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Miasto Kalety pozyskało środki na remont
ulicy Ofiar Katynia

MATERIAŁ PŁATNY

Po

raz kolejny Miasto Kalety pozyskało środki zewnętrzne na
remont drogi gminnej.
Tym razem Nadleśnictwo Koszęcin zadeklarowało dofinansowanie
przebudowy ul. Ofiar Katynia. Obecnie trwają prace projektowe dla
ww. inwestycji. Wyremontowany zostanie odcinek ul. Ofiar Katynia od
skrzyżowania z ul. Stawową do ul. Jagodowej. Przebudowa polegać
będzie na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszyw
naturalnych.
W związku z tym że ww. droga wykorzystywana jest przez Nadleśnictwo Koszęcin do transportu związanego z prowadzoną gospodarką
leśną, Miasto Kalety wystąpiło do nadleśnictwa z wnioskiem o dofinansowanie ww. remontu.

Klaudiusz Kandzia

Zapraszamy na XXI Dni Kalet do Zielonej

J

uż w piątek, 31 maja, wystartuje XXI Święto Miasta– zastępczo
w innej lokalizacji– nad zbiornikami wodnymi w Zielonej. Już
dziś serdecznie zapraszamy na to pełne atrakcji, trzydniowe wydarzenie kulturalne.
Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznych „Dni Kalet” będzie
oczywiście zespół Wilki, nie mniej jednak proponujemy Państwu
uczestnictwo w mnogich eventach oraz koncertach, których dokładne rozplanowanie znajdziecie na stronie nr 2. Z kolei na stronie
nr 11 zamieszczamy rozkład jazdy autobusów, którymi można będzie dostać się bezpłatnie do Zielonej 31 maja oraz 1 i 2 czerwca,
a także wrócić z powrotem. Życzę dobrej zabawy!

Marian Lisiecki

Miasto Kalety pozyskało ponad 10.000 złotych na utworzenie mini ogrodu
botanicznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach

M

iasto Kalety uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania z priorytetu 5.1. - Zakładanie mini ogrodów botanicznych
i mini arboretów przy szkołach
i przedszkolach. W ramach zadania
utworzony zostanie mini ogród botaniczny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach.

Na obszarze około 450 m²
nasadzonych zostanie 350
sztuk krzewów z prawie 35
różnych gatunków roślin. Nasadzenia wykonane zostaną
w formie wysepek, aby umożliwić dzieciom swobodną obserwację przyrodniczą. Każdy
gatunek roślin oznaczony zostanie tabliczką z nazwą krzewu. Mini ogród botaniczny
będzie doskonałą bazą do prowadzenia zajęć jako element
"żywej lekcji przyrody". Ogród powstanie do końca lipca 2019 r.
Całość zadania oszacowana została na
kwotę ponad 13 tysięcy złotych z czego
aż 10.045,00 zł. dofinansuje WFOŚiGW
w Katowicach. Przypomnijmy, iż

