piłsudski
starał się zachować pełną neutralność od
zachodu. Wspólna fascynacja szybko
przerodziła się w nienawiść.
Ustąpił ze stanowiska premiera niespełna rok później, 10 grudnia 1919 r.,
ponieważ frakcje sejmowe nie były zadowolone z ustaleń konferencji pokojowej w Paryżu, na której razem z Dmowskim reprezentowali Polskę. Premierowi
nie udało się wynegocjować trwałego
przyłączenia Galicji Wschodniej do Polski. Po podaniu się do dymisji wyjechał
do Szwajcarii do swojej willi Riond
Bosson, w pobliżu jeziora Genewskiego,
gdzie komponował i oddawał się pracy
charytatywnej. Wrócił na krótko do Polski w kulminacji wojny polskobolszewickiej w 1920 roku. Został wysłannikiem rządu polskiego do Ligi Narodów. Wkrótce jednak, jeszcze w 1921
roku, zrezygnował z tej funkcji.
Przez następne 20 lat przede wszystkim koncertował. W politykę angażował
się początkowo jedynie w umiarkowanym stopniu. Po zamachu majowym
z 1926 roku coraz ostrzej oponował
przeciw nowemu autorytarnemu systemowi władzy. W ich szwajcarskiej posiadłości, w styczniu 1934 roku, zmarła
Helena Paderewska. W 1936 roku był
jednym z głównych animatorów tzw.
Frontu Morges, inicjatywy na rzecz konsolidacji antysanacyjnej opozycji, nazwanej tak od miejscowości w Szwajcarii, gdzie miał swoją willę (Riond Bosson leży nieopodal Morges). Organizacja
ta, opozycyjnie nastawiona wobec polskiego reżimu autorytarnego, miała charakter centroprawicowy, a jednym z jej
głównych założycieli był generał Władysław Sikorski. Front Morges
domagał się demokratyzacji życia politycznego w kraju, ale również postulowała wybór Paderewskiego na prezydenta Polski.

Riond Bosson, Szwajcarska willa Paderewskich

26 maja 1939 roku Paderewski przeszedł zawał serca przed planowanym
koncertem w Nowym Jorku, na który
zostało wyprzedanych ok. 16 tys. bile-

tów. Dzięki staraniom lekarzy powrócił
do zdrowia, ale nigdy nie odzyskał już
pełnej sprawności.
Po wybuchu II wojny światowej artysta wszedł w skład władz Polski
na uchodźstwie. Został przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej w Londynie, która stanowiła substytut Sejmu na emigracji. We
wrześniu 1940 roku, mimo podupadającego ciągle zdrowia, udał się raz jeszcze
do USA, by działać na rzecz Polski.
Spowodował między innymi uzyskanie
przez rząd Sikorskiego kredytów na
uzbrojenie Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie. W czasie II wojny światowej
jego nazwisko naziści niemieccy umieścili na liście wrogów III Rzeszy,
w tzw. „Czarnej Księdze”.
Ignacy Jan Paderewski zmarł
na zapalenie płuc 29 czerwca 1941 roku
o jedenastej rano, w pokoju hotelowym
Hotelu Buckingham na Manhattanie.
Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała,
że od wielu lat cierpiał na raka jelita
grubego, który dał przerzuty do płuc.
Pierwotnie
pochowano
go
na Narodowym Cmentarzu w Arlington w pobliżu Waszyngtonu. Jednak 29
czerwca 1992 roku trumnę z jego prochami sprowadzono do Polski, gdzie
spoczęła w krypcie archikatedry św.
Jana w Warszawie. Paderewski został
pośmiertnie odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari.
Pianista zgromadził wokół siebie spory
majątek. Uzyskał go dzięki swemu talentowi oraz koncertom w Ameryce i na
całym świecie. Wspierał materialnie
biednych, potrzebujących, sponiewieranych, a zwłaszcza tych, którzy walczyli
o wolność Polski. Czynił to cicho i bez
rozgłosu. Natomiast dokładał intensywnych starań, aby głosić chwałę Polski.
Jego pieniądze przyciągały niestety również wiele interesownych osób. Szczególnie dramatyczny okres nastąpił po
śmierci żony Heleny w 1934 r.
Sprawa opieki nad Paderewskim
już wówczas była największym
skandalem obyczajowym na świecie. Nieprzychylne opinie ciągnęły
się zwłaszcza za osobistym sekretarzem pianisty Sylwinem Strakaczem i Heleną Lubke, dawną sekretarką żony. Para ta miała izolować
mistrza od otoczenia, czyhając na
jego majątek. Zaniepokojony depresją i odosobnieniem pianisty,
sam Sikorski przywiózł z Paryża opiekunkę , którą krótko potem znaleziono
martwą w pokoju hotelowym. Na zakończoną tragicznie ostatnią podróż do No-

