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V Święto Zielonej za nami.
Nowe inwestycje w infrastrukturę turystyczno– rekreacyjną

Z

godnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sobotę 16
maja celebrowaliśmy V Święto Zielonej. Tym samym
otwarty został nowy sezon rekreacyjno-turystyczny w naszym mieście.
Okazja do świętowania była tym większa, że specjalnie na tę
okoliczność zaprezentowano po raz pierwszy zakupione przez
miasto dwa nowe, duże rowery wodne . Oddano też do użytku
siłownię zewnętrzną, którą sfinansowały Nadleśnictwa Świerklaniec i Koszęcin. Ruszyła po raz pierwszy wypożyczalnia
rowerów trekkingowych.
Aura tego dnia była dla nas wyjątkowo łaskawa więc program imprezy przebiegał zgodnie z planem.
Nad zbiornikami wodnymi pierwsi goście pojawili się już po
godzinie 7-mej rano. Członkowie Koła PZW Kalety o godz.
8.00 rozpoczęli zawody wędkarskie o Puchar Zielonej, który
ostatecznie zdobył Wojciech Kotucha. Drugie miejsce wywalczył Jerzy Pakuła, a trzecie Jan Kandzia.
O godzinie 12-tej wystartował bieg przełajowy w ramach
akcji „Polska Biega”, w którym wzięło udział 27 biegaczy.
Niespełna 6,5 kilometrową trasę pierwszy pokonał Kamil Bezner.
(ciąg dalszy na str. nr 2)
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( dokończenie ze str. nr 1)

Wyniki w poszczególnych kategoriach kształtowały się następująco:
Kobiety:
GRUPA 15 – 19 lat (2000- 1996 )
1. Helena Radziwończyk
2. Kamila Cywińska
GRUPA 20 – 34 lat ( 1995 – 1981)
1. Maria Prandzioch
GRUPA 35 lat i więcej ( 1980 - …)
1. Agnieszka Stańczyk
2. Klaudia Radziwończyk
3. Katarzyna Mazur
Mężczyźni:
GRUPA 15 – 19 lat
( 2000- 1996 )
1. Dominik Ciomek
2. Wojciech Maleska
3. Grzegorz Knop
GRUPA 20 – 34 lat ( 1995 – 1981)
1. Kamil Bezner
2. Mateusz Dehn
3. Marcin Machoń
GRUPA 35 lat i więcej ( 1980 – … )
1. Zenon Nowak
2. Piotr Gryboś
3. Bogdan Łazaj
W ramach imprezy przeprowadzony został II Turniej Siatkówki Plażowej Zielona Cup. Zawody zorganizował radny
Antoni Jeż. Do rywalizacji przystąpiło 7 par. Po trzygodzinnych sportowych zmaganiach na piaszczystym boisku, wśród
malowniczego krajobrazu, zwyciężyła ostatecznie para z Kalet: Grzegorz Kot i Mateusz Płonka. Drudzy byli Adrian Kupka i Patryk Rzepczyk z Tarnowskich Gór, a trzeci Patryk Rogocz i Tomasz Konicki z Kalet.
O godzinie 14-tej spod Drzewa Wolności wystartował rodzinny rajd rowerowy "Zieloną Pętlą", natomiast o 16.00 do
zawodów stanęli sympatycy kajakarstwa. Łącznie startowało
siedem załóg kajakarzy. Najlepsi okazali się Sebastian Howaniec i Przemysław Wicher wyprzedzając braci Piotra i Pawła
Popierz oraz Piotra Kudra i Marcina Saboka.
W tym samym czasie odbywały się zabawy i konkursy dla
dzieci, które zorganizowało i przeprowadziło stowarzyszenie
Nasze Kalety, a także występy artystyczne dzieci z Zespołu
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku pod opieką radnej
Mirosławy Potempa.
O godzinie 16.30 program imprezy zmienił kierunek ze
sportowego na muzyczny. Odbył się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet pod batutą Mariana Lisieckiego, a także
zatańczyły dla nas mażoretki INEZ.
Następnie burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wręczył puchary zwycięzcom konkurencji sportowych, a także
serdecznie podziękował Nadleśniczym Nadleśnictwa Świer-

klaniec i Koszęcin za działania na rzecz rewitalizacji Zielonej.
Gwiazdą wieczoru był duet Kola & Jula znany m.in. z prowadzenia śląskiego koncertu życzeń w Telewizji Silesia. Blisko półtora godzinny koncert muzyki biesiadnej szybko porwał do tańca naszych gości. Imprezę zakończył koncert grupy
EXIT, przy którego utworach goście V Święta Zielonej bawili
się do późnych godzin nocnych.
Wyjątkową atrakcją okazał się być widowiskowy pokaz lampionów na wodzie, który zorganizowano tuż po zmroku.
Za pomoc w organizacji V Święta Zielonej Burmistrz Miasta Kalety składa podziękowania dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marianowi Lisieckiemu, członkom
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach, animatorom kaletańskiego Orlika, radnym Rady Miejskiej w Kaletach, stowarzyszeniu Nasze Kalety, a także wszystkim tym, bez których impreza nie mogła by się odbyć. Dziękujemy także naszym
mieszkańcom za liczny udział w gminnym święcie dzielnicy.
Następne takie wydarzenie już za rok.

Agnieszka Kwoka

Apel Policji
Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają wiedzę na temat kradzieży urządzenia typu Elektryzator firmy Horizont, tzw. "Pastuch", które zostało skradzione w okresie czasu od 21 marca 2015 r.
do 10 kwietnia 2015 r. w Kaletach.
Ktokolwiek widział lub dostał propozycję zakupu skradzionego urządzenia proszony jest o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Kaletach lub o informację na numer tel. 32 39 35 205 lub na numer alarmowy 112.
Zapewniamy anonimowość. Za udzielone informacje z góry dziękujemy.
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Serdeczne wyrazy współczucia
radnemu Alojzemu Rupikowi
na okoliczność śmierci matki

św. p. Gertrudy Rupik
składają
Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi.

Serdeczne wyrazy współczucia
Księdzu Proboszczowi parafii pod wezwaniem św. Józefa w Jędrysku Wojciechowi Ciosmakowi
na okoliczność śmierci matki

św. p. Stanisławy Ciosmak
składają
Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi.
Podziękowanie
Mieszkańcy Drutarni składają podziękowanie Panom Wojciechowi i Piotrowi Kuder za zaangażowanie i wykonanie
odwodnienia poprzez wyczyszczenie wraz z udrożnieniem rowu wzdłuż ul. Koszęcińskiej oraz rowu w kierunku rzeki Mała
Panew. Prace przeprowadzono o łącznej długości na odcinku ok. 350 mb. Tego typu inicjatywy są cennym przejawem
gospodarności w dziedzinie melioracji rowów i powinny być przykładem dla pozostałych mieszkańców w tym zakresie.

14 kwietnia 2015 roku w Lublińcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez Polskie Linie Kolejowe
projektu pn. "Polepszenie usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety –
Kluczbork". W spotkaniu uczestniczył burmistrz Klaudiusz Kandzia.
20 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się dwudziesty piąty, jubileuszowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
22 kwietnia burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia reprezentował nasze Miasto podczas uroczystego wręczenia "Zielonych
Czeków" w Katowicach.
24 kwietnia na terenie Domu Kultury w Kaletach miał miejsce kolejny, tradycyjny już mecz szachowy pomiędzy drużynami
MDK Kalety a MGOK OSP Woźniki.
25 kwietnia MDK startowała w VII edycji Turnieju Drużynowego Miast i Gmin w Szachach, który odbył się w hali MOSiR
w Radzionkowie.
26 kwietnia na zbiorniku wodnym Zielona Górna odbyły się spławikowe zawody wędkarskie o tytuł Mistrza Koła PZW Kalety.
29 kwietnia w klubie w Drutarni uczniowie kaletańskich szkół zmierzyli się w finale Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety.
30 kwietnia zakończył się remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy 1 Maja 3.
3 maja w Kaletach odbyły się obchody związane z rocznicą ustanowienia Konstytucji 3 Maja.
3 maja na boisku kaletańskiego Orlika odbył się Piłkarski Turniej Drużyn Amatorskich Orlik Cup 2015.
3 maja w Miejskim Domu Kultury otwarto wystawę fotografii Aleksandra Załęskiego „Józef Wybicki– twórca hymnu narodowego”
7 maja komisja konkursowa wybrała najpiękniejszego ślimaka Cittaslow w kaletańskiej fazie ogólnostowarzyszeniowego konkursu. Wygrał KALTUŚ Pani Jolanty Kwoki.
W dniach 8-9 maja delegacja miasta Kalety przebywała na szóstym już z kolei Festiwalu Miast Cittaslow w mazurskiej
Gołdapi .
16 maja odbyło się V Święto Zielonej.

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos
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Wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Języku Polskim

P

odczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kaletach, Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom VI edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Języku
Polskim dla gimnazjalistów oraz IV
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Języku Polskim dla maturzystów.
Obydwa konkursy odbyły się 24 marca
br. i przeprowadzone zostały przez Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach we współpracy ze Studenckim Kołem Językoznawców działającym przy
Uniwersytecie Opolskim pod opieką naukową dr Danuty Lech- Kirstein. Patronat nad całością objęła prof. Janina Hajduk Nijakowska, dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO w Opolu
oraz burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia.
Zwycięzcami konkursu zostali:
- w kategorii GIMNAZJUM:
1. Dominika Rudka z Gimnazjum nr 1
w Tarnowskich Górach (155,5 pkt)
2. Aleksy Walczak z Gimnazjum w Kaletach (155 pkt)
3. Aleksander Michalski z Gimnazjum nr
1 w Lublińcu (147 pkt)

- w kategorii SZKOŁA ŚREDNIA:
1. Zuzanna Jegerczyk z LO w Psarach
(140 pkt)
2. Anna Sobala z LO w Psarach (134,5
pkt)
3. Oktawia Toman z I LO im.
A.Mickiewicza w Lublińcu (133,5 pkt).
Burmistrz Miasta Kalety składa podziękowania dyrektorowi Gimnazjum im. ks.
P. Rogowskiego w Kaletach p. Krzyszto-

fowi Lisieckiemu za zorganizowanie
konkursu, który z roku na rok staje się
coraz bardziej rozpoznawalny i prestiżowy oraz p. Barbarze Dudzie - nauczycielowi języka polskiego, za merytoryczne
przygotowanie uczniów do konkursu.
Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Kwoka

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach i Fundacji na rzecz dzieci
Miasteczko Śląskie uczniowie z Kalet wyjadą na Zielone Szkoły

W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 297 tysięcy złotych na dofinansowanie zadań
z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci z Miasteczka Śląskiego, Kalet, Ożarowic, Świerklańca i Tarnowskich Gór.
Wnioskodawcą jest Fundacja na Rzecz
Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Fundacja
od 1994 roku realizuje programy profilaktyki zdrowotnej dzieci polegające
na monitoringu narażenia zdrowia na
ołów oraz przeciwdziałania skutkom
tych zatruć.
„Celem wnioskowanego zadania jest
poprawa stanu zdrowia i parametrów
rozwojowych dzieci poprzez zorganizowanie trzynastu 2-tygodniowych wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla 850
dzieci z terenu gmin podwyższonego

narażenia środowiskowego, tj. Miasteczka Śląskiego oraz miast i gmin do niego
przyległych: Tarnowskie Góry, Kalety,
Ożarowice, Świerklaniec” – poinformował Andrzej Pilot, Prezes zarządu
WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że
wyjazdy organizowane będą do ośrodków nadmorskich (Łeba, Niechorze, Sarbinowo Morskie, Dźwirzyno, Świnoujście) położonych na terenach czystych
ekologicznie o korzystnym klimacie.
Podstawowym założeniem takiego
wyjazdu, jest czasowe odsunięcie dziecka
od skażonego środowiska, co powoduje
częściową detoksykację jego organizmu
(od metali ciężkich i innych toksyn) oraz
ogólnozdrowotną regenerację. Działalność lecznicza turnusów może być wspomagana odpowiednio dopasowaną dietą,
z a b i e g a mi fi z j o t er ap eu t yc z n y m i
(inhalacje, solux, biotron, gimnastyka
korekcyjna, baseny, wody mineralne itd.)
oraz wspomagającymi ruch i kondycję
f i z y c z n ą z a j ę c i a m i s p o r t o wo rekreacyjnymi, a także edukacją ekologiczną wraz z promocją zdrowia – stwierdził prezes katowickiego Funduszu.