w ubiegłych latach, podobny mini ogród
powstał przy Miejskim Przedszkolu przy
ul. Brzechwy oraz przy Zespole Szkół
i Przedszkola w Miotku.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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9 kwietnia burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia gościł w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach oraz dyrektora tej placówki p. Arkadiusza Kamińskiego.
13 kwietnia grupa Rock Time uczestniczyła w Międzynarodowym Pucharze Polski Boogie Woogie organizowanym w Zielonej
Górze przez federację WRRC.
13 kwietnia na kaletańskim Orliku odbył się Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza
Miasta Kalety.
25 kwietnia, Miejskim Przedszkolu, miała miejsce uroczystość święta Ziemi przygotowana przez dzieci z grupy „Sówki”
z wychowawczyniami Danutą Mazur i Joanną Purgoł.
26 kwietnia, w katowickim kinoteatrze Rialto odbyła się uroczysta gala wręczenia Zielonych Czeków 2019. Zielony Czek
otrzymał przedsiębiorca z Zielonej– pan Józef Rzepka.
2 maja 2019 r., swoje 99 urodziny obchodził Pan Grzegorz Mazur z Jędryska. Urodził się w 1920 roku i jest najstarszym mieszkańcem naszego miasta.
3 maja w naszym mieście odbyły się obchody kolejnej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. W kościele w Jędrysku odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny, po czym poczty sztandarowe przeszły pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację, gdzie złożyły kwiaty.
5 maja w Zielonej miał miejsce trzeci już charytatywny bieg przełajowy z aplikacją „Wings for live World Run”. Na stracie
stanęło ponad stu zawodników.
13 maja przez Kalety, na okoliczność 85 rocznicy uruchomienia magistrali Śląsk-Porty, przejechał pociąg retro.
17 maja dzieci i młodzież z kaletańskich szkół podstawowych, na zaproszenie z partnerskiego miasta Vitkov, wyjechały na
zawody sportowe do Republiki Czeskiej.
18 i 19 maja nad górnym zbiornikiem w Zielonej przeprowadzono zawody feederowe dla członków Koła PZW Kalety.
21 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
26 maja odbędą się ogólnopolskie wybory do Parlamentu Europejskiego. Wykaz obwodów głosowania zamieszczamy na stronach 14-15.
W dniach 31 maja– 2 czerwca, W ZIELONEJ, odbędą się XXI Dni Kalet. Gwiazdą święta miasta będzie zespół WILKI.
16 czerwca, w niedzielę, odbędzie się rowerowa wycieczka do Świerklańca. Zbiórka uczestników na parkingu pod Urzędem
Miejskim o godzinie 14.00. Zapisy telefoniczne pod nr: 034 352 76 52 prowadzone są do 13 czerwca.
20 lipca Miasto Kalety organizuje wycieczkę rowerową
Szlakiem Powstań Śląskich z Kalet do Dobrodzienia.
Szczegóły na stronie nr 8..

OGŁOSZENIE DROBNE

Sprzedam Działkę budowlaną o pow.
1500m2 przy ulicy Kruczej w Kuczowie.
Cena 50zł/m2 tel. 692 426 337
MATERIAŁ PŁATNY
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Zielony czek dla Pana Józefa Rzepki z Zielonej