wego Jorku Paderewskiego namówił
właśnie Strakacz.
Pianista cały swój majątek zapisał polskim instytucjom. Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak zapis z 1930 r.,
w którym generalnym wykonawcą jego
woli uczynił Strakacza, ten jednak po
śmierci twierdził, że Paderewski nie
zostawił żadnego testamentu. Pojawiły
się informacje, że na podstawie bezprawnych pełnomocnictw, Strakacz
w zmowie z prawnikiem Henrym Vallottonem przez 7 lat okradali majątek mistrza, przyznając sobie dodatkowo bardzo wysokie honoraria. Relację z wydarzeń związanych z testamentem Paderewskiego opisała Simone Giron, szwajcarska przyjaciółka Paderewskiego.
Przez dziesiątki lat broniła jego ostatniej
woli. Wzięła udział w 30 procesach
przeciwko Strakaczowi i Vollattonowi,
w efekcie skazana na grzywny, a nawet
na 2 miesięczny pobyt w więzieniu.
W 1948 r. odnaleziono testament Paderewskiego i zrehabilitowano Simone
Giron.
Strakaczowi odebrano majątek, ale
sprawa dotycząca potężnych dotacji finansowych na rzecz różnych instytucji
w Polsce, nie znalazła epilogu. Książka
Giron, wydana w 1996 roku w Polsce,
spowodowała reakcję córki Sylwina
Strakacza. W 2001 r. sąd okręgowy
w Krakowie uznał, że zawarte w książce
twierdzenia naruszają dobre imię i pamięć Sylwina Strakacza, co w 2002 r.
podtrzymał sąd apelacyjny.
Nazwisko Paderewskiego znalazło
się na tabliczkach ulic wielu miejscowości w Polsce. Uznanie znalazł nawet
w oczach komunistów, którzy starali się
wymazać z pamięci Piłsudskiego,
a zwłaszcza Dmowskiego. Z maleńkiej
wsi na polskich kresach doszedł na
szczyty artyzmu i władzy, wkroczył na
najważniejsze salony świata. Nazywano
go największym pianistą swoich czasów.
Geniuszem. Ale też człowiekiem z jakiejś innej rzeczywistości, błędnym rycerzem pragnącym zawsze czynić dobro.
Nigdy nie był politykiem w pełnym
tego słowa znaczeniu. Dlatego też m.in.
nie uniósł ciężaru premierostwa w państwie o tak trudnej sytuacji wewnętrznej
i zagranicznej, jaką była odrodzona
Rzeczpospolita. Według historyków
byłby raczej świetnym prezydentem.
Niestety czasy, w których przyszło mu
żyć, nie dały mu tej szansy. Zawsze jednak będzie przez nas pamiętany jako
przykładny patriota i genialny pianista,
który wygrał Polskę u Wilsona na fortepianie...

Jacek Lubos
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Miejski Dom Kultury w Kaletach
"Aktywny w kulturze"

M

Aerobik w Klubie Seniora

Od

września, po wakacyjnej
przerwie, swoją działalność
wznowił Klub Seniora przy Miejskim
Domu Kultury w Kaletach.
W każdy czwartek od godziny 12.00
odbywają się spotkania przy tradycyjnej
kawie, podczas których poruszanych jest
wiele ciekawych tematów przydanych
w codziennym życiu naszych seniorów.
Dodatkową atrakcją w tym roku są zajęcia z aerobiku, których program dostosowany jest dla osób starszych.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek
godzinę przed spotkaniem Klubu Seniora, czyli od godz. 11.00. Prowadzi je doświadczona trenerka Pani Agata Kostka.
Aktywność ta zorganizowana została
w ramach realizacji przez Miejski Dom
Kultury w Kaletach projektu "Aktywni
w Kulturze"

Marian Lisiecki

iejski Dom Kultury w Kaletach
od lutego br. realizuje projekt
pn. „Aktywni w kulturze”, na realizację którego otrzymał grant z Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne 2017”. Jako instytucja
kultury przechodzimy proces zmiany
– zarówno organizacyjnej, jak i świadomościowej – staramy się realizować
koncepcję „domu społecznego”, otwierając instytucję na pomysły oddolne
społeczności lokalnej, zacieśniając
z nią współpracę.
Oprócz tego chcemy podnosić świadomość kulturową wśród osób, które
dotychczas nie uczestniczyły z różnych
powodów w wydarzeniach przez nas
organizowanych, a także staramy się
doprowadzić do sytuacji, w której nie
będą oni jedynie odbiorcami naszych
działań, ale również ich współtwórcami.
Projekt realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie realizacji
projektu, przeprowadziliśmy diagnozę
potencjału kulturotwórczego i potrzeb w
zakresie kultury społeczności Kalet.
Wytypowaliśmy trzy grupy docelowe, tj.
seniorzy, dzieci i młodzież oraz osoby
wykluczone z uczestnictwa w kulturze
z przyczyn ekonomicznych, przedstawicieli których zaprosiliśmy do udziału w
projekcie.
Zorganizowaliśmy
z ich udziałem
serię
spotkań
wa r s z t a t o w y c h ,
w
trakcie
których
omawialiśmy słabe
i
mocne
strony MDK
i
miasta
K a l e t y
w
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
określiliśmy
oczekiwania
i priorytety
mieszkańców Kalet w
zakresie
oferty kulturalnej. Po-