Główną grupę adresatów działań Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” stanowią dzieci w wieku 6 – 16 lat.
Na wyjazdy typowane są dzieci, u których podczas badań skriningowych
stwierdzono obecność ołowiu we krwi
Źródło: www.wfosigw.katowice.pl

INFORMACJA
DLA ROLNIKÓW
W dniu 31 maja 2015 roku od godziny 08.00 do 18.00 w budynku Urzędu
Miejskiego w Kaletach przy ulicy
Żwirki i Wigury 2, II piętro, sala nr
24 (sala sesyjna) odbędą się wybory
do Izby Rolniczej.
Spis rolników uprawnionych do głosowania zostanie wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta w dniach od
18.05 do 22.05. br., w biurze nr 11
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu.
Ewa Czeluśniak
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XXV Miejski Konkurs Matematyczny

20

kwietnia 2015 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1
w Kaletach odbył się dwudziesty piąty,
jubileuszowy Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum.
Do eliminacji przystąpiło 27 uczniów
z 4 szkół gminy Kalety.
Uczniowie przez godzinę rozwiązywali test złożony z 8 zadań. Maksymalnie mogli zdobyć 80 pkt. Kwalifikację
do kolejnego etapu uzyskiwali uczniowie, którzy osiągnęli największą liczbę
punktów. Po sprawdzeniu prac, komisja
pracująca pod przewodnictwem pana dra
Józefa Kalinowskiego, wyłoniła zwy-

cięzców.
Kategoria szkoła podstawowa:
1. Paweł Wons VI a PSP
1 Kalety
2. Jakub Bolacki VI ZSiP
Kalety Miotek
3. Agata Kot VI a PSP 1
Kalety
Wyróżnienia:
Wiktor Czornik V c PSP
1 Kalety
Dawid Kubica IV a PSP 1
Kalety
Kategoria gimnazjum:
1. Agata Dratwa III b ZS Kalety
2. Aleksy Walczak II b
ZS Kalety
3. Julia Kot ZSiP Kalety Miotek
Wyróżnienie:
Wiktoria Król ZSiP
Kalety Miotek
Maja Kuder ZS Kalety

czący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak.
Wszystkim uczniom, którzy mieli
odwagę zmierzyć się z niełatwym testem
matematycznym oraz ich nauczycielom
serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Wierzymy, że praca włożona w przygotowanie się do konkursu na pewno zaowocuje w przyszłości.
Słowa podziękowania kierujemy rówUroczyste podsu- nież do p. Józefa Kalinowskiego za przymowanie wyników gotowanie zadań dla uczniów oraz merykonkursu odbyło się toryczne przeprowadzenie konkursu.
tego samego dnia.
Nagrody zwycięzcom
Agnieszka Kwoka
wręczył przewodni-

"Zielone Czeki" w rękach liderów stowarzyszenia
Nasze Kalety oraz Jarosława Myśliwskiego

22

kwietnia 2015 r., burmistrz
miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia reprezentował nasze Miasto
podczas uroczystego wręczenia
"Zielonych Czeków" – nagród przyznawanych corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

z okazji Dnia Ziemi.
Na gali nagrody przyznano stowarzyszeniu „Nasze Kalety” oraz redaktorowi
tygodnika „Gwarek” Jarosławowi Myśliwskiemu.
Kategoria: PROGRAMY I AKCJE
PROEKOLOGICZNE DOTYCZĄCE
OCHRONY PRZYRODY
Zielony Czek:
zespół: Adam
Gabryś, Izabela Cogiel, Radosława RadziwończykGabryś za całokształt działalności
proekologicznej w
ramach stowarzyszenia
„Nasze Kalety”, które aktywnie włącza
się w popularyzację wiedzy
ekologicznej

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kategoria: PUBLICYSTYKA EKOLOGICZNA
Zielony Czek:
Jarosław Myśliwski za działania mające
na celu promocję trasy rowerowej
"Leśno Rajza", w tym m.in. zainicjowania nakręcenia filmu przyrodniczego
o tej trasie,

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Międzygminny Konkurs Matematyczny

27

kwietnia 2015 r., w Publicznej Szkole Podstawowej
w Kaletach przeprowadzony został
Międzygminny Konkurs Matematyczny w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjum. Organizatorem konkursu był dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kaletach oraz dr
Józef Kalinowski.
W skład komisji sprawdzającej prace
weszli: dr Józef Kalinowski i nauczyciele matematyki, którzy byli opiekunami
uczniów biorących udział w konkursie.
Konkurs przeznaczony był dla uzdolnionych matematycznie uczniów drugiego
etapu edukacyjnego szkoły podstawowej
i uczniów gimnazjum.
Kryterium udziału nie był wiek
ucznia, ale posiadane przez niego umiejętności. Uczestnik konkursu otrzymał
do rozwiązania 8 zadań, za każde prawi-

dłowo rozwiązane zadanie mógł uzyskać
10 punktów. W konkursie brało udział
39 uczniów.
Nagrody laureatom wręczył burmistrz
miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz
przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy.
Podziękowania kierujemy również do
p. Józefa Kalinowskiego za przygotowanie zadań dla uczniów, a także dyrektor
PSP1 w Kaletach p. Doroty Mańczak za
zorganizowanie konkursu.

4. Marta Kalyta 31 pkt. Lubliniec
5. Agata Kot 30 pkt. Kalety
6. Wiktor Czornik 27 pkt. Kalety
7. Mateusz Raj 27 pkt. Psary
8.Karol Lutostański 27 pkt. Boruszowice
9. Dominik Kita 27 pkt. Psary
10. Emil Opiela 21 pkt. Lubliniec

Kategoria gimnazjum:
1. Agata Dratwa 78 pkt. Kalety
2. Nina Kolasa 51 pkt. Lubliniec
3. Julia Osiadacz 48 pkt. Lubliniec
4. Aleksy Walczak 42 pkt. Kalety
5. Adrian Kazimierek 40 pkt. Pawonków
6. Julia Kot 39 pkt. Kalety – Miotek
7. Mateusz tarnowski 36 pkt. Brynek
Wyniki dla szkół podstawowych: 8. Sara Witek 35 pkt. Brynek
1. Aleksander Najgebauer 63 pkt. Lubli- 9. Martyn Tarara 34 pkt. Pawonków
niec
10. Marta Walos 33 pkt. Krupski Młyn
2. Anna Kamińska 37 pkt. Tworóg
3. Dawid Pradelok 33 pkt. Tworóg
Dorota Mańczak

Paweł Lebek i Wiktoria Król zwycięzcami Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety

29

kwietnia, tradycyjnie już
w klubie w Drutarni, uczniowie kaletańskich szkół zmierzyli się
w finale Konkursu Wiedzy o Mieście
Kalety.
Organizatorem konkursu z ramienia
Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz autorem testów był już po raz czwarty inspek-

tor Jacek Lubos.
Test składał się z 20 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Trzeba było
wykazać się wiedzą na temat historii,
przyrody oraz aktualnych wydarzeń, które mają miejsce w naszym mieście. Jak
się okazało - największą trudność sprawiło uczniom nazwanie potoku przepływającego przez Drutarnię. Dziś już możemy podpowiedzieć,
że chodziło o Potok
Dubielski zwany też
Pałecznicą.
W kategorii szkół
podstawowych zwycięstwo przypadło
Pawłowi Lebkowi,
który minimalnie

wyprzedził Pawła Wonsa. Na trzecim
miejscu uplasowała się Agata Kot. Wszyscy uczniowie na podium reprezentują
Publiczną Szkołę Podstawową nr 1
w Kaletach.
Zaciętą rywalizację wśród gimnazjalistów wygrała ostatecznie Wiktoria Król
z gimnazjum przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku, która o 2 punkty wyprzedziła swoją klasową koleżankę Julię
Kot. Trzecie miejsce zajęła Klaudia Plaza
z gimnazjum w Kaletach.
Wszystkich wymienionych uczniów
zapraszamy (wraz z rodzicami) po odbiór
nagród rzeczowych podczas najbliższej
sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Sesja
odbędzie się 29 maja. Początek o godzinie 13.00.

(jal)
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Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Wystawa fotografii Aleksandra
Załęskiego „Józef Wybicki - twórca hymnu narodowego”

Z

godnie z wcześniejszymi zapowiedziami, obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kaletach
rozpoczęły się o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku, uroczystą mszą św. koncelebrowaną.
Pierwszą intencję – za Ojczyzną odprawił ks. proboszcz Wojciech Ciosmak, natomiast ks. wikary Michał Wąs
sprawował mszę św. w intencji strażaków.
Po mszy św. na czele z Miejską Orkiestrą Dętą, uczestnicy przeszli ulicami
miasta pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację, gdzie delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów.
Pod pomnikiem obecni byli przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Górników, Młodzieżowej Rady Miasta Kalety, Klubu Sportowego Unia Kalety, stowarzyszenia Nasze Kalety, Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego, uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach, Gimnazjum w Kaletach, Zespołu
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku,
poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski,
a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Kaletach:
Eugeniusz Ptak, Grzegorz Krupa, Ryszard Sendel, Michał Brol, Adam Gabryś, Kazimierz Złotosz i Antoni Jeż.
Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem
Burmistrz Miasta, korzystając z okazji,
złożył najserdeczniejsze życzenia kaletańskiej OSP z okazji przypadającego na
dzień 4 maja Dnia Strażaka.
Następnie korowód z Miejską Orkiestra Dętą i mażoretkami INEZ wraz
z pocztami sztandarowymi, delegacjami
i mieszkańcami przeszli do Miejskiego
Domu Kultury, gdzie miało miejsce nie
lada wydarzenie. Została tam otwarta
wystawa poświęcona Hymnowi Pań-

stwowemu Józefa
Wybickiego, której
autorem jest Aleksander Załęski –
obecnie mieszkaniec Warszawy,
a niegdyś mieszkaniec naszego miasta.
Po przywitaniu
wszystkich przybyłych głos zabrał
poseł na Sejm Pan
Tomasz Głogowski, podkreślając
jak pięknym pomysłem było zorganizowanie tej wystawy
w tak ważnym dla Polski uroczystym
dniu. Głos zabrali również burmistrz
Miasta Kalety Pan Klaudiusz Kandzia
oraz pierwszy burmistrz naszego miasta
Pan Józef Breguła.
Autor wystawy Pan Aleksander Załęski otwierając wystawę opowiedział
m.in. jak doszło do jej przygotowania
oraz przybliżył sylwetkę Józefa Wybickiego i opowiedział jak doszło do napisania pieśni, która jak się okazało stała
się najważniejsza dla wszystkich Polaków.
Hymn państwowy, jest to tradycyjna
pieśń patriotyczna „Jeszcze Polska nie
zginęła (początkowo „nie umarła”). Została ona napisana w 1797 r. przez Józefa Wybickiego. Od 1831 jest hymnem
narodowym (powstanie listopadowe),
a od 1927 roku polskim hymnem państwowym.
Józef Wybicki urodził się 27 września
1747 r. w Będominie koło Kościerzyny.
Był synem średnio zamożnego szlachcica Piotra i Kaszubki Konstancji. Ród
Wybickich wywodził się z Danii. Przodek Wybickiego o nazwisku Wyben
w 1549 roku zaciągnął się do służby
Króla Zygmunta
Augusta. Ojciec,
który dostał się do
niewoli rosyjskiej
osierocił rodzinę.
Wybicki od 6 roku
życia wychowywał
się u stryja Franciszka, proboszcza
Skarszewskiego
i archidiakona pomorskiego. Wybicki
z wykształcenia był
prawnikiem. Dzia-