26

ekologicznych Pana Józefa na terenie wych inicjatyw proekologicznych.
miasta Kalety. Laureat jest pomysłodawPrzypomnijmy, że w poprzednich
cą wytyczenia pierwszej Zielonej Ścież- edycjach nagrody z terenu miasta Kalety
ki Przyrodniczo– Dydaktycznej "Do otrzymali członkowie Stowarzyszenia
Bobrów".
Nasze Kalety oraz przedstawiciele Koła
Za własne środki finansowe wykonał PZW Kalety Panowie Robert Kuder
wszystkie tablice informacyjne i inne i Jerzy Pakuła.
oznakowania ścieżki. Przyrodnik z zamiAgnieszka Kwoka
łowania, prezes Stowarzyszenia Rekreacyjno– Ekologicznego Użytkowników
Ośrodka Wypoczynkowego w Kaletach
Zielonej "EKO-Zielona". Edukuje najmłodszych, którym opowiada o życiu
zwierząt i korzystnym wpływie przyrody
na ludzkie zdrowie. Nominację Pana
Józefa Rzepki do tegorocznej edycji
nagród Zielone Czeki wystosował Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia. Panu Józefowi serdecznie graNasi uczniowie w projekcie
tulujemy sukcesu
UMIEM PŁYWAĆ
oraz
życzymy
kolejnych ciekapodstawie decyzji Ministra
Sportu i Turystyki Miasto Kalety kolejny raz otrzymała dofinansoNajstarszy mieszkaniec naszego miasta
wanie na prowadzenie i organizację
skończył 99 lat
zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki płyczwartek, 2 maja 2019 r., swoje 99 urodziny obwania „Umiem pływać”.
chodził Pan Grzegorz Mazur z Jędryska. Urodził
W projekcie tym razem biorą udział
się w 1920 roku i jest najstarszym mieszkańcem naszego
uczniowie klas II i I szkół podstawowych z Kalet i Miotka.
miasta.
Głównym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania
Z tej okazji burmistrz Klaudiusz Kandzia w imieniu władz
przez uczniów elementarnych sposobów pływania, a także samorządowych Miasta Kalety wręczył Dostojnemu Jubilatouświadomienie dzieciom korzyści zdrowotnych, jakie pociąga- wi dyplom okolicznościowy oraz złożył serdeczne gratulacje
ją za sobą umiejętności pływackie. Zajęcia odbywają się raz i życzenia zdrowia, pomyślności oraz długich lat życia u bow tygodniu. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą ku kochającej rodziny.
w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekają na każdy
(jal)
kolejny wyjazd. Frekwencja uczniów na zajęciach jest bardzo
wysoka.
Dzieci uczą się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrują uczniów, zachęcają do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym
od nauki i aktywnego
stylu życia. Na zakończenie cotygodniowych
zajęć organizowana jest
nauka w formie zabawy,
podczas której uczniowie mogą utrwalić
i wykorzystać poznane
style pływackie. Dostarcza ona dzieciom wiele
radości. Przypomnijmy,
że projekt realizowany
jest przez Miasto Kalety
z wykorzystaniem dotacji Ministerstwa Sportu
i Turystyki już po raz
czwarty.
kwietnia w katowickim kinoteatrze Rialto odbyła się uroczysta gala wręczenia Zielonych Czeków
2019.
Nagrody przyznawane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
z okazji Dnia Ziemi osobom wyróżniającym się w działalności ekologicznej na
terenie województwa Śląskiego.
Niezmiernie miło nam poinformować, że tegorocznym laureatem Zielonych Czeków w kategorii edukacja ekologiczna został Pan Józef Rzepka. Kapituła konkursowa pod przewodnictwem
Pani Izabeli Domogała - Członka Zarządu Województwa Śląskiego- doceniła
całokształt działań edukacyjnych i pro-

Na

W

Dorota Mańczak
www.kalety.pl
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„Dzień Ziemi” w Miejski Przedszkole nr 1 w Kaletach

25

kwietnia br odbyła się uroczystość święta Ziemi przygotowana przez
dzieci z grupy „Sówki” z wychowawczyniami Danutą Mazur i Joanną

Purgoł.
Dzieci w tym dniu przedstawiły wierszyki, piosenki, układy artystyczne o tematyce ekologicznej, szanowania zieleni, kwiatów, natury.
Dzięki takim akcjom już od najmłodszych lat uczymy nasze dzieci aby nasza
planeta, była czysta, zielona i wesoła. Zaszczyt udziału w pięknym przedstawieniu
przypadł w imieniu pana Burmistrza pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta— mojej osobie oraz pani Ewie Czeluśniak.
W zaproszeniu wzięła również udział p. radna Barbara Przybyła z leśnictwa
Lubocz.

Marlena Kurc

Relacja z miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

W

piątek, 3 maja, w naszym
mieście, jak co roku, odbyły
się obchody kolejnej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. O godzinie
11.00 odprawiono mszę św. w kościele
p.w. św. Józefa w Kaletach Jędrysku,
sprawowaną przez Ks. Proboszcza
Wojciecha Ciosmaka w intencji Ojczyzny oraz strażaków, kominiarzy
i hutników z okazji wspomnienia św.
Floriana.
Po mszy św. na czele z Miejską Orkiestrą Dętą i mażoretkami INEZ 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, Braci Górniczej, Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego,