nadto przeprowadziliśmy również badanie ankietowe. Na podstawie uzyskanych informacji opracowaliśmy z udziałem zaproszonych specjalistów raport
z przeprowadzonych badań, który stanowi diagnozę potrzeb i oczekiwań mieszkańców Kalet w zakresie organizacji
życia kulturalnego w mieście. Raport ten
dostępny jest na stronie internetowej
MDK w Kaletach.
W pierwszym etapie realizacji projektu ogłosiliśmy też konkurs na inicjatywy
mieszkańców Kalet o charakterze kulturalnym. Wpłynęło 9 ofert, a specjalnie
powołana komisja wyłoniła 6 spośród
nich, które są obecnie realizowane
w trakcie II etapu projektu. Wybrane do
realizacji inicjatywy (mikroprojekty) to:
- „Dzień tańca w Kaletach” – warsztaty
tańca rock’n’rolowego i boogie woogie,
warsztaty tańca współczesnego, spektakl
tańca współczesnego i pokaz grupy
Rock Time.
- „Mażoretki w akcji” – inicjatywa
uświetniająca obchody jubileuszu 40lecia Miejskiej Orkiestry Dętej i 10-lecia
działalności grupy kaleciańskich mażoretek, w ramach której zobaczymy paradę uliczną orkiestry z mażoretkami oraz
uroczysty koncert z pokazem kunsztu
mażoretek.
- „Sprawny i aktywny Senior” – cykle
zajęć ruchowych dla seniorów, w tym
aerobik i tańce w kręgu.
- „Warsztaty literackie” – warsztaty adresowane dla miłośników poezji i aktywnie działającej w kaletach grupy
poetów-amatorów, których rezultatem
jest wydanie tomiku poezji.
- „Plener malarski” – inicjatywa aktywnie działającej w Kaletach grupy plastycznej „Inspiracje”, ramach której
zorganizowany został integracyjny plener malarski z udziałem członków grupy
i kaleciańskich dzieci i młodzieży oraz
odbędą się warsztaty plastyczne dla
dzieci i młodzieży, prowadzone przez
członków grupy „Inspiracje”. Dokonania uczestników projektu zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanego wernisażu.
- „Letnie kino plenerowe” – seria pokazów filmowych w okresie wakacyjnym
adresowanych do społeczności lokalnej
i licznie odwiedzających Kalety tzw.
turystów weekendowych.

Marian Lisiecki
www.kalety.pl
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Zakończenie sezonu lotów kaletańskiej sekcji PZHGP

21

października, w Klubie w Drutarni, odbyło się
uroczyste zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych sekcji Kalety.
W wydarzeniu udział wzięli burmistrz Miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia oraz przewodniczący Rady Miejskiej
w Kaletach Eugeniusz Ptak. Podczas spotkania wręczone
zostały dyplomy i puchary. Puchar Burmistrza Miasta Kalety w lotach gołębi pocztowych w roku 2017 zdobył
Adam Machura. Na drugim miejscu uplasował się Piotr
Lipiński, zaś trzecie miejsce zajęli Robert i Jakub Lebkowie. W oddziale Tworóg, wchodzącym w skład sekcji Kalety, Puchar Burmistrza zdobył Waldemar Jaruszowiec.
Drugie miejsce zajął Piotr Jaworek, a trzecie Marcin i Roman Surowczyk.

Zarząd PZHGP, Sekcja Kalety

Poplenerowy wernisaż w Kaletańskim MDK-u

26

października, w sali widowiskowej kaletańskiego MDK-u,
odbył się poplenerowy wernisaż grupy
plastycznej Inspiracje.
Wydarzenie to zorganizowano w
związku z realizacją projektu Aktywni w
Kulturze współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. We

wrześniu w ramach działań w projekcie
w różnych miejscach naszego miasta
odbył się plener malarski, do którego
grupa Inspiracje zaprosiła kaletańską
młodzież, która pod okiem członków
grupy mogli poznać tajniki ich pasji.
Czwartkowy wernisaż zgromadził zatem
wszystkich członków Inspiracji, uczest-

niczącą w plenerze młodzież oraz jej
rodziców.
W spotkaniu wzięli również udział
radni Rady Miejskiej w Kaletach Alojzy
Rupik i Adam Gabryś oraz Burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, który
podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu.
W szczególności podziękowania należą
się dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury Marianowi Lisieckiemu oraz liderce
Grupy Inspiracje Pani Jadwidze Mika.
Wszyscy uczestnicy pleneru malarskiego
otrzymali słodki upominek.
Środki na realizację projektu Aktywni
w Kulturze, pozyskane zostały z Narodowego Centrum Kultury przez Fundację Gloria Kultura z Rudy Śląskiej przy
współpracy Miasta Kalety oraz Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.