łalność polityczną rozpoczął w wieku 20
lat jako poseł na sejm w I Rzeczypospolitej. Jako uczestnik konfederacji barskiej, na polecenie dowództwa konfederatów, jeździł po Europie z poufnymi
misjami. Był długoletnim współpracownikiem oraz przyjacielem generała Henryka Dąbrowskiego. Działał w Legionach Polskich we Włoszech. Podczas
wizyty w obozie Legionów w 1797 roku
stworzył słowa pieśni. Ułożył je z myślą
o uroczystości poprzedzającej wymarsz
polskich legionów pod dowództwem
gen. Dąbrowskiego, które 21 lipca udawały się do Mediolanu na spotkanie
z Bonapartem.
Utwór po raz pierwszy został wykonany na melodię ludowego mazurka przez
samego autora podczas uroczystości
pożegnalnej. Mazurek stał się nieoficjalnym hymnem Księstwa Warszawskiego.
Zdecydowały względy patriotyczne
i słowa „Jeszcze Polska nie umarła” .
Dzisiejszy tekst różni się od swojego
pierwowzoru, który pierwotnie był
utworem niezwykle żywym.
Mazurek Dąbrowskiego zdobył popularność także w innych krajach, tłumaczony był na wiele języków europejskich
i stał się inspiracją dla innych narodów
słowiańskich. Parafraza pieśni była między innymi punktem wyjścia dla hymnów Chorwacji i Ukrainy. Wcześniej, w
czasie Wiosny Ludów, pod jej wpływem
powstał hymn ogólnosłowiański „Hej
Słowianie”, który później był krótko
hymnem Słowacji (1939-1945), a później Jugosławii. Jego pierwsze słowa
brzmią następująco:
„Hej, Słowianie, jeszcze nasza
Słowian mowa żyje,
póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.”
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Józef Wybicki podczas tajnej
misji w Berlinie poznał swoją przyszłą
pierwszą żonę Kunegundę Drwęską.
Była ona 17 lat starsza od Wybickiego.
Ślub odbył się 17 października 1773 r.
w kościele św. Wojciecha w Margoninie.
Kunegunda zmarła jednak podczas porodu 17 sierpnia 1775 r.
Drugą żonę poznał jako 15-letnią
dziewczynę już 1772 r. Oświadczył się
w 1780 r. i został po raz drugi żonaty
i miał trójkę dzieci. Nie chciał wracać do
Będomina, kupił Manieczki. W Manieczkach miał czas na twórczość literacką ale niestety zmarł nagle 10 marca
1822 r.
Wieś Manieczki koło Śremu należała
do Józefa Wybickiego od 1781 roku.
Syn generała Wybickiego, Józef Ksawery sprzedał Manieczki gen. Dezyderemu
Chłapowskiemu. Pod koniec XIX w.
należały one do rodziny Grodzickich,
potem von Grave i Broel- Plater, zaś
w okresie międzywojennym do rodziny
Prus-Głowackich. Sam dwór został zbudowany w 1894 roku. Od 1978 r. mieściło się tu muzeum Józefa Wybickiego.
Twórcą muzeum był Jan Bajer (19262001) – Prezes Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Mazurka Dąbrowskiego.
Józef Wybicki został pochowany
w Brodnicy. Ekshumowany 11 października 1923 r. i przewieziony do Poznania,
gdzie został pochowany w krypcie zasłużonych w kościele św. Wojciecha.
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie na Kaszubach mieści się w barokowym dworku z XVIII w. Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem w którym rosną drzewa – pomniki przyrody

wśród
nich
liczący 400 lat
„Dąb Wybickiego”.
Serdecznie
zapraszamy do
oglądania wystawy w godzinach
pracy
MDK lub po
uprzednim
umówieniu się
telefonicznie.
Wystawa będzie wystawiona przez cały
miesiąc maj.
Tak brzmiały słowa „Mazurka Dą- Na podstawie relacji Pana Aleksandra
browskiego” w oryginalnej wersji Józefa Załęskiego materiał przygotował
Wybickiego:
Marian Lisiecki
Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy .
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.
Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia
składa serdeczne podziękowania Pocztom Sztandarowym, Miejskiej Orkiestrze
Dętej pod batutą Mariana Lisieckiego,
Strażakom z OSP Kalety, harcerzom,
mażoretkom za uświetnienie uroczystości, a także przedstawicielom wszystkich
organizacji oraz mieszkańcom uczestniczącym w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kaletach.

Grzesiu czaruje
podniebienia

Z

przyjemnością informujemy, iż
Grzegorz Bien kontynuuje swoją
kulinarną przygodę w programie telewizji TVS „8 smaków Europy”.
Najbliższy odcinek z młodym kuczowianinem w jednej z głównych ról będzie
można obejrzeć na antenie TVS już niebawem.

Jacek Lubos

Marsz, marsz, Dąbrowski…
Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
"słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany".
Marsz, marsz, Dąbrowski…
Na to wszystkich jedne głosy:
"Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli".
Aleksander Załęski

www.kalety.pl

maj 2015

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Klub Seniora w Zielonej

We

wtorkowe popołudnie,
5 maja, członkowie nowo
powstałego Klubu Seniora spotkali się
w Zielonej – naszym najpiękniejszym
zakątku miasta.
Najpierw odbył się spacer wokół dolnego zbiornika. Następnie dotarliśmy do
drewnianej wiaty usytuowanej na wale.
Tam miło spędziliśmy czas, piekąc kiełbaski w ognisku oraz śpiewając piosenki

biwakowe i biesiadne. Atmosfera
była
wspaniała,
pogoda i humory
dopisywały. Tak
aktywnie spędzony dzień z pewnością
pozostawi
w pamięci miłe
wspomnienia.
Następne spotkanie już
19 maja w szkole w Miotku. Naszym gościem będzie Grzegorz Bien – półfinalista programu telewizyjnego „ 8 smaków Europy” emitowanego w
TVS. Spotkania Klubu
przed wakacyjną przerwą
sfinalizuje wycieczka do

Żywca, Tresnej i Międzybrodzia Żywieckiego. W programie – zwiedzanie
Muzeum Browarów Żywiec, rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim oraz Góra
Żar.
Cieszę się, że do Klubu wciąż dołączają nowe osoby zainteresowane taką
formą spędzania wolnego czasu.

Mirosława Potempa

Przedszkolacy- mali ekolodzy

T

radycją już stały się obchody Dni
Ziemi w Miejskim Przedszkolu
nr 1 w Kaletach. W tym roku szkolnym nasi przedszkolacy brali udział
w projekcie edukacyjnym, zgłoszonym
do Towarzystwa Przyjaciół Lasu –
lokalnych obchodach „Dni przyjaciół
lasu”.
W ramach tego przedsięwzięcia dzieci
miały okazję realizować się we wszechstronnych działaniach na rzecz środowiska naturalnego. Już w lutym nasi wychowankowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.
„Bajkowy las”, wykazując się przy tym
sporą wyobraźnią i znajomością wielu
technik plastycznych.
W kwietniu najstarsza grupa przedszkolaków:„Biedronki” porządkowały
las okalający nasze przedszkole, grupa
„Smerfów” zbierała śmieci na podwórku
przedszkolnym i placu zabaw, natomiast
„Słoneczka” i „Kubusie” złożyły wizytę
w nadleśnictwie, gdzie mogły obserwo-

wać pracę leśnika- p. Góreckiego. Ofiarowane przez
niego małe iglaki, zostały
samodzielnie
zasadzone
przez dzieci z wszystkich
grup w ogrodzie przedszkolnym.
Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i pozyskanym
środkom finansowym, mogliśmy przed budynkiem
przedszkola zasadzić cztery
okazałe klony w różnych kolorach oraz
udekorować wejście ozdobnymi kwiatami.
W piękny, słoneczny dzień rodzice
naszych przedszkolaków mogli podziwiać prace swoich dzieci, zgromadzone
na galerii pt. „Las dookoła nas”. Na swoich rysunkach dzieci mogły przedstawić
urodę lasu rosnącego wokół przedszkola.
Głównym punktem naszego projektu
ekologicznego była uroczystość przedszkolna, na którą została zaproszona
P. Ewa Czeluśniak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego oraz P. Beata Górecka –
leśnik z zaprzyjaźnionej
kaletańskiej leśniczówki.
Uroczystość przygotowały
najmłodsze przedszkolaki
z grupy „Myszki”, które
pod bacznym okiem wychowawczyń Iwony Płocieniak i Danuty Mazur wystąpiły z przedstawieniem

teatralnym pt. „Dbajmy o Ziemię”. Za
aktywny udział w projekcie i zaangażowanie oraz włożony wysiłek nasi podopieczni zostali nagrodzeni tematycznymi książeczkami i grami edukacyjnym,
rozwijającymi świadomość ekologiczną.
Zwieńczeniem naszej akcji i miłą niespodzianką było przedstawienie teatralne
z
udziałem krakowskich aktorów pt.
„Ekologiczne przypadki panny Agatki”.
Planując i realizując projekt cały
czas kierowałyśmy się słowami Davida
Gates’a „ Musimy nauczyć się dbać
o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na
czas”.
Obserwując
zaangażowanie
i wielką radość poznawania naszych
wychowanków, jesteśmy przekonane, że
nam się to udało, a doznane przeżycia,
wzruszenia, uczucia, zachowania i otrzymane pouczenia zostaną utrwalone na
całe życie
Koordynatorki projektu:

Iwona Płocieniak i Danuta Mazur
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Pomysł na ciekawą lekcję historii

7

maja w ZSiP w Kaletach Miotku
gościła grupa artystyczna Rekonstrukto, skupiająca miłośników historii, prezentująca dzieciom i młodzieży
szkolnej pokazy rycerskich pojedynków oraz uzbrojenie z epoki średniowiecza.
Artyści w sposób barwny, ciekawy
i śmieszny opowiadali o życiu w czasach
rycerzy. Dokonali pasowania na rycerza,
zaprezentowali zakucie w dyby, a co
najważniejsze- uczniowie mogli przywdziać hełmy, kolczugi, dotknąć broni,
wziąć udział w pojedynku i poczuć się

Mecz Szachowy Drużyn
MDK Kalety - MGOK
OSP Woźniki

niczym średniowieczni wojownicy.
Grupa Rekonstrukto przybyła do
naszego miasta na moje zaproszenie.
W pokazie wzięli udział uczniowie zerówki oraz klasy I - V szkoły podstawowej ZSiP w Miotku.
Dzieciom i nauczycielom humor
dopisywał, podobnie jak zainteresowanie tą niekonwencjonalną
lekcją historii.

Laurencja Wons
Para Adam Kaźmierski i Andrzej Galios zagrała przeciwko Magdalenie Jantos i Pawłowi Mośnemu dwie rundy z
których zwycięsko wyszli woźniczanie.
Jak widać dramaturgii w tym meczu nie
brakowało, a zwycięzcy wykazali się
dużą klasą gry.
Na koniec wyróżniono zwycięską drużynę z Woźnik i najlepszego zawodnika
z Kalet, którym został tym razem Adam

Marek Rupik

VII Drużynowy Turniej Miast w Szachach
w Radzionkowie

Dnia 24 kwietnia na terenie Domu Kultury w Kaletach miał miejsce kolejny
szachowy mecz pomiędzy drużynami
MDK Kalety a MGOK OSP Woźniki.
W związku z dużą ilością dzieci w obu
klubach zmieniona została nieco formuła
zawodów. Do rozgrywek dopuszczono
zespoły czteroosobowe przy czym dwóch
juniorów nie mogło przekroczyć 14 lat.
Rozegrano turniej kołowy podliczając
punkty dla każdej z drużyn oddzielnie.
Grano tempem po 7 minut na zawodnika.
Kaźmierski.
Drużynę z Kalet reprezentowali: Adam
Kaźmierski, Andrzej Galios, Aleksy Walczak i Kacper Wrodarczyk. Woźniki:
Magdalena Jantos, Paweł Mośny i Kamil
Mośny.
Swego rodzaju niespodzianką po turnieju kołowym był remis obu drużyn
14,0 do 14,0 pkt. dlatego o wyniku zdecydował baraż.