Rady Powiatu Tarnogórskiego- Eugeniusz Ptak , Klubu Sportowego
Unia Kalety, Komisariatu Policji
w Kaletach– Tomasz Olczyk,
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach, Gimnazjum
w Kaletach, Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, a także
przedstawiciele Urzędu Miejskiego
oraz Rady Miejskiej w Kaletach:
Janina Perz, Mirosława Potempa,
Irena Nowak, Barbara Przybyła,
Alojzy Rupik, Ryszard Sendel, Grzegorz
Krupa, Dawid Wolnik i Zygmunt Mirowski.
Na zakończenie uroczystości, Burmistrz Miasta korzystając z okazji, złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim strażakom kaletańskiej OSP z okazji
przypadającego na dzień 4 maja Dnia
Strażaka.
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia składa serdeczne podziękowania Ks.
Proboszczowi Wojciechowi
Ciosmakowi za odprawienie uroczystej Mszy Świętej, Pocztom Sztandarowym, Miejskiej Orkiestrze
Dętej pod batutą Mariana
Lisieckiego, Strażakom
z OSP Kalety, Mażoretkom
za uświetnienie uroczysto-

ści, a także przedstawicielom wszystkich
organizacji oraz mieszkańcom uczestniczącym w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kaletach.

Agnieszka Kwoka

Sąd utrzymał nazwę
ul. Ofiar Katynia
dla byłej ul. 30 - lecia

W

ojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę Miasta Kalety na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego zmieniające nazwę ulicy 30 – lecia na ul.
Ofiar Katynia.
Sąd nie przychylił się do argumentacji podniesionej w skardze Miasta, a co
za tym idzie oficjalna nazwa ww. ulicy
brzmi Ofiar Katynia.

(jal)
www.kalety.pl
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Apel Komisariatu Policji
w Kaletach

W

związku z licznymi interwencjami dotyczącymi zakłócenia ładu
i porządku publicznego przez grupy
młodzieży w rejonie marketu “Dino”
w Kaletach, tutejszy Komisariat Policji
zwraca się z prośbą do mieszkańców,
aby o wszystkich takich przypadkach
informować funkcjonariuszy, łącząc się
z bezpłatnym numerem alarmowym 112
lub 997.
Powyższe informacje przyczynią się
do poprawy bezpieczeństwa na terenie
naszego miasta jak i pozwolą skuteczniej ścigać sprawców zakłócenia porządku publicznego.

Komisariat Policji
w Kaletach

Trwa realizacja postanowień z ostatniej konferencji
w Zielonej
staną na terenie zbiorników
wodnych w naszej rekreacyjnej dzielnicy.
Pierwszy egzemplarz tej
solidnej konstrukcji jest już
gotowy. Metalowo-drewniany
leżak sygnowany został także
herbem Miasta Kalety. Są plany, aby podobne elementy
małej infrastruktury rozmieszczone zostały także w innych
godnie z deklaracją złożoną na dzielnicach naszego miasta. Wykonawostatniej konferencji w sprawie cą leżaków jest mieszkaniec Kalet p.
rozwoju Zielonej, Miasto Kalety zle- Ryszard Wysocki.
ciło wykonanie dużych, stacjonarnych leżaków, które już tego lata

Z

Agnieszka Kwoka

Zapraszamy na wystawę fotograficzną
W dniach 27 maja do 2 czerwca 2019 roku, w restauracji „Literatka”
przy ulicy Żwirki i Wigury 17, odbędzie się wystawa zdjęć

Tomasza Karmańskiego („Strażacy”)
i Aleksandry Brol (fotografia niezależna)
Wernisaż odbędzie się 27 maja o godzinie 17-tej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii!

Jerzy Kloze

Wychowankowie MOW z wizytą w Urzędzie Miejskim w Kaletach
kańców miasta zżyło się
z uczniami ośrodka, a dla
nich Kalety stały się drugim domem. Wychowankowie bardzo chętnie
pomagają również mieszkańcom oraz biorą udział
w różnych miejskich
akcjach.
Następnie nasi goście

zwiedzili biura magistratu, gdzie mieli
okazję zapoznać się z codzienną pracą
urzędnika. Największym zainteresowaniem cieszył się jednak gabinet burmistrza, w którym to każdy miał okazję
zasiąść na chwilę w fotelu włodarza
miasta.