(jal)
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Remis wieńczy dzieło

K

aletańska Unia po rozegraniu 13 kolejek
w lublinieckiej grupie klasy „A” pewnie przewodzi ligowej stawce mając na swoim koncie 12
zwycięstw i jeden remis.
W październiku nasz zespół rozegrał cztery spotkania
pokonując kolejno: Rybaka w Ciasnej 3:0 (08.10), Huragan Jezioro
w Kaletach 4:0 (14.10), Błękitnych w Herbach 6:0 (21,10) i rezerwy
lublinieckiej Sparty na stadionie przy ul. Fabrycznej 1:0 (28.10).
Unia nie popuściła swoim rywalom także w listopadzie zwyciężając
2:1 miejscowy LKS i wywożąc trzy punkty z Sierakowa. Rundę jesienną Unici zakończyli bezbramkowym remisem na boisku sadowskiego Pokoju (było to spotkanie przełożone z 23 września, kiedy to
na jego rozegranie nie pozwolił zły stan murawy).

Jacek Lubos

LKS Sieraków Śląski– Unia Kalety 1:2

Nasi mieszkańcy na podium w rajdzie na orientację Silesia Race

30

wrześ n i a
w Miasteczku
Śląskim odbyła
się III edycja
rajdu na orientację
Silesia
Race. Startowało w nim blisko 330
uczestników w kilku kategoriach: trasa rowerowa, biegowa, rodzinna oraz
kategorie OPEN i PROFI (bieg, ro-

wer, kajak). Z bardzo dobrej strony
pokazali się mieszkańcy Kalet Piotr i
Dawid Fronczek, którzy zajęli świetne
3 miejsce wśród rowerowej czołówki
rajdów na orientację.
60-cio km trasę pokonali w czasie 3
godzin i 59 minut, zbierając po drodze
20 punktów kontrolnych. Dwa z nich
znajdowały się na... wodzie. Należało je
zebrać, płynąc przygotowanym przez
organizatorów specjalnym pontonem.

Wyniki oraz szczegóły na temat rajdu
można zobaczyć na stronie
www.silesiarace.pl.
Warto dodać, iż tydzień wcześniej
bracia Fronczek wygrali już po raz
czwarty kaletański rajd „Szlakiem kuźnic i okolic”.
Gratulujemy wyników i zachęcamy
mieszkańców Kalet do aktywności sportowej, a w szczególności rowerowej.

(jal)

www.kalety.pl

listopad 2017

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

15

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Marcin Machoń ze świetnym wynikiem w toruńskim półmaratonie

Z

przyjemnością informujemy
o kolejnym sukcesie mieszkańca
naszego miasta– reprezentującego grupę biegową „O co biega w Kaletach”
Marcina Machonia, który przebiegł
tegoroczny półmaraton w Toruniu
z życiowym rekordem 1 godziny, 20
minut i 34 sekund.
Wyżej wymieniony wynik, osiągnięty
na dystansie 21.097 km, dał naszemu
biegaczowi ósme miejsce w kategorii
open i drugie miejsce w kategorii wiekowej, w której startował (30-39 lat).
Serdecznie gratulujemy sportowego
zacięcia i poprawienia kolejnego rekordu
życiowego. Osiągnięty w Toruniu wynik
jest tym cenniejszy, że biegacze trafili na im się zmagać nie tylko z własnym orga- Polską.
wyjątkowo niesprzyjające okoliczności nizmem, ale także z orkanem Grzegorz,
pogodowe– w deszczu i wietrze przyszło który w tenże weekend szalał nad całą

Jacek Lubos

Pobiegli dla Niepodległej

Już

po raz szósty z rzędu
w Zielonej uczczono obchody Święta Niepodległości biegiem na
dystansie 10 kilometrów. Impreza
wystartowała w samo południe, a niespełna 40– osobowa gruba biegaczy
i biegaczek w komplecie dobiegała na
metę, w kilku przypadkach bijąc swoje życiowe rekordy.
Praca w biurze zawodów wrzała już
od 11-tej, kiedy to pierwsi zawodnicy
rozpoczęli wypełnianie deklaracji startowych i pobieranie numerów. Ostatecznie
na starcie pod Drzewem Wolności stanęła ww. liczba biegaczy, w tym 10 przedstawicielek płci pięknej.
Pierwszy na mecie (dystans liczył
10,15 km), czasem 36 minut i 46 sekund, zameldował się kaletanin Marcin
Machoń. Z niewielką stratą do zwycięzcy przybiegli tuż za nim Filip Krauze
z Piekar Śląskich (37 minut i 10 sekund)
oraz Rafał Wachla z Radzionkowa (37
minut i 59 sekund). Z pań najlepsza
była Alicja Krótki z Tarnowskich Gór
kończąc bieg z czasem 45 minut i 46
sekund i wyprzedzając o kilkadziesiąt
sekund kaletanki– Agnieszkę Stańczyk
(47,55) i Klaudię Radziwończyk
(48,20).
Dekoracji zwycięzców dokonali burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia i przewodniczący rady Miejskiej Eugeniusz
Ptak, w towarzystwie radnych: Alojezego Rupika, Mirosławy Potempy
i Edwarda Drabika.
Imprezę zakończyła integracyjna biesiada przy kawie i pysznym kaletańskim
kołaczu. Nie zabrakło też tradycyjnego