Dnia 25 kwietnia na terenie hali sportowej MOSIR w Radzionkowie odbyła
się VII edycja Turnieju Drużynowego
Miast i Gmin w Szachach.
W tegorocznych rozgrywkach wzięło
udział 15 drużyn tj.: Lędziny I, Piekary
Śląskie I, Tarnowskie Góry, Łaziska
Średnie, Radzionków, Knurów, Kalety,
Poręba, Lędziny II, Piekary Śląskie II,
Zawiercie, Bytom, TTKF Boronovia,
Łaziska Górne, Łaziska Górne Gimnazjum. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z
czasem do gry 15 minut na partię dla
każdego zawodnika, a drużyna składała
się z 4 zawodników w tym dwóch seniorów i dwóch juniorów poniżej 18 lat.
Wygrała drużyna z Lędzin I uzyskując 12 punktów. Na miejscu drugim
uplasowała się drużyna z Piekar Śląskich I również 12 punktów, a na trzecim drużyna z Tarnowskich Gór- 11
pkt.
Kalety ostatecznie uplasowały się na
całkiem dobrym, tak należało by to ocenić, siódmym miejscu z dorobkiem 7
pkt. Punkty naliczano następująco za
zwycięstwo 2 pkt., za remis 1 pkt. i za
porażkę 0 pkt. Najlepsze wyniki indywidualnie w zawodach uzyskali Dawid

Gondzik, Mateusz Płonka i Rafał Liszka
po 6 1/2 pkt z 7 partii.
W tym towarzystwie na szczególną
pochwałę zasłużył nasz zawodnik Mateusz Płonka, który w walce na pierwszej
szachownicy oddał tylko jeden remis
zwyciężając aż sześć razy przy czym
w ostatniej rundzie pokonał silnego kandydata na mistrza reprezentanta Tarnowskich Gór Henryka Banasika.
Drużyna z Kalet grała w składzie:
Mateusz Płonka, Marek Rupik, Aleksy
Walczak i Kacper Kryś. Nie zabrakło
jak zwykle tradycyjnego śląskiego akcentu, gdyż zawodników w trakcie zawodów poczęstowano chlebem ze smalcem i ogórkiem.

Marek Rupik
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Tydzień bibliotek
W trakcie posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, które odbyło się 12 grudnia
2014 roku w Warszawie, wybrane zostało hasło tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek - „Wybieram bibliotekę”.
Autorką hasła jest Pani Joanna Dziak,
wiceprzewodnicząca Komisji ds. Edukacji Informacyjnej ZG SBP, pracująca
w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej.
Życie każdego człowieka to nieustanne
wybory: od tych codziennych, których
się nawet nie dostrzega, aż po istotne
wybory życiowe, które na długie lata
determinują życie osobiste, rodzinne,
zawodowe czy społeczne. Wybory mogą
być spontaniczne lub głęboko przemyślane, ale ich istotą jest zawsze istnienie
różnych możliwości. Współczesny świat
w wielu dziedzinach dostarcza tych możliwości cały szereg. O uwagę i zainteresowanie odbiorcy walczą różne media, a
na uczestników czekają liczne oferty
edukacji i rozwoju osobistego oraz spędzania wolnego czasu. Dlaczego więc
„wybieram bibliotekę”?
Zasadniczą rolą bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie dorobku piśmienniczego ale to także miejsca interesujących spotkań, imprez kulturalnych i naukowych, inspirujących przedsięwzięć.
Coraz częściej dysponują także atrakcyjnymi, przyjaznymi
i dobrze wyposażonymi wnętrzami. Biblioteki realizując
zadania edukacji informacyjnej umożliwiają zdobywanie nowych kompetencji
i zapobiegają cyfrowemu wykluczeniu,
więc by sprawnie funkcjonować w świecie zdominowanym przez Internet „wybieram bibliotekę”.

Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek
daje możliwość zaprezentowania tych
cech, które sprawiają, że biblioteka ze
swoją ofertą jest w nauce, kulturze i edukacji nie tylko instytucją nieodzowną, ale
także atrakcyjną.
Realizacja programu odbywa się
w maju, a jej kulminacją jest Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja.
Z tej okazji w naszej Bibliotece odbył
się cykl spotkań z najmłodszymi czytelnikami, lekcje biblioteczne, konkursy
i wystawy.
W tym roku rozpoczeliśmy bardzo
wcześnie bo już 25 marca, czyli 25 retheto bardzo ważny dzień w Śródziemiu świecie stworzonym przez
J. R. R. Tolkiena. Jest to dzień, w którym
nastąpił upadek Saurona i tym samym
zakończyła się Wojna o Pierścień,
a Śródziemie pokonało mroczne siły.
Z tego powodu dzień 25 marca ustanowiony został Dniem Czytania Tolkiena
i obchodzony jest corocznie w wielu krajach na świecie. Nasza biblioteka także
włączyła się w te obchody serwując czytelnikom wszystkie dzieła Tolkiena. Kulminacją tego dnia było otwarcie wystawy
w Bibliotece Śląskiej poświęconej
Tolkienowi.
23 kwietnia odbyło się spotkania
z poezją pani Pani Bożeny Wiesiołek .
NeLa – właściwie Bożena Wiesiołek cechuje ją niestandardowe podejście do
tematu wieczorków poetyckich, co wyraża się rzadko spotykanym sposobem prezentowania poezji. Lubi łamać konwenanse. Studentka doradztwa filozoficznego i coachingu na Uniwersytecie Śląskim.
Jej dorobek to tomik poetycki
„F.L.Y.” (2013), który ukazał się też

w postaci e-booka (2014), tomik poetycki
„Zapalić dwa razy jedną zapałkę” (2012) wydany w formie e-booka.
Powiązana z Alternatywnym Klubem
Literackim w Elblągu; ponadto swoją
twórczość prezentowała w takich miejscach jak: Klub Literacki w Brzegu, Fundacja Pieśniarze we Wrocławiu, Galeria
„W Drodze” – Czernica (woj. śląskie)
oraz w wielu innych. W czerwcu 2013
wystąpiła w ramach Nocy Pragi w Warszawie . W styczniu 2013 zasiadała w
składzie jury podczas Noworocznego
Slam Poetry w Kielcach. Publikowała
swoje wiersze w ogólnopolskich gazetach takich jak: „Cogito”, „Angora" oraz
na platformach/w magazynach internetowych takich jak: Książka jest kobietą,
Debiutext, Desperat-zine, Lart, Przystań
Literacka i Magazyn Obsesje.
29 kwietnia nastapiło otwarcie wystawy fotografii, tarnogórzanki pani Janiny
Koniecznej pt. „Grecja” . Na otwarciu
gościła autorka razem z grupą naszych
plastyków. Na wystawie, czynnej do
końca maja, można zobaczyć piękno
zabytków Grecji. Pani Janina jest zapaloną podróżniczką, fotografem i malarzem.
W maju odbędzie się jeszcze sporo
spotkań z młodzieżą, Biblioteka włączy
się także w ogólnopolskie akcje – Noc
Muzeów i Noc Bibliotek.

Marcin Walczak

Tomasz Ocelok Mistrzem Koła PZW Kalety na rok 2015
W niedzielę 26 kwietnia na zbiorniku wodnym Zielona
Górna odbyły się spławikowe zawody wędkarskie o tytuł
Mistrza Koła PZW Kalety.
W tym roku mistrzowski tytuł wywalczył Tomasz Ocelok
z wynikiem 5,09 kg złowionych ryb. Za nim na podium uplasowali się: Jacek Lubos (4,17 kg) i Jerzy Pakuła (4,09 kg).
Miejsce czwarte zajął Stanisław Szmalemberg (3,34 kg), zaś
piąte Seweryn Cichoń (3,2 kg).
W rywalizacji juniorskiej zwyciężył Łukasz Golus przed
Szymonem Banduchem.
Wśród złowionych ryb dominowały płocie i leszcze. Łupem
zawodników nie padł niestety w tym dniu ani jeden karp.
Wszystkie ryby, po zważeniu, wróciły z powrotem do wody.
Zawody zorganizował zarząd Koła PZW Kalety na czele
z prezesem Robertem Kudrem.

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Niezwykła wycieczka

M

iejska Orkiestra Dęta, jak
każdego roku, tak i tym
razem była organizatorem wycieczki zagranicznej dla swoich
muzyków ze współmałżonkami.
Droga wiodła do niezwykłego
kraju- Chorwacji.
Ponieważ nie wszystkie miejsca
w autokarze były zajęte, zaproponowano uzupełnienie uczestników
przez inne osoby spoza orkiestry
i w ten sposób udało mi się
„załapać” na ten wyjazd, który przewidywał pobyt od 10 do 18 kwietnia br.
Wyjechaliśmy w piątkowy wieczór
z ogromnymi oczekiwaniami wobec
organizatorów, bo dla wielu z nas był to
pierwszy tak daleki wyjazd. W ciągu
pierwszej nocy przejechaliśmy Czechy,
Austrię i Słowenię. Jako pierwsze miasto
na trasie naszej turystycznej podróży
znalazła się Lubljana - stolica Słowenii,
gdzie spędziliśmy 4 godziny. W Lubljanie, przy pomocy miłej pani przewodnik
zwiedziliśmy najbardziej atrakcyjne
miejsca, budowle, kościoły i pomniki.
Obejrzeliśmy wspaniały uniwersytet,
w którym, jak zapewniała przewodniczka, z uwagi na niezwykle sprzyjające
warunki studiowania, uczy się młodzież
prawie z całego świata. Charakterystyczny budynek Biblioteki Narodowej składający się z trzech kondygnacji, z których każda oznaczała co innego i charakteryzowała się czymś innym. Najwyższa
kondygnacja miała zainstalowane np.
niezwykłe okna w kształcie otwartej
księgi, wychodzącej na zewnątrz, niższa
kondygnacja miała umieszczone w ścianach kamienie pochodzące z różnych,
ściśle określonych stron Słowenii. Zwiedziliśmy kościół św. Mikołaja z niezwykłymi drzwiami, obok których umieszczona była tablica upamiętniająca pobyt
w niej naszego papieża Jana Pawła II,
mosty na rzece Lubljance z ogromnymi
postaciami smoków, które wg legendy
poruszały ogonami, jeżeli przez most
przechodziła dziewica. Myśmy niestety
tego nie obejrzeli. Widzieliśmy budynek
parlamentu, złoty pomnik patrona miasta
pochodzący z wykopalisk, wzgórze zamkowe, targ wraz z odbywającym się tam
festynem i wiele innych ciekawych rzeczy. Od rynku rozchodzą się promieniście ulice we wszystkich kierunkach.
Następnym etapem podróży był Zagrzeb – stolica Chorwacji. To największe miasto tego kraju. Wędrówka robiła
na nas wielkie wrażenie, bowiem obejmowała najważniejsze obiekty, budowle,