Agnieszka Kwoka

9

kwietnia br., burmistrz miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia gościł
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Kaletach
oraz dyrektora tej placówki p. Arkadiusza Kamińskiego.
Burmistrz przyjął gości w sali sesyjnej, gdzie opowiedział m.in. o funkcjonowaniu urzędu oraz Rady Miejskiej
w Kaletach, a także zaprezentował filmy
promocyjne na temat walorów przyrodniczych i turystycznych naszego miasta.
Dyrektor podziękował za miłe przyjęcie
wychowanków MOW w Urzędzie. Przypomniał, że placówka działa już w Kaletach od 9 lat. Przez ten czas wielu miesz-

www.kalety.pl
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Kalety powitały retro pociąg

W

MATERIAŁ PŁATNY

poniedziałek,
13
maja,
punktualnie o godzinie 10.30, na stacji w
Kaletach pojawił się
zapowiadany zabytkowy skład kolejowy
ze skansenu w Chabówce. Pociąg wyruszył z Tarnowskich
Gór do Herbów aby uczcić 85-lecie powstania linii magistrali kolejowej Śląsk- Porty. Na stacji w Kaletach pojawiły się tłumy ciekawskich, zaś starsi z nich wspominali czasy, kiedy to podobna lokomotywa ciągnęła wagony popularnego "Woźniczka" na zlikwidowanej już linii prowadzącej do Woźnik.
Na peronie pasażerów niecodziennego składu powitała
kaletańska Orkiestra Dęta oraz wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kaletach Alojzy Rupik. Kto tylko chciał- mógł się
zaopatrzyć w materiały promocyjne rozdzielane na stoisku
promocyjnym "Leśnego Zakątka Śląska". Był też element
akcentujący członkostwo Kalet w Stowarzyszeniu
"Cittaslow"- wielki pomarańczowy ślimak, którego utworzyli
uczniowie kaletańskiej szkoły podstawowej. Po kilkunastu
minutach postoju pociąg pojechał w stronę stacji przeładunkowej w Herbach, by następnie wrócić do Tarnowskich Gór
i miejsca stałego stacjonowania.
Miłośnikom takich widoków przyjdzie zapewne poczekać
znowu kilka ładnych lat, zanim parowóz zawinie do Kalet
ponownie.

Jacek Lubos

„Wings for Life” już po raz trzeci w Zielonej

W

niedzielę, 5 maja, punktualnie
o godzinie 13.00, w Zielonej
odbył się start biegu w ramach ogólnoświatowej akcji „Wings for Life
World Run”, którego podstawowym
celem jest wsparcie fundacji na rzecz
badań nad metodami leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Organizacją kaletańskiego biegu, już tradycyjnie, zajęła się grupa biegowa „O co
biega w Kaletach”, na czele z Mateuszem Bartochą, Bogdanem Łazajem i
Robertem Wręczyckim, która zyskała
na ten cel wsparcie finansowe kaletańskiego samorządu oraz wielu lokalnych sponsorów prywatnych.
Bieg odbywał się na pętli usytuowanej
w bliskim sąsiedztwie górnego zbiornika
wodnego w Zielonej. W tym roku w
biegu wzięło udział aż 114 biegaczy (dla
porównania, w roku ubiegłym było ich
48). Zwycięzcami biegu zostali Rafał
Wachla z Radzionkowa, który przemierzył 38,17 km oraz kaletanka Klaudia
Radziwończyk z wynikiem 22,78 km.
Łącznie wszyscy zawodnicy przebiegli
ponad 1500 km! Gratulujemy!
Gośćmi specjalnymi wydarzenia był

poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura oraz Dariusz Plinta, który po
wypadku rowerowym został całkowicie
sparaliżowany z powodu urazu rdzenia
kręgowego. Pan Dariusz wystartował
w specjalnym egzoszkielecie pokazując
w ten sposób swoje olbrzymie samozaparcie i wolę walki. Chód zakończył
także z niesamowitym wynikiem 3 kilometrów.
Z ramienia władz Miasta Kalety w
wydarzeniu wzięli udział burmistrz
Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca
Rady Miejskiej
Janina Perz wraz
z radnymi Mirosławą Potempa,
Alojzym Rupikiem i Zygmuntem Mirowskim.
Powiat Tarnogórski reprezentowali
radny
Eugeniusz Ptak
oraz wicestarosta
powiatu tarnogórskiego Sebastian
Nowak.

Burmistrz Miasta Kalety serdecznie
dziękuje przedstawicielom grupy biegowej „O co biega w Kaletach”, p. Mateuszowi Bartocha, p. Bogdanowi Łazajowi oraz p. Robertowi Wręczyckiemu za
zorganizowanie w naszym mieście tak
szczytnej akcji, a także wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób wsparli to
wydarzenie. Czwarta kaletańska edycja
„Wings for Life” już za rok, 3 maja.
Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Kwoka
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100-lecie wybuchu I Powstania Śląskiego.
Miasto Kalety zaprasza do udziału w wycieczce rowerowej Szlakiem Powstań Śląskich
do Dobrodzienia

W

sierpniu ubiegłego roku Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej
ogłosił rok 2019 „Rokiem Powstań
Śląskich”. W stosownej Uchwale zapisano m.in., że: „Powstania Śląskie
stanowią jedną z najpiękniejszych
kart w dziejach narodu polskiego”.
Wyrażano w niej wdzięczność za
„wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość RP”. Swoją cegiełkę do tych szczególnych obchodów
dołożył też Sejmik Śląski ogłaszając
bieżący rok rokiem I Powstania Śląskiego w naszym województwie.
Na okoliczność powyższych deklaracji od początku roku w różnych częściach kraju, zwłaszcza zaś na ziemi,
która była niemym świadkiem tych doniosłych wydarzeń, a także głównym
przedmiotem sporu polsko– niemieckich
roszczeń granicznych– na Górnym Śląsku– organizowane są wystawy, naukowe odczyty oraz wszelkiego rodzaju
eventy, które mają za zadanie przypomnieć Polakom doniosłość i tragizm
tamtych chwil.

Przez Kalety kilkadziesiąt lat temu
wytyczono i oznaczono część szlaku
turystycznego PTTK, który ma upamiętniać Powstania. Nosi on nazwę
„Szlaku Powstań Śląskich” i ma kolor
zielony. Zaczyna się w Woźnikach, zaś
w granice administracyjne naszego miasta wkracza na drodze powiatowej łączącej Zieloną z Kolonią Woźnicką. Dalej
biegnie przez Miotek, Kuczów, Truszczycę, centrum miasta w okolicach stacji

PKP, by za Osiedlem Segenau z powrotem schować się w lesie i poprzez Koszęcin, Lubliniec czy Gwoździany dobiec do Dobrodzienia.
Szlak Powstań przez lata zlał się na
tyle z miejscowym krajobrazem, że dziś
już mało kto pamięta co to za trasa turystyczna, zaś zapewne tylko wybrani pasjonaci wiedzą, co upamiętnia. Dlatego
w tym szczególnym roku postanowiliśmy go nieco „odkurzyć” nie tylko przypominając o fakcie
jego istnienia, ale też
wykorz ystać
do
uczczenia znamienitej
rocznicy w sposób
aktywny.
20 lipca, w sobotę,
ruszymy zielonym
szlakiem z Kalet do
Dobrodzienia i z powrotem (już poza
szlakiem). Całość
trasy oscylować będzie wokół 100 kilometrów i potrwa
kilkanaście godzin- dlatego do udziału w
niej zapraszamy głównie osoby zaprawione w rowerowych bojach. Rowerzystom, którzy nie podołają aż takiemu
kilometrażowi, a bardzo by chcieli wziąć
udział w tej wyprawie– podpowiadamy
wycieczkę tylko w jedną stronę
(transport z Dobrodzienia do Kalet trzeba będzie sobie jednak wówczas załatwić na własną rękę).
Wyjazd nastąpi o godzinie 6.30 rano
z Kuczowa (skrzyżowanie z drogą na
Truszczycę). Powrót wieczorem tego
samego dnia.
Miasto Kalety przygotuje dla uczestników okolicznościowe koszulki, zapewni także napoje oraz towarzystwo
samochodu technicznego.
Zapisy, pod numerem telefonu:
034 352-76-52, do dnia 19 czerwca 2019