ogniska z pieczeniem kiełbasek i wspólnego zdjęcia z biało– czerwonymi kotylionami.
Organizatorzy biegu dziękują paniom
Milenie Krus i Marcie Kamińskiej za
nieocenioną pomoc w biurze zawodów,
panu Piotrowi Grybosiowi za przeprowadzenie technicznej strony biegu, pani
Monice Ulbricht ze świetlicy środowiskowej „Przystań” za wykonanie przepięknych biało– czerwonych kotylionów
oraz panu prezesowi Grzegorzowi Szeremecie ze stowarzyszenia „Cidry Lotajom” za udostępnienie bramki startowej.
Szczególne podziękowania kierujemy
także do Pana Józefa Rzepki kierującego
ośrodkiem wczasowym, za udostępnienie dopływu prądu elektrycznego oraz
gorące napoje dla zmarzniętych biegaczy.
Końcowa klasyfikacja:
Kategoria M1 (18-29 lat)
1.
Filip Krazuze,
2.
Stanisław Magiera,
3.
Karol Kuder.

Kategoria M2 (30-39 lat)
1.
Marcin Machoń,
2.
Adam Kukowka,
3.
Rafał Kargól.
Kategoria M3 (40+)
1.
Rafał Wachla,
2.
Robert Wręczycki,
3.
Sławomir Wcisło.
Kategoria K1 (18-29 lat)
1.
Beata Mazgaj.
(w kategorii starowała 1 osoba).
Kategoria K2 (30-39 lat)
1.
Alicja Krótki,
2.
Agnieszka Stańczyk,
3.
Anna Adamczyk.
Kategoria K3 (40+)
1.
Klaudia Radziwończyk,
2.
Iwona Wręczycka.
Najszybszy Mieszkaniec Miasta Kalety:
Marcin Machoń.
Najszybsza Mieszkanka Miasta Kalety:
Agnieszka Stańczyk.

Jacek Lubos
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PRAWNIK RADZI
Pełnomocnik w sprawie cywilnej

Ch

oć sądy pierwszej instancji
niekoniecznie prowadzą sprawy w mocno sformalizowany sposób,
warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który swobodnie
potrafi poruszać się po realiach procesowych. Niekiedy bowiem można pozornie przegraną sytuację obrócić
w sukces, jednak aby tego dokonać
trzeba mieć przy boku kogoś doświadczonego. Z tego powodu warto skorzystać z instytucji pełnomocnika z urzędu, który w sprawach cywilnych może
zostać przyznany osobie spełniającej
poniższe warunki.
Po pierwsze, konieczne jest wykazanie
niezamożności osoby starającej się
o przyznanie pomocy. Choć odpowiedni
wniosek jest prosty do sformułowania,
należy do niego załączyć oświadczenie
o dochodach na wzorze urzędowym. To
zaś musi być skrupulatnie wypełnione
i w pełny, logiczny sposób uzasadniać
naszą potrzebę. Należy więc dokładnie
wymienić wszelkie składniki majątku,

dochody, a także niezbędne wydatki. Żaden sąd nie uwierzy bowiem osobie, której oświadczenie stanowi nielogiczną
całość lub jest niepełne.
Sprawy w sądach stają się coraz trudniejsze, ale we wniosku również trzeba
uzasadnić naszą potrzebę wskazując na
stopień skomplikowania procedury. Niekiedy bowiem można przebrnąć przez
proces bez pełnomocnika, np. w sprawach
o alimenty, gdzie niewymagane jest lawirowanie pomiędzy różnymi przepisami.
W większości spraw jednak osoba niezaznajomiona z prawem nie jest w stanie
sobie poradzić – wniosek musi więc podawać taką potrzebę.
Prawnik z urzędu w sprawie cywilnej
przysługuje nie tylko stronom procesu,
ale także uczestnikom postępowań nieprocesowych, np. spadkowych, a także
wnioskodawcy. Muszą oni jednak spełnić
powyższe postulaty i rzetelnie sformułować wniosek z dołączonym oświadczeniem o dochodach. Nie jest wymagane
składanie równoległego wniosku o zwol-

nienie z kosztów sądowych, ponadto mogą takie wnioski być rozpatrywane zupełnie oddzielnie.
Na postanowienie sądu oddalające
wniosek o ustanowienie adwokata lub
radcy z urzędu przysługuje zażalenie do
sądu II instancji. Wnosi się je w terminie
7 dni od otrzymania postanowienia, a sąd
odwoławczy bada wówczas te same powołane podstawy, które stanowią część
wniosku. Niekiedy zdarza się, że niesłusznie oddalono wniosek, ale osoba uprawniona nieprawidłowo sformułowała postulaty i sąd II instancji podtrzyma uprzednie
rozstrzygnięcie. Warto pamiętać, że wniosek, o którym mowa może zostać sporządzony przez doradcę prawnego w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej każdej osobie, która uprawniona jest do otrzymania
pomocy.