Panorama Trogiru

parlament, kościół p.w. Wniebowzięcia
NMP wzniesiony w stylu grecko- barokowym w XIII wieku, rynek, wąskie
przejścia schodami pomiędzy budynkami położonymi na różnych poziomach.
Wszystkie powierzchnie placów, chodników i przejść były wyłożone błyszczącymi jakby marmurowymi płytami. W Zagrzebiu występuje jedyne na świecie
muzeum „utraconej miłości” , gromadzące ogromną ilość eksponatów, które
nadal z całego świata można tam wysyłać.
Jechaliśmy dalej, kierując się na południe, gdzie coraz bardziej pokazywał się
teren górzysty, z szarymi wysokimi skałami, których wierzchołki pokryte były
śniegiem. Jak okiem sięgnąć góry i skały
pokryte gdzieniegdzie lichą roślinnością,
a na trasie przejazdu- niezliczona ilość
tuneli o różnej długości sięgające nawet
10 km. Jechaliśmy w pobliżu Vukovarumiasta spornego pomiędzy Chorwacją
a Serbią - symbolu nie tak dawnej wojny.
Na trasie wędrówki zwiedziliśmy
miasto Split, drugie co do wielkości miasto Chorwacji założone w IV w. n.e.
Uważa się, że założycielem Splitu był
cesarz Dioklecjan, który postanowił
wznieść pałac dla siebie- i tak właśnie
zrobił. Willa cesarza miała 30 tys. m2
powierzchni- lecz dziś pozostały tylko
fragmenty murów, piwnic, komnat. Pałac przechodził z rąk do rąk różnych
ludów: Węgrów, Chorwatów, Austriaków czy Wenecjan. Każda kultura pozostawiła swój ślad w tym mieście, czyniąc
je wyjątkowo charakterystycznym
i zróżnicowanym. Piękne miasto z pięknym wybrzeżem i śródziemnomorskim
klimatem.
W naszej wędrówce po chorwackiej
ziemi mieliśmy możliwość zobaczyć też
niezwykłe cuda natury, do jakich niewątpliwie można zaliczyć Jeziora Plitwickie
stanowiące Park Narodowy wpisany na
listę UNESCO. To nieprawdopodobne
wprost zjawisko setek przepięknych wo-

dospadów, spadających z gór z ogromnym hukiem wody, rozpryskującej się
o skały. Piękna zieleń, ryby, płazy, ptaki,
gady i wąskie drewniane kładki liczone
w kilometrach i rwąca woda pod kładką
a często na kładce. Spiralne ścieżki biegnące krętymi zakolami w dół i nagle
piękne płaskie jeziora, na których pływają statki turystyczne. Całość tego parku
to obszar o powierzchni 295 km2 na
wysokości 545 m n.p.m. To wyjątkowe,
niepowtarzalne zjawisko. Trasa kilkunastokilometrowa – trzeba całego dnia, aby
to zobaczyć, a chodzenie w dół i znów
pod górę, krętymi kładkami przy rozpryskującej się wodzie, stanowi pewną trudność, bo trzeba bardzo uważać, żeby się
nie potknąć i nie upaść. Na koniec po
całodziennej wędrówce. trzeba pokonać
jeszcze tzw. drogę krzyżową czyli kilkadziesiąt stromych kamiennych schodów
aby wydostać się z tego parku, ale warto
było.
Po tych trudach obiadokolacja w hotelu, a potem sen były jak balsam na zmęczone nogi. Ale nie było się co zanadto
cieszyć, bowiem trzeba było wstać
o 6.00, zjeść śniadanie i jechać dalej.
Tym razem droga wiodła nas do pięknego portowego miasta TROGIR, którego
niewątpliwym atutem jest starówka wpisana na listę światowego dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Zwiedziliśmy tam dwa pałace,
katedrę, Bramę Lądową, renesansowy
pałac Cipko z XV w., plaże chyba najpiękniejsze w całej Europie . W centralnym punkcie miasta stała piękna świątynia, a przed nią na tarasie przepiękne
pieśni śpiewał kwartet wokalny męski,
który nazywał się KLAPA. Można tam
było kupić płyty z ich nagraniami.
Po obiadokolacji i spokojnej nocy
nagle można się było wyspać i nigdzie
się nie spieszyć, bo to był jedyny dzień
wolny i każdy mógł go spędzić dowolnie. Radość, bo pogoda była piękna
i było bardzo ciepło (ok. 25 stopni), więc
ruszyliśmy nad morze, które było blisko

www.kalety.pl

maj 2015

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

13

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

hotelu. Albo odwrotnie- to hotel MEDYNA był usytuowany tuż nad morzem.
Adriatyckim oczywiście. Cieszyliśmy
się jak dzieci. Przepiękne plaże, promenady, urokliwe ścieżki, olbrzymie palmy, łodzie, motorówki, statki turystyczne i ogromna ilość żaglówek. W niedalekiej odległości usytuowany był „JachtClub” z niezliczoną ilością białych jachtów. Na lądzie wytworne hotele, piękne
wille, urokliwe domy zatopione w zieleni i w kwiatach, małe kafejki, lodziarnie
itp. Wieczorem byliśmy uczestnikami
ciekawej kolacji, na którą pojechaliśmy
w góry, do wiejskiej zagrody. Gospodarze częstowali nas pieczonymi na tłuszczu kartoflami z mięsem i jarzynami
oraz dowolną ilością wina, rakiji, ciastem i kawą. Dodatkowym elementem
było zwiedzanie regionalnego muzeum
ze strojami i eksponatami historycznymi.
Następnym etapem naszej podróży było
to, na co czekaliśmy najbardziej- Medjugorie. Przejeżdżaliśmy wielokilometrowy odcinek drogi górskiej, przez tunele
o różnej długości i- o dziwo- przekraczaliśmy granice z innych krajem – z Bośnią i Hercegowiną, która nie należy do
strefy Schengen, więc przeprowadzano
tam kontrolę paszportową. Zbliżaliśmy
się coraz bardziej do tego jedynego
i bardzo ważnego dla katolików miejsca
z mieszanymi uczuciami. Nasza wiara
w objawienia Matki Boskiej mieszała się
z chęcią turystycznego zwiedzenia tego
pięknego zakątka świata. Wreszcie przyjechaliśmy.
Medjugorie to 4,5 tysięczne miasto,
które związane jest nieodłącznie z kultem Maryjnym, to miejsce pielgrzymkowe, do którego zmierza różnojęzyczny
i różnokolorowy tłum. Centralne miejsce
zajmuje oczywiście kościół p.w. Św.
Jakuba - bardzo skromny w swoim wystroju, w którym o każdej porze odprawiane są msze św. w różnych językach,
w zależności od grupy pielgrzymkowej
i księdza, który jej towarzyszył. Przed
kościołem zadaszony dziedziniec z niezliczoną ilością konfesjonałów (też różnojęzycznych) i studnia z wodą zdatną
do picia i do obmywania, która, wg relacji, uzdrawia tych, którzy mają silną
wiarę. Po przejściu kilkudziesięciu metrów ogromy obiekt zadaszony z napisami w różnych językach. Tak, jakby Matka Boska witała przybyłych. Na środku
ogromny ołtarz z figurą Matki Boskiej,
a dookoła, na ogromnym placu, jak
okiem sięgnąć ustawione ławki dla wiernych uczestniczących w nabożeństwie.
Oczywiście kulminacyjnym punktem
było wejście na Wzgórze Objawień. Dla

Sanktuarium Maryjne w Medjugorje

nas nie było to wzgórze- ale najprawdziwsza góra, na którą trzeba się było
wdrapywać po kamieniach o różnych
kształtach bez żadnej poręczy.
Po drodze zatrzymywaliśmy się kilka
razy przy stacjach, przy drewnianym
krzyżu, odmawiając modlitwę. Zejście
z tej góry wcale nie było łatwiejsze
i trzeba było iść bardzo ostrożnie.
W pobliżu parkingu, przy drodze dojazdowej spotkaliśmy jeszcze jedną niezwykłą atrakcję. Za wysokim żywopłotem, na wypłytkowanej dużej powierzchni ustawiona była niezwykła figura
Chrystusa, wykonana w 1998r. z metalu
(może z brązu) z rozłożonymi ramionami tak jak na krzyżu lecz bez krzyża. Do
tej figury ustawiała się długa, pojedyncza kolejka i każdy chciał zobaczyć
i dotknąć tej figury, z której w jednym
miejscu (na nodze Jezusa) wypływały
ciągle krople wody. Jak mówiła przewodniczka ukazały się one niedawno, co
wzbudziło ogromne zainteresowanie
badaczy, uczonych i Watykanu. Można
było kupić specjalne białe chusteczki
z wizerunkiem Matki Boskiej, aby dotknąć tej wypływającej z metalu wody.
Ludzie obejmowali figurę, całowali nogi
Chrystusa, dotykali zmoczone w tej wodzie palce do swojego czoła, do ust
i gorąco się modlili.
Po ogromnych przeżyciach religijnych wracaliśmy tą samą drogą do naszego hotelu, rozmyślając nad tym, co
zobaczyliśmy i przeżyliśmy. W następnym dniu wcześnie rano udaliśmy się na
ostatni etap naszej wędrówki po Bałkanach- do Dubrownika zwanego nie bez
przyczyny perłą Adriatyku. Przed nami
ponad 4 godziny jazdy w wyjątkowo
trudnych dla kierowców warunkach.
Skały, kręte ,wąskie drogi, tunele, przepaście itp. To co zobaczyliśmy w czasie
jazdy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Cudowne krajobrazy wysokich
gór, na których usytuowane były piękne
budynki, hotele, domy rekreacyjne

wśród niepowtarzalnej roślinności, skaliste stopnie krętych ścieżek i przez cały
czas widok przepięknego niebieskiego
morza z niezliczoną ilością wysepek
zamieszkałych i niezamieszkałych, porośniętych bujną roślinnością. Niewyobrażalne jest piękno tego 50-tysięcznego
starego miasta, wpisanego na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To
istotny port handlowy i pasażerski. Posiada połączenie promowe z Bari we
Włoszech. W pobliżu międzynarodowy
port lotniczy Dubrownik. Renesansowy
kościół św. Zbawiciela i barokowy kościół św. Błażeja (patrona Dubrownika).
Klasztory, pałce, Kolumna Rolanda pochodząca z 1419r. Kolejka wagonikowa
wioząca turystów na platformę widokową. Dookoła jak okiem sięgnąć błękitne
morze z ogromną ilością białej floty.
Piękne ulice, promenady, schody, budowle i mnóstwo restauracji, kafejek ze
stolikami na wolnym powietrzu. Dubrownik jest tak piękny, że trudno to
opisać.
Wszystko niestety kiedyś się kończy.
Z żalem musieliśmy pożegnać gościnny
i wspaniały Dubrownik. Wracaliśmy tą
samą drogą (m.in. przez Bośnię i Hercegowinę) do naszego hotelu, spędzając
w autobusie ponad 4 godziny i podziwiając te cudowne krajobrazy, które były
dodatkowo urozmaicone tysiącem świateł na tle ciemnych już gór i morza, które
było ciemne, oświetlone gdzie niegdzie
statkami lub motorówkami.
W następnym dniu po obiedzie szykowaliśmy się już do wyjazdu, a przed
nami było 18 godzin jazdy autobusem
w drodze powrotnej. Zmęczeni, niewyspani, ale szczęśliwi wróciliśmy wreszcie do domu.
Dziękujemy Panu Marianowi Lisieckiemu za doskonale zorganizowana wycieczkę.

Maria Rogocz
www.kalety.pl
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Unia jednak w grupie spadkowej
Unici mają jednak na swoim koncie
wystarczającą aż nadto liczbę punktów
kaletańska Unia nie utrzymała i mogą w zasadzie ze spokojnym sumieostatecznie czwartego miejsca i gra niem myśleć już o następnym sezonie.
Biorąc pod uwagę wyraźny progres
obecnie tzw. Grupie spadkowej.
i dobrą grę piłkarzy trenera Lebka
–
s e z o n
2015/2016 zapowiada się więc
bardzo emocjonująco.
radząca sobie
Ś wietnie
w przekroju całego sezonu

Jacek Lubos

Klęska z Pawonkowem

G

rająca w lublinieckiej B–
klasie kuczowska Małapanew dobrze radziła sobie
wiosną na własnym i obcych boiskach.
Piłkarze z Paderewskiego zaliczyli 4
zwycięstwa pod rząd wygrywając z LKS
Wierzbie 3:1 (dom), LKS Droniowice

2:1 (wyjazd), Wartą II Kamieńskie Młyny 2:1 (dom), Tajfunem Harbułtowice
4:3 (wyjazd). Passę przerwał kuczowianom dopiero niżej plasujący się w lidze
Orzeł Pawonków, który rozgromił Małąpanew na jej stadionie aż 6:3.
Obecnie klub z Kuczowa plasuje się
w lidze na 4 pozycji.