Edyta Dziobek– Romańska
Projekt finansowany ze środków powiatu
tarnogórskiego. Klub Jagielloński prowadzi
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2.

INFORMACJE MOPS KALETY
Uwaga pobierający świadczenia wychowawcze i rodzinne!

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych
w Kaletach przypomina o konieczności
informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do przyznanych
świadczeń wychowawczych (program
500+) i świadczeń rodzinnych.
W sytuacji zmiany zatrudnienia i nie
poinformowania o tym MOPS istnieje
ryzyko pobierania nienależnych świadczeń co wiąże się z koniecznością ich
zwrotu wraz z odsetkami.
Decyzje w sprawie świadczeń zawierają w pouczeniu tekst:
W przypadku wystąpienia zmian
mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń
rodzinnych (w szczególności: zmiana
miejsca zamieszkania, zmiana liczby
członków rodziny, uzyskanie dochodu
przez członka rodziny, zawarcie zwi-

ązku małżeńskiego, umieszczenie
dziecka w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie, uzyskanie
uprawnień do zagranicznych
świadczeń, itp.) osoba otrzymująca
świadczenia wychowawcze i rodzinne
jest zobowiązana do niezwłocznego
powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia.
Uzyskania dochodu oznacza: zakończeni em urlopu wycho wawczego,uzyskaniem prawa do zasiłku lub
stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej

wykonywania po okresie zawieszenia
w rozumieniu art. 14 a ust. 1 d ustawy
z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku
chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego,
o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskanie
stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia
27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Szczegółowych informacji udziela
dział świadczeń rodzinnych nr tel.
34 3527 656.

Iwona Wręczycka

Gmina Kalety pozyskała 18.000 zł dofinansowania do zatrudnienia asystenta rodziny

G

mina Kalety pozyskała dotację
na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny
i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017” w kwocie 18.000
zł.

W naszym mieście pracuje jeden asy- z rodziną na wniosek sądu rodzinnego
stent rodziny, który zatrudniony jest bądź pracownika socjalnego.
w Miejskim Ośrodku Pomocy SpołeczW 2017 r. pod opieką asystenta znajnej w Kaletach. Pracuje on z rodzinami duje się 11 rodzin z Kalet.
borykającymi się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi w stosunku do
swoich dzieci. Podejmuje on pracę
Ewa Mikołajewska– Haiska
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Głosuj na Kalety w budżecie partycypacyjnym

Od

13 listopada do czwartku
30 listopada głosować można na wybrany projekt do Budżetu
Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok. Pomysły, które
uzyskają największą ilość głosów, zostaną zatwierdzone do realizacji przez
Zarząd Powiatu. Zachęcamy do oddania głosu na projekt dotyczący Kalet
pn.: “Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika lub ścieżki
rowerowo-pieszej w ciągu drogi powiatowej – ulicy 30-lecia w Zielonej,

gmina Kalety”.
Głos oddać może każdy mieszkaniec
powiatu, który ukończył lub ukończy
w tym roku 18 lat, posiadający co najmniej czasowe zameldowanie w jednej z
gmin Powiatu Tarnogórskiego. Każdy
mieszkaniec oddać może tylko jeden
głos. Głosować można w formie papierowej lub elektronicznej.
Aby zagłosować tradycyjnie należy
wydrukować specjalną kartę do głosowania, która dostępna jest na stronie
internetowej Powiatu Tarnogórskiego

(www.powiat.tarnogorski.pl), wybrać na
niej projekt nr 10 i uzupełnić pozostałe
dane
Wypełnioną kartę należy następnie
przesłać na adres Starostwa. Kartę można też złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pok. nr
1, lub zeskanować i przesłać w wersji
elektronicznej na adres:
kancelaria@tarnogorski.pl.