UNIA Kalety MISTRZEM
PUCHARU POLSKI
PODOKRĘGU LUBLINIEC!

S

pektakularnym zwycięstwem 5:1
nad drużyną Warta Kamieńskie
Młyny, drużyna seniorów KS UNIA
Kalety zapewniła sobie tytuł Mistrza
PUCHARU POLSKI Podokręgu Lubliniec.
Zwycięstwem nad Kamieńskimi Młynami Unia awansowała do I rundy Pucharu
Polski Śląskiego ZPN, a rywalem niebiesko-białych była drużyna rezerw gliwickiego Piasta.
Niestety piękny sen o Pucharze zakończył się dla Unii właśnie na ta meczu
z tym przeciwnikiem. Piast rozgromił
Unię na jej obiekcie 4:0 i awansował do
następnej rundy tych rozgrywek.
Niemniej jednak zdobycie mistrzostwa
na szczeblu lublinieckim jest ogromnym
sukcesem dla kaletańskiego Klubu Piłkarskiego. Składamy serdeczne gratulacje
zawodnikom, trenerom oraz działaczom
sportowym. Życzymy dalszych sukcesów!

Jacek Lubos

(jal)

Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich Orlik CUP 2015

W

dniu 03.05.2015 r. na boisku
kaletańskiego Orlika odbył się
Piłkarski Turniej Drużyn Amatorskich Orlik Cup 2015.
W zawodach startowali zawodnicy
w wieku +16 lat (drużyny 6 osobowe +
rezerwa). Startowały cztery drużyny
amatorskie: trzy z Kalet oraz jedna z Siemianowic. Zawody rozegrano systemem
” każdy z każdym”. Każdy mecz trwał 2
x 12 minut. Cała sportowa impreza trwała od 13.00 do 17.00.
Wyniki meczów:
1.PiT Stop Serwis Siemianowice – Santos Kalety 7:2
2. Polaris Kalety – Nocne Wilki Kalety 1:2

3. PiT Stop Serwis – Polaris 6:1
rzy oraz uczestnicy pragną podziękować
4. Santos - Nocne Wilki 0:0
Burmistrzowi Kalet Panu Klaudiuszo5. PiT Stop Serwis - Nocne Wilki 6:3
wi Kandzia za ufundowanie pucharów.
6. Santos – Solaris 2:3
W drugiej połowie czerwca zorganizowaKońcowa klasyfikacja:
ny zostanie coroczny Turniej o Puchar
1. PiT Stop Serwis Siemianowice - 9 pkt Burmistrza Miasta Kalety. To już nieba2. Nocne Wilki Kalety - 4 pkt
wem, w związku z czym serdecznie
3. Polaris Kalety - 3 pkt
zapraszamy na treningi na Orliku.
4. Santos Kalety - 1 pkt
Najlepszym strzelAntoni Jeż
cem turnieju został
Mateusz
Sieroń ( PiT Stop
Serwis) – 7 goli.
Rozgrywki
sędziował licencjonowany sędzia PZPN
Grzegorz Gruszka.
Ceremonii wręczenia pucharów dokonali animatorzy
Orlika:
Marcin
Prandzioch i Antoni Jeż. Organizato-

www.kalety.pl

maj 2015

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

15

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Pingpongiści Unii Kalety w III lidze!

K

olejny sukces kaletańskich pingpongistów! Po brązowym medalu Mistrzostw Śląska Młodzieżowców
2015, drużyna Unii Kalety występująca w śląskiej lidze
okręgowej wygrała 9 kwietnia u siebie ostatni mecz
z drużyną Huraganu II Sosnowiec 6:4 (Paweł Piech-2
pkt, Kamil Galicki-2 pkt, Mateusz Piech-1 pkt, Krystian
Mnich-1pkt.), zajmując ostatecznie pierwsze miejsce
rozgrywkach sezonu 2014/15.
Tym samym drużyna z Kalet awansowała bezpośrednio
do III ligi, zaś wicemistrz grupy IV Huragan II Sosnowiec
będzie musiał rozegrać w barażach dwumecz z wicemistrzem grupy II ULKS Tajfun II Ligota Łabędzka. O sukcesie kaletańskiego zespołu zdecydowała znakomita runda
rewanżowa, w której nasz zespół wygrał wszystkie mecze
odrabiając tym samym 4 punktową stratę do lidera po I rundzie-Huraganu II Sosnowiec.
Wyniki rundy rewanżowej:
19.02.2015: KS Unia Kalety - TTS Polonia III Bytom 6:4
26.02.2015: KS Unia Kalety - UKS Szenwald Dąbrowa
Górnicza 10:0
05.03.2015: KS Unia kalety - MKS Skarbek IV Tarnowskie
Góry 7:3
12.03.2015: LKS Zgoda Byczyna Jaworzno - KS Unia Kalety 2:8
19.03.2015: MCKS Czeladź - KS Unia 2:8
26.03.2015: TRS Millenium II Myszków - KS Unia Kalety
1:9
09.04.2015: KS Unia Kalety - UKS Huragan II Sosnowiec
6:4
W imieniu zawodników i działaczy dziękuję kibicom za
liczne przybycie i doping.

Grupa IV- końcowa klasyfikacja

Antoni Jeż

Młodzi zawodnicy KS Unia Kalety gościli na meczu ligowym w Chorzowie

W

piątkowy wieczór, 24 kwietnia
br., około 80 osobowa grupa
członków KS Unia Kalety (w tym 50
dzieciaków) obejrzała z wysokości trybun mecz ekstraklasy pomiędzy Ruchem Chorzów, a Legią Warszawa.
Wyjazd został zorganizowany przez
zarząd klubu Unia Kalety przy wydatnej pomocy firmy EKO-TECH Marek
Jelonek.
Do Chorzowa młodzi kibice udali się
wynajętym autokarem oraz busem. Wyjechaliśmy o godzinie 18:30, na miejscu
byliśmy o 19:30 i spokojnie zajęliśmy
miejsca na sektorze rodzinnym. Tam mogliśmy się już skupić na oglądaniu ciekawego spotkania oraz dopingowaniu drużyny Ruchu. Dzieci z zaciekawieniem
przyglądały się grze piłkarzy przy wspaniałej atmosferze, która panowała na stadionie, mimo bezbramkowego remisu.
Dla większości z nich było to całkiem
nowe doznanie i zapewne będą mile
wspominać swoją pierwszą wizytę na
chorzowskim stadionie.
Nasi podopieczni uczestniczyli w róż-

nych konkursach przygotowanych przez
animatorów. Było malowanie twarzy,
śpiewanie oraz konkursy sprawnościowe.
W przerwie meczu szczęście uśmiechnęło się do Daniela Spałka, który został
wylosowany do strzelania rzutu karnego.
Wraz z maskotką Ruchu „ Adler” oraz z
czwórką innych dzieciaków wykonał
swój najważniejszy rzut karny w życiu oczywiście strzelony.
Po meczu do naszego sektora podeszli
zawodnicy Ruchu Chorzów, którzy rozdawali autografy i przybijali piątki
z dziećmi. Po wielkich emocjach, obdarowani różnymi gadżetami chorzowskiego
klubu, spokojnie wsiedliśmy w autokar
i dotarliśmy do naszego miasta już późną
porą około godziny 23.30.
Podsumowując, zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Łącznie udział w meczu wzięło 80 osób,
co stanowi najprawdopodobniej rekordową liczbą kibiców Kalet, jaka pojawiła
się kiedykolwiek na stadionie przy al.
Cichej 6 w Chorzowie. Był to już kolejny
w ostatnich latach, ale na pewno nie

ostatni, taki wyjazd zorganizowany przez
Unię Kalety i naszych sponsorów. Tak
duża liczba dzieci uświadomiła nam, że
warto dalej podążać tą drogą. Propagujemy bowiem wśród dzieci i młodzieży nie
tylko ukochany klub, ale również co bardzo ważne - aktywny tryb życia.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości wychowankowie naszego klubu UNIA KALETY, będą mieli możliwość jako zawodnicy biegać po boiskach ekstraklasy.
Aby tak się stało, potrzebne jest jednak
kilka czynników:
- ZIARNO TALENTU
- GRAM SZCZĘŚCIA
- HEKTOLITRY WYLANEGO POTU
NA TRENINGACH (a czasami łez)
- BARDZO DUŻO CIĘŻKIEJ I WYTRWAŁEJ PRACY
Tak więc do dzieła mali piłkarze KS
Unia Kalety! Jednak nie taki straszny
kibic jak go malują. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz video z naszymi
dzieciakami na stronie:
www.kalety.pl.

Zarząd KS Unia Kalety
www.kalety.pl
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Nowy regulamin na miejskim obiekcie sportowym przy ulicy Fabrycznej

P

od koniec kwietnia, na terenie stadionu miejskiego
w Kaletach stanęły tablice z regulaminem boiska
wielofunkcyjnego oraz bieżni lekkoatletycznej.
Duże i czytelne regulaminy pozwolą korzystającym
z kompleksu sportowego poznać przede wszystkim zasady
bezpiecznego korzystania z obiektu jak również regulują
sprawy z zakresu ich nieprzestrzegania.
Na tablicach oprócz regulaminów zamieszczone zostały
także numery alarmowe pozwalające na szybkie powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych w razie zagrożenia życia lub mienia.
Wszystkim amatorom sportu życzymy bezpiecznego korzystania z naszego nowoczesnego obiektu sportowego.

Marek Parys

Rewitalizacja linii 143 Kalety – Kluczbork zmierza do stacji końcowej

14

kwietnia 2015 roku w Lublińcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego
przez Polskie Linie Kolejowe projektu
pn. "Polepszenie usług przewozowych
poprzez poprawę stanu technicznego

linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork".
W spotkaniu udział wzięli również
samorządowcy z gmin, przez które przebiega linia 143. Obecni byli Burmistrz
Kalet Klaudiusz Kandzia, Wójt Koszęcina Grzegorz Ziaja oraz Burmistrz Lublińca Edward Maniura.
W części spotkania przeznaczonej na
zadawanie pytań, burmistrz Klaudiusz
Kandzia zwrócił uwagę przedstawicielom PKP oraz generalnemu wykonawcy
inwestycji na problem odtworzenia dróg
gminnych, które zostały zniszczone
przez ciężki sprzęt dojeżdżający na miejsce remontu. Zwrócił się również z zapy-

taniem do inwestorów, jakimi kryteriami
kierowano się przy wyborze peronów
jakie w trakcie inwestycji zostaną wyremontowane.
Jak wiadomo stacja kolejowa w Kaletach jest stacją początkową niniejszej
inwestycji, jednak remont peronów nie
został uwzględniony przy rewitalizacji
linii 143.
W ramach projektu wymieniono 138
km torów, 77 rozjazdów, wyremontowano 43 przejazdy, 24 mosty i wiadukty
oraz zrewitalizowano 15 peronów. Całość inwestycji opiewa na kwotę 408 467
847 PLN.

Marek Parys

Plany inwestycyjne TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na terenie Miasta Kalety

W

bieżącym roku, TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. planuje
zrealizować następujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie naszego
miasta:
1. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Kalety Powstańców 2
na terenie byłych Kaletańskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych.
2. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Truszczyca 3 w Kaletach-Truszczycy przy ul. Dębowej wraz
z modernizacją obwodów nN przejętych
ze stacji Truszczyca 1.

W roku 2016 planowana jest - Budowa
linii kablowej SN w celu powiązania
ciągów liniowych SN Kalety – Bukowiec z linia Koszęcin – Kalety w miejscowości Kalety (stacja transformatorowa SN/nN Kalety Osiedle Królów – stacja transformatorowa SN/nN Kalety Tuwima).
W latach 2017 - 2018 planowane inwestycje przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. to:
1. Skablowanie linii napowietrznej SN
Bukowiec Kalety przebiegającej przez
tereny leśne i zadrzewione od stanowiska słupowego nr 97 do słupa nr 111
w obrębie miejscowości Kalety Mokrus
i Kalety Zielona.
2. Przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN Kalety Jędrysek 1 na
stację kontenerową wraz z modernizacją
obwodów nN w Kaletach przy ul. Ks.
Rogowskiego.

3. Przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN Truszczyca 1 na stację kontenerową wraz z modernizacją
obwodów nN w Kaletach-Truszczycy
przy ul. Dębowej.
4. Skablowanie linii napowietrznej SN
Bukowiec Kalety przebiegającej przez
tereny leśne i zadrzewione od stanowiska słupowego nr 141 do słupa nr 161
w obrębie miejscowości Kalety - Truszczyca.
5. Budowa linii kablowej SN w celu
powiązania ciągów liniowych SN: Bukowiec - Kalety (odg. Zielona 2, S-477)
i Kalety – Bukowiec (odg. Miotek Barbary, S-524) w miejscowości Kalety
Zielona i Kalety Miotek.
Realizacja powyższych przedsięwzięć
inwestycyjnych znacznie poprawi zabezpieczenie energetyczne dla poszczególnych dzielnic miasta Kalety.

Bolesław Gruszka
www.kalety.pl
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FIRMA WYKOŃCZENIOWO– REMONTOWA
GRZEGORZ PASTERNAK

Kolejny krok do zakończenia procesu
skanalizowania naszego miasta

M

iasto Kalety otrzymało pozwolenia od Wojewody
Śląskiego i Starosty Tarnogórskiego na budowę
wykonuje:
ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej w Kaletach. Dotyczy to dzielnic Miotek, Zielona, Mokrus i Truszczyca.
- tynki maszynowe gipsowe
Otrzymane pozwolenia budowlane oznaczają zakończenie
- cementowo– wapienne ocieplenia zewnętrzne
etapu projektowego budowy kanalizacji. Urząd Miejski pracuje nad możliwością sfinansowania inwestycji m.in. poprzez
- docieplenia wewnętrzne
pozyskanie środków zewnętrznych na pokrycie części inwestycji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
- regipsy
2014 – 2020.
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji techTelefon: 530 383 387
nicznej
odbył się w lipcu 2013 roku. Klaudiusz Kandzia
MATERIAŁ PŁATNY

Projekt iluminacji budynku
Urzędu Miejskiego

W

związku z pozyskaniem środków z Funduszy Norweskich,
Miasto Kalety prowadzi aktualnie
prace nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Równolegle tworzona jest dokumentacja projektowa iluminacji budynku, która będzie dopełnieniem całości efektu
nowego wizerunku magistratu.

Klaudiusz Kandzia

Na

Miasto Kalety zaproponowało 220 tysięcy złotych
pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu przy budowie
kanalizacji deszczowej w Kuczowie i Miotku

W

związku z niezapewnieniem
odpowiednich środków w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na
realizację wspólnego przedsięwzięcia
Miasta Kalety i Powiatu polegającego
na budowie kanalizacji sanitarnej
(Miasto Kalety) oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego
(Powiat), Miasto Kalety zaproponowało pomoc Powiatowi w wysokości 15%
wkładu własnego Powiatu w 2015 r. co
stanowi około 220 tys. zł .
Miasto ze swej części inwestycji wywiąże się w terminie, natomiast Powiat
nawet po przyjęciu pomocy zakończy
inwestycję dopiero w roku 2017. Udzielając pomocy Powiatowi Miasto Kalety
zastrzega konieczność rozpoczęcia prac
w br. i warunkuje jej udzielenie zakończeniem w roku 2017.
Mamy nadzieję że powiat przyjmie
pomoc Miasta, które mając nieporównywalnie niższy budżet oferuje tak dużą
pomoc. Powiat tarnogórski deklaruje że
bez pomocy Miasta Kalety swoją część

inwestycji zakończy w roku 2020, narażając Miasto Kalety na zwrot dotacji
w wysokości około 5 milionów zł, co dla
Miasta miałoby katastrofalne skutki.

Klaudiusz Kandzia

Drewniany kuźnik z Kuczowa wrócił na swoje miejsce

skwer przy ulicy Paderewskiego w Kuczowie
wróciła figura drewnianego kuźnika.
W lutym padła ona ofiarą kolizji drogowej jaka miała tam
miejsce. Połamanego, drewnianego kuźnika trzeba było oddać do pracowni Pana Ryszarda Wysockiego, gdzie została
gruntownie odrestaurowana.
Obecnie kuźnik znowu wita gości przy wjeździe do dzielnicy. Mamy nadzieję, że nie będzie już podobnych zdarzeń
w tym miejscu.
Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie
ostrożności i rozwagi za kierownicą. Teraz na szczęście
ofiarą była tylko drewniana figura...

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Trwa budowa Ichtioparku, parku tematycznego w Kaletach

T

rwają prace związane z budową parku tematycznego
w Kaletach.
W pierwszym etapie wykonywane są ścieżki edukacyjne wraz
z miejscami parkingowymi. Przy ścieżce postawione zostaną wiaty spoczynkowe oraz zostanie utworzony taras widokowy.
Teren będzie oświetlony za pomocą lamp solarnych oraz zamontowane zostaną ławki wraz z koszami na śmieci. Przy ścieżce
ustawione zostaną tablice edukacyjne opisujące gatunki ryb.
Wykonawcą przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego
jest firma „TEL-BRUK" z Częstochowy, która wygrała przetarg
nieograniczony na realizację tej inwestycji. W przetargu uczestniczyło 10 oferentów, a ceny za wykonanie kształtowały się na
poziomie od 479.818,79 zł do 816.787,81 zł.

Bolesław Gruszka

Zakończenie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 3 w Kaletach

30

kwietnia 2015 r. zakończył się remont elewacji
budynku mieszkalnego przy ulicy 1 Maja 3.
Ten prawie stuletni budynek otrzymał nowoczesną elewację z tynku akrylowego położonego na styropianie. Elewacja
pomalowana została w dwóch kolorach. Wymienione zostały
także rynny i rury spustowe oraz wykonana została podbitka
z paneli PCV na stelażu drewnianym. Na elewacji zainstalowane zostało dekoracyjne oświetlenie, w którym zastosowano energooszczędne lampy ledowe. Dzięki temu w godzinach
wieczornych budynek prezentuje się wyjątkowo okazale.
W wyniku przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych, kolejny budynek w naszym mieście zyskał nowoczesne i estetyczne oblicze.

Jan Potempa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakończył budowę ronda w Drutarni

Z

końcem kwietnia 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach zakończył prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami
powiatową i gminną w miejscowości Drutarnia.
Zakres prac obejmował m.in.: przebudowę sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, układu odwodnienia, sieci wodociągowej oraz budowę układu drogowego wraz z oznakowaniem
poziomym i pionowym nowej organizacji ruchu. Budowa rozpoczęła się w poprzednim roku. Prace odbywały się przy czynnym
ruchu pojazdów na tym skrzyżowaniu, a już dziś można użytkować ten piękny i bezpieczny dla ruchu kołowego obiekt.
Dziękujemy Zarządowi Województwa Śląskiego oraz Zarządowi
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, za przyznane na ten cel
środki finansowe i bardzo sprawny przebieg realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jan Potempa

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego
W związku z otrzymaną informacją od Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na pomoc materialną dla uczniów
prosimy osoby, które składały wnioski o stypendia szkolne na rok 2014/2015 o dostarczenie danych o wysokości dochodów za
miesiąc kwiecień br. oraz stosownego oświadczenia, celem przyznania stypendium na kolejne miesiące tego roku szkolnego.

Xymena Sudakowska
www.kalety.pl
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Nr sprawy: WFB.271.1.2015
BURMISTRZ MIASTA KALETY
Ul. Żwirki i Wigury 2, 42 – 660 Kalety, województwo śląskie, powiat tarnogórski Tel.: 34/357 71 00, fax.: 34/352 76 35
adres strony internetowej: ww..bip.kalety.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych”
CPV
Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych będzie obejmować:
- otwarcie, likwidację i prowadzenie
rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych,
- realizację poleceń przelewu,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe,
- wydawanie codziennie wyciągów
bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
- wydawanie blankietów czekowych
gotówkowych,
- uruchomienie kredytu w rachunku
bieżącym,
- możliwość otwierania i zamykania
w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek jednostek organizacyjnych.
Wykonawca zapewnia elektroniczny system obsługi bankowej:
- instalacja systemu,
- obsługa systemu,
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego,
- bieżąca aktualizacja oprogramowania.
Wykonawca nie będzie pobierał
opłat za:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych
na rzecz gminy oraz jej jednostek organizacyjnych przez osoby fizyczne
i prawne z różnych tytułów,
- dokonywanie wypłat gotówkowych
z rachunku Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób
fizycznych i prawnych z różnych tytułów,

66.10.00.00 - 4 Usługi bankowe

- wydawanie codziennie wyciągów
bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
- wydawanie blankietów czekowych
gotówkowych,
- zainstalowanie oprogramowania
związanego z systemem bankowości
internetowej,
- przeszkolenie pracowników oraz
użyczenie wyposażenia technicznego,
o ile posiadany przez Urząd Miejski
i jednostki nie będzie współpracował
z systemem oferenta.
- dokonywania przelewów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego.
Zamawiający będzie żądał świadczenia usług na terenie miasta Kalety.
Specyfikacja istotnych Warunków zamówienia do pobrania, w Urzędzie
Miejskim w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42 – 660 Kalety, pokój nr 22,
w godz. 800 -1400 oraz na stronie internetowej www.bip.kalety.pl
Termin realizacji: pięć lat. Lata od
01.07.2015 do 30.06.2020 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych i wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. są uprawnione do
wykonywania czynności bankowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencja-

łem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania niniejszego zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy Pzp.
5. Posiadają siedzibę na terenie Kalet,
bądź otworzą taką placówkę do dnia
30 czerwca 2015 roku.
Miejsce i termin składania ofert: Urząd
Miejski w Kaletach pokój nr 22 Sekretariat, nie później niż do dnia
01.06.2015 roku, do godz.1200.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi
w siedzibie zamawiającego, w sali
posiedzeń pok. nr 24 w dniu
01.06.2015 r. o godz. 1200.
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• Pani Renata Sosnica (w sprawach
przedmiotowych), pokój nr 6,
tel. (34) 352 76 31, w godz. od 800
do 1400,
• Pan Bolesław Gruszka ( w sprawach
proceduralnych ) pokój nr 20,
tel. (34) 352 76 47, w godz. od 800
do 1400
Termin związania umową: 30 dni od
terminu składania ofert.
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Delegacja Miasta Kalety na VI Festiwalu Miast Cittaslow w Gołdapi