(jal)

Kolejne spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalety

20

października, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.
W konferencji dotyczącej konsultacji granic obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji udział wzięli radni Rady Miejskiej:
Mirosława Potempa i Kazimierz Złotosz, burmistrz miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia oraz pracownicy kaletańskiego magistratu.
Podobne spotkania przeprowadzone zostały z przedstawicielami
różnych podmiotów działających na terenie Miasta Kalety oraz
z mieszkańcami.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla naszego
miasta jest ważnym zadaniem rozwojowym zarówno dla wszystkich
mieszkańców, jak też dla przedsiębiorców, inwestorów, organizacji

Marek Parys

Spacery badawcze w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalety

W

poniedziałek, 23 października br., w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety, odbył się pierwszy spacer badawczy. Wzięli w nim
udział radni Rady Miejskiej w Kaletach: Janina Perz, Mirosława Potempa i Alojzy Rupik, a także pracownicy
Urzędu Miejskiego.
Spacer przeprowadzony został w obszarze ulic 1 Maja, Gwoździa, Dworcowej i Lublinieckiej. Miał na celu dokonanie bezpośredniej obserwacji oraz
swobodnej dyskusji o propozycjach
i potrzebach zmian przestrzeni miejskiej
na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji. Spacer stał się cennym źródłem
informacji dla opracowywanego progra-

mu rewitalizacji naszego miasta. Dokument ten będzie niezbędny do aplikowania przez Miasto Kalety o środki zewnętrzne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kolejny spacer
badawczy odbył się
też w piątek, 27
października.
Przypomnijmy, że
miasto Kalety na
realizację tego zadania pozyskało dotację w kwocie 77.580,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjne-

go Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Osi
Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów
funduszy europejskich, Działanie 3.1
Skuteczni beneficjenci.

Agnieszka Kwoka
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Kalety 3 w powiecie tarnogórskim, 15 w województwie śląskim i 179 w kraju
w rankingu „Lider inwestycji”

W

rankingu „Liderzy inwestycji”
wydatków inwestycyjnych samorządów 2014–2016 tygodnika
„Wspólnota”. Miasto Kalety zajęło
179 pozycję z średnimi wydatki inwestycyjnymi per capita na poziomie
599,57 zł.

Wykonawca zgłosił
gotowość do odbioru części
zadania inwestycyjnego
związanego z montażem
kolektorów słonecznych

Z

godnie z zawartą umową na realizację części 1 zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie niskiej
emisji poprzez montaż kolektorów
słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska” polegającego na montażu 179 instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, w dniu 6 listopada 2017 r. firma
Flexi Power Group zgłosiła swoją gotowość do odbioru końcowego wykonanych przez siebie prac.
Obecnie realizowane są odbiory branżowe wykonywane przez inspektorów
nadzoru powołanych przez Urząd Miejski w Kaletach oraz zatwierdzana będzie
dokumentacja powykonawcza. Termin
zakończenia tej części zadania upłynął
10 listopada 2017 r. Niebawem na stronie internetowej miasta Kalety utworzona zostanie specjalna zakładka z numerami serwisowymi, pod którymi będzie
można zgłaszać ewentualne usterki
związane z funkcjonowaniem instalacji.

Klaudiusz Kandzia

Klasyfikowani byliśmy w kategorii
„Miasta inne”, w której uwzględnionych
zostało 582 samorządów. W wyżej wymienionej klasyfikacji miasto Kalety
zajęło 3 miejsce w powiecie tarnogórskim oraz 15 w województwie śląskim.
Metoda rankingu opisana została następująco: „Bierzemy pod uwagę średnią
z ostatnich trzech lat, aby uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika

będącego podstawą rankingu. Wydatki
inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych
jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach
mogą być bardzo wysokie, co wiąże się
z realizacją ważnej inwestycji, by potem
okresowo spadać do znacznie niższego
poziomu.”

Klaudiusz Kandzia

II etap remontu ulicy Dębowej już w przyszłym roku –
Miasto Kalety pozyskało 135 000 zł

Po

raz kolejny Miasto Kalety
pozyskało środki zewnętrzne
na remont ul. Dębowej. Tym razem,
Nadleśnictwo Świerklaniec zadeklarowało dofinansowanie inwestycji kwotą
135.000 zł.
Wyremontowany zostanie pozostały

odcinek ul. Dębowej o długości ok. 550
m, pomiędzy istniejącymi nakładkami
asfaltowymi. Praktycznie cały odcinek
planowanego remontu znajduje się na
terenie leśnym, a droga ta pełni dwie
zasadnicze funkcje - pierwsza to dojazd
mieszkańców do dzielnicy Truszczyca
(głównie samochody osobowe), druga
funkcja to przejazdy ciężkich samochodów, związane z gospodarką leśną Nadleśnictwa Świerklaniec.
W związku z tym faktem Miasto wystąpiło do Nadleśnictwa o dofinansowanie ww. remontu. Całkowity koszt II
etapu remontu szacowany jest na kwotę
300.000 zł.

Klaudiusz Kandzia

Boisko wielofunkcyjne dla Drutarni

M

ając na celu dalszą rozbudowę
infrastrukt ury sportowej
w naszym mieście, po modernizacji
boisk wielofunkcyjnych na stadionie
miejskim w Kaletach, w Kuczowie
oraz w Miotku, Miasto Kalety rozpoczęło prace projektowe związane
z budową nowego boiska wielofunkcyjnego w Drutarni.
Obiekt zlokalizowany zostanie na
terenie miejskim w miejscu istniejącego
placu rekreacyjnego przy ulicy Koszęcińskiej i 3 Maja. Ze względu na ograniczenia terenów sąsiedzkich tj. droga wojewódzka ulica Koszęcińska i droga

gminna ulica 3 Maja, projektowane boisko usytuowane musi zostać w odległości minimum 10 mb od wspomnianych
dróg. Obiekt sportowy będzie umożliwiał grę w mini piłkę nożną, ręczną
(pole o wymiarach 22 x 16 m), koszykówkę (pole 26 x 15 m) i siatkówkę
(pole 18 x 9 m). Nawierzchnia boiska
wykonana będzie z poliuretanu, która
wraz z 6 metrowymi piłkochwytami
zapewni bezpieczeństwo korzystającym
oraz najbliższemu otoczeniu nowej infrastruktury sportowej.

Klaudiusz Kandzia
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Informacje dla mieszkańców zainteresowanych projektem montażu pomp ciepła
w budynkach jednorodzinnych na terenie Kalet

W

związku z wcześniejszymi
informacjami na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych na montaż pomp ciepła do ogrzewania budynków jednorodzinnych dla
naszych mieszkańców informujemy,
że w wyniku szczegółowych analiz,
aby zwiększyć szansę uzyskania dofinansowania, Miasto Kalety podjęło
decyzję o realizacji projektu w formule grantowej.
Formuła ta oznacza, że Miasto Kalety
na realizację zadania będzie udzielało
dotacji celowej jako refundacji poniesionych wydatków osobom, które wcześniej zadeklarują chęć udziału w projekcie. Po stronie uczestnika projektu będzie m. in.:
- wykonanie audytu efektywności energetycznej (WAŻNE - konieczny do
wykonania przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu przez Miasto
Kalety – koszt mieszkańca),
- wybór i zawarcie umowy z wykonawcą
z listy dopuszczonych do projektu podmiotów,
- dobór urządzenia zgodnie z opracowaniem projektowym,
- likwidacja dotychczasowego źródła
ciepła (złomowanie),

- realizacja inwestycji zgodnie z obowią- oraz w których zastosowany został
zującymi przepisami prawa budowlane- system niskotemperaturowego ogrzewago.
nia budynku.
Osoby
zainteresowane
udziałem
W związku z przyjętym modelem w projekcie proszone są o wypełnienie
dofinansowania zwracamy się z prośbą ankiety i dostarczenie jej w terminie do
do osób, które do dnia 31 maja 2017 r. dnia 22 grudnia 2017 r. do sekretariatu
złożyły już wstępne deklaracje uczest- Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22
nictwa w projekcie, o potwierdzenie (II piętro) – decyduje kolejność zgłochęci dalszej realizacji zadania poprzez szeń. Ankiety przyjmowane będą od
złożenie
ostatecznej
deklaracji, dnia 20 listopada 2017 r.
(stanowiącej załącznik do projektu reUWAGA! w razie nieuzyskanie dofigulaminu, można ją pobrać i wydruko- nansowania przez Miasto Kalety mieszwać ze strony www.kalety.pl).
kaniec ponosi koszty audytu, który jest
Istnieje jeszcze możliwość zgłaszania niezbędny do wykonania przed złożesię nowych uczestników do projektu, niem wniosku o dofinansowanie. Szaktórzy również zobowiązani są do złoże- cunkowy koszt opracowania ok. 800 zł.
nia ankiety – deklaracji. Poniżej za- Jeżeli podczas realizacji koszt inwestycji
mieszczamy projekt regulaminu uczest- ulegnie zwiększeniu nadwyżkę pokrywa
nictwa w projekcie, z którym prosimy uczestnik projektu.
o dokładne zapoznanie się.
Realizacja powyższego zadania uzaInformujemy również, że pierwszeń- leżniona jest od pozytywnej oceny
stwo udziału w projekcie przyznane zo- wniosku o dotację oraz pozyskania
stanie osobom, których budynki miesz- przez Miasto Kalety dofinansowania
kalne charakteryzują się niskim zapo- z Regionalnego Programu Operacyjtrzebowaniem energetycznym tzn. zosta- nego Województwa Śląskiego na lata
ły poddane kompleksowej termomoder- 2014 – 2020.
nizacji (docieplanie ścian zewnętrznych
i stropów, wymiana okien, wymiana lub
modernizacja systemów grzewczych)
Klaudiusz Kandzia
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WYDARZY
SIĘ WKRÓTCE

23 listopada, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej.
26 listopada w Miejskim Domu Kultury odbędzie się XV Ogólnopolski Turniej Rock and Rolla.
26 listopada, o godzinie 11.00, w kościele parafialnym w Jędrysku odbędzie się msza św. w intencji Miejskiej Orkiestry Dętej
oraz chóru „Sonata”.
30 listopada, w czwartek, o godzinie 17.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się wręczenie stypendiów
burmistrza Miasta Kalety.
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