W

dniach 8-9 maja delegacja
miasta Kalety przebywała na
szóstym już z kolei Festiwalu Miast
Cittaslow w mazurskiej Gołdapi .
W piątek miała miejsce konferencja
zorganizowana przez Polską Krajową
Sieć Miast Cittaslow, której przewodniczył burmistrz Olsztynka, Pan Artur
Wrochna. Na zebraniu poruszono m.in.
tematy: wydania przewodnika po polskich miastach Cittaslow, majowej konferencji „Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja/Polska”
w Warszawie, międzynarodowego zjazdu delegatów miast Cittaslow w Abbiategrasso. Burmistrzowie miast, które
przeszły recertyfikację złożyli krótkie
raporty z jej przebiegu. Na koniec Jacek
Kostka– burmistrz Górowa Iławieckiego
– nakreślił postępy w rejestracji Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”.
Korzystając z zaproszenia wiceburmistrza Gołdapi Jacka Morzego wyjechaliśmy na krótki objazd po największych
atrakcjach i inwestycjach gminnych.
Zanim jednak przejdę do opisu– kilka
informacji na temat samego miasta..
Ta licząca 17, 2 km² i 13, 4 tys. Ludności, będąca siedzibą powiatu, miejscowość leży w północno– wschodniej Polsce, kilka kilometrów od granicy z Rosją
(Obwód Kaliningradzki). Swoją nazwę,
mającą źródłosłów staropruski, wzięła
od płynącej w dolinie rzeki (gelda– dolina, upe– rzeka). Ziemie te do XIII wieku zamieszkiwało bowiem pruskie plemię Jaćwingów. Ekspansja Zakonu
Krzyżackiego i klęska głodu wyniszczyły ludność autochtoniczną. Dawną Gołdap porosła puszcza. Akcję kolonizacyjną rozpoczęto na tych terenach ponownie w XVI wieku, sprowadzając ludność
z Litwy i Mazurów z południa. W 1570
roku Gołdapi nadano prawa miejskie. Do
1945 roku wchodziła ona w skład terytorium niemieckich Prus Wschodnich ze
stolicą w Königsbergu
(Królewcu)obecnym Kaliningradzie. W czasach III
Rzeszy częstym gościem miejscowości
był marszałek Hermann Göring – zapalony myśliwy, Wielki Łowczy Rzeszy,
który polował w lesie Kumiecie. Nad
jeziorem Gołdap znajdowała się również
kwatera dowództwa Luftwaffe.
Po roku 1945 i podziale Prus Wschodnich Gołdap przypadła Polsce. Niemiec-

ką ludność prawie
w całości wysiedlono, zaś na jej miejsce sprowadzono
nowych mieszkańców z różnych części Polski, a także
zza Buga. W samej
Gołdapi
oraz
w okolicy, z uwagi
na sprzyjające rolnictwu i hodowli
warunki, utworzono
kilka
PGR -ó w,
w których znalazła
zatrudnienie duża
część miejscowej
ludności.
Sytuacja zmieniła
się diametralnie po
przeobrażeniach
ustrojowych na początku lat 90-tych
XX wieku , kiedy to
Państwowe Gospodarstwa Rolnicze
masowo likwidowano. Gołdap- przez
wielu uważana za
„koniec
świata”
z uwagi na swoje położenie geograficzne
– stanęła przed nie lada wyzwaniem.
Około 50% ludności w wieku produkcyjnym dotkniętych zostało bezrobociem… Wyzwanie to stało się głównym
motorem napędowym działań miejscowego samorządu, zaś zaskakujące efekty
ich działań możemy podziwiać w tej
malowniczej mazurskiej gminie na bieżąco.
Jacek Morzy pokazał nam bardzo ciekawe rzeczy. Gołdap– o czym może nie
wszyscy wiedzą– ma status jedynego na
Mazurach miasta– uzdrowiska. Jako
uzdrowisko klimatyczno-borowinowe
oferuje usługi lecznictwa w zakresie
schorzeń narządów ruchu, reumatycznych, stanów pourazowych oraz niektórych chorób układu oddechowego i nerwowego, a także chorób kobiecych. Ciekawostką jest sam budynek sanatorium
w Gołdapi, ponieważ stworzono go
z poniemieckich bunkrów wyżej wspomnianej kwatery Luftwaffe, dobudowując jedynie niektóre elementy. Niedaleko
sanatorium, nad jeziorem, wybudowano
olbrzymie tężnie oraz nowoczesną pijalnię wód z grotą solną.
Wykorzystano także niszczejący budynek starej wieży ciśnień. Dziś, po przejęciu i wyremontowaniu przez prywatnego

Gołdapski rynek

Kompleks „Piękna Góra”

inwestora, stanowi ona perełkę architektoniczną, zaś z obrotowej kawiarni położonej na szczycie można podziwiać panoramę okolicy.
Gołdap to jeden z nielicznych w tej
części Polski ośrodek sportów zimowych. Wykorzystano w tym celu usytuowanie miasta na terenie tzw. „Mazur
Garbatych”. Na stokach Pięknej Góry,
w
Centrum
SportowoRekreacyjnym udostępniono po nad
2000 m tras zjazdowych oraz 5 wyciągów narciarskich (w tym kolej krzesełkową przy trasie zjazdowej o długości
750 m). Przy dobrych warunkach śniegowych funkcjonuje tam również ponad
kilometrowy betonowy tor saneczkowy.
Inną atrakcją okolicy jest Safari położone w miejscowości Zatyki. Jacek Morzy opowiadał, że kiedy w latach 90-tych
kolejny prywatny inwestor kupował za
duże (jak się wtedy mogło wydawać)
pieniądze od Agencji Mienia Rolnego
300 hektarów lasów i stawów– wielu
pukało się w czoło. Dziś w tym miejscu, w pięknej, zielonej, poprzecinanej
licznymi wzniesieniami i oczkami wodnymi okolicy, można spotkać stada danieli, jeleni europejskich, jelenie mandżurskie, dziki, świniodziki. Znajduje się
tu jedyne w Europie gniazdo jelenia
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marali. Mieszkają także muflony, dzikie
owce arui, koniki Przewalskiego, tarpany długowłose jaki, guanako, lamy, konie kucyki, krowy, hailandy i herefondy,
owce kameruńskie i skundy, kozy,
a nawet zebry i wielbłądy. Można obserwować orły bieliki, żurawie, czaple
i gniazdujące na bagnach kormorany.
Jest też egzotyczne ptactwo: strusie, pawie, bażanty. Gospodarstwo zwiedza się
na pokładzie samochodu terenowego, co
dodaje uroku całej wyprawie… Na miejscu można skosztować wspaniale przyrządzonego karpia, popływać gondolą,
amfibią, albo po prostu wynająć jeden
z domków i spędzić niezapomniane
chwile.
W Gołdapi (a właściwie w pobliskiej
Niedrzwicy) działa też jeden z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków terapeutycznych dla dzieci z porażeniem
mózgowym „MARZENIA” . W ośrodku pomaga się spełniać marzenia dzieci
i ich rodziców prowadząc terapię ruchową za pomocą najnowocześniejszego
sprzętu i użyciem ogólnie uznawanych
metod terapeutycznych.
Do niebagatelnych osiągnięć gołdapskiego samorządu należy niewątpliwie
utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, a w jej pobliżu przejścia granicznego z Rosją: Gołdap– Gusiew. W strefie
znalazły zatrudnienie setki mieszkańców, zaś samo przejście także generuje
miejsca pracy dla osób ze Służby Celnej,
jest także dla miasta kwestią prestiżową.
Z panem wiceburmistrzem mieliśmy
okazję obejrzeć także piękny, nowoczesny gołdapski rynek, z fontannami,
mostkami, zegarem słonecznym i podświetleniami. Tamtejszy rynek jest jednym z największych biorąc pod uwagę
centra mazurskich (i nie tylko) miast.
9 maja był dniem Festiwalu. Już od
rana na promenadzie zdrojowej przy
tężniach tętniło życie, a miasta wystawiały to, co miały najlepszego na specjalnie przygotowanych stoiskach. Kalety reprezentowali Pan Ryszard Wysocki
ze swoim drewnianym rękodziełem–
pięknymi rzeźbami i płaskorzeźbami
oraz Pani Anna Rupik– Kalus, właścicielka Galerii Amfora, prezentująca wyrabianą przez siebie ceramikę artystyczną.
Na scenie miasta Cittaslow prezentowały przedstawienia teatralne oraz występy zespołów wokalnych i folklorystycznych. Wieczorem odbył się bieg
zdrojowy na 5 km. Całość zakończył
koncert zespołu Indios Bravos.
Na sali konferencyjnej hotelu Ventus
9 maja odbyła się kolejna konferencja—

„ Miasta Cittaslow –
miliard pomysłów, miliard kontaktów”, na
której obecni byli m.in.
przedstawiciele władz
stowarzyszenia- Arnoud
Rodenburg
burmistrz
holenderskiego miasta
Mid d en– Delfland
i wiceprzewodniczący
Cittaslow oraz ambasadorzy Cittaslow: Gianluca Marconi– burmistrz Castelnovo Monti we Włoszech oraz
Andrea Mearns z Wielkiej Brytanii i Sabine
Storme z Belgii.
Niestety pożar na lotnisku uniemożliwił wyjazd przewodniczącemu
Stefano Pisaniemu– co
z kolei odwlekło w czasie oficjalne przyjęcie
do sieci certyfikowanego przez Kalety Prudnika. Certyfikat członkowski Prudnik odbierze najprawdopodobniej
jeszcze w czerwcu br.
na zgromadzeniu generalnym miast Cittaslow
w Abbiategrasso.
Konferencja przebiegała w przyjacielskiej
atmosferze. Swoje przemówienia wygłosili
podczas niej m.in. Arnoud
Rodenburg, Gianluca Marconi, marszałek województwa warmińsko–
mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin, prof. dr
hab. Krzysztof Skalski,
burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, wiceburmistrz Gołdapi Jacek
Morzy. Podczas zebrania zobaczyć można
było także prezentacje
multimedialne studentów Uniwersytetu Warmińsko– Mazurskiego
w Olsztynie na temat
funkcjonalności zieleni
w Dobrym Mieście
i Olsztynku.
Następny Festiwal
Miast Cittaslow odbędzie w maju 2016 roku
w Lubawie.

Jacek Lubos

Safari w Zatykach (na pierwszym planie Arnoud Rodenburg).

Ośrodek rehabilitacyjny „Marzenia”

Sanatorium w Gołdapi.

Stoiska festiwalowe i scena z perspektywy tarasu widokowego na tężniach.

Przemówienie burmistrza Gołdapi na konferencji w dniu 9 maja
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"Kaltuś" najpiękniejszym ślimakiem Cittaslow w Kaletach

W

czwartek 7 maja komisja konkursowa złożona z pracowników Urzędu Miejskiego w Kaletach wybrała najpiękniejszego ślimaka Cittaslow w kaletańskiej fazie ogólnostowarzyszeniowego konkursu.
Zwyciężczynią została Pani Jolanta Kwoka za włóczkowego Kaltusia, którego dopracowała w tak najdrobniejszych szczegółach, że w zjadanym kaleśniku znalazły się nawet włóczkowe jagody... Drugie miejsce przypadło rzeźbie Pana Ryszarda Wysockiego, zaś trzecie miejsce zajął ślimak Pani Sabiny Łotockiej.
Zgodnie z zapowiedzią Kaltuś pojechał na odbywający się 9 maja Festiwal Miast Cittaslow do Gołdapi,
gdzie jednak musiał uznać wyższość konkurencji (zwyciężył reprezentant miasta- gospodarza). Na kaletański konkurs wpłynęło kilka prac. Zdobywcom pierwszych trzech miejsc nagrody zostaną wręczone na
najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja. Pozostałe osoby (głównie dzieci i młodzież ze świetlicy
środowiskowej "Przystań") obdarowane zostaną nagrodami pocieszenia (drogą pocztową).
Burmistrz miasta Kalety dziękuje wszystkim twórcom za wzięcie udziału w konkursie.

Jacek Lubos

Sprawozdanie z VI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

16

kwietnia 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w
Kaletach odbyła się VI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczył przewodniczący
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak.
W obradach udział wzięło 14 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz
z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku
Polskim, a następnie przedstawili sprawozdania z okresu międzysesyjnego.
W kolejnych punktach radni podjęli następujące uchwały:
Nr 45/VI/2015 w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
Nr 46/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr 47/VI/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Nr 48/VI/2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych.
Nr 49/VI/2015 w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Kalety do przyjęcia
dotacji i zawarcia umowy.
Nr 50/VI/2015 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 2015 r.
Nr 51/VI/2015 w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok.
Nr 52/VI/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015
-2023.

Nr 53/VI/2015 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Nr 54/VI/2015 w sprawie uchylenia
uchwały Nr 33/V/2015 z dnia 5 marca
2015 r.
Nr 55/VI/2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
W następnej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kaletach Ryszard Sendel przedstawił
wyniki kontroli dot. funkcjonowania
ustawy śmieciowej w 2014 r. i gospodarki odpadami na terenie Miasta.
W punkcie wolne wnioski i informacje
radni zgłaszali bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
29 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się sesja Rady Miasta.
31 maja w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbędą się wybory do Izby Rolniczej.
W dniach 5-7 czerwca trwać będą XVIII Dni Kalet
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