roku, prowadzi inspektor Jacek Lubos–
instruktor turystyki kwalifikowanej pieszej i rowerowej.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w imprezie. Więcej szczegółów oraz
regulamin wycieczki już wkrótce na
oficjalnej stronie Miasta Kalety
www.kalety.pl oraz w czerwcowym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego Miasta
Kalety,

Jacek Lubos

Przybliżony przebieg szlaku

Przebieg Szlaku Powstań Śląskich na
odcinku Kalety – Kuczów
Dobrodzień
















Kalety Kuczów (55,7 km)
Kalety Truszczyca (53,5)
Kalety PKP (50,1)
Dubiele (46,2)
Koszęcin PKP (40,6)
Koszęcin PKS (39,2)
Leśniczówka Potępowe (34,5)
Piłka (32,6)
Lubliniec pl. Stalmacha (25,0)
Lubliniec PKP (23,8)
Lubliniec PKS (18,4)
Łagiewniki Wielkie (14,5)
Gwoździany (8,7)
Bąki (4,2)
Dobrodzień rynek 73,7 (0,0)
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Open Polisch Cup Boogie Woogie

13

kwietnia grupa Rock Time uczestniczyła w Międzynarodowym Pucharze Polski Boogie Woogie organizowanym w Zielonej Górze przez
federację WRRC.
Tancerze zmierzyli się z przedstawicielami TANcDEM Ukraine, Kiev Swing
Dance Club Ukraine, SKT Mega Dance Zielona Góra oraz Boogie Woogie Kick
Pionki. Z grupy Rock Time do finału zakwalifikowały się dwie pary: Lenka Dudek i Dominik Gros oraz Katarzyna Bodora i Adrian Kalus. W kategorii Junior po
prezentacji dwóch tańców - runda slow i fast - Lenka i Dominik zajęli III miejsce.
W kategorii Main Class Adrian i Kasia zajęli V miejsce. Gratulujemy!

Marian Lisiecki

Drużynowy Mecz Szachowy MDK Kalety - MGOK Woźniki 2019

D

nia 9 kwietnia na terenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach miał miejsce Drużynowy Mecz
Szachowy sekcji szachowych działających w MDK Kalety i w MGOK Woźniki.

Drużyny przystąpiły do rozgrywek
w
następujących
składach.
Kalety
reprezentowali:
Mateusz
Płonka
(kapitan drużyny),
Mateusz Wrodarczyk, Kacper Wrodarczyk,
Michał
Fronczek, a Woźniki: Kamil Mośny
(kapitan drużyny),
Maciej Najder, Dominik Jagiełło i Jan
Badyla. Mecz rozegrano na dystansie 4 rund. Pojedynki
trwały po około 20 minut. W pierwszej
rundzie Kalety zaczęły od mocnego uderzenia 3:1.
W rundzie tej swoje partie wygrali
Michał Fronczek, Mateusz Płonka i Ma-

teusz Wrodarczyk. Przegrał swój pojedynek Kacper Wrodarczyk z Kamilem
Mośnym. W rundzie drugiej Woźniczanie próbowali odwrócić wynik. I mimo
wyniku 2,5:1,5 na rzecz Kalet runda ta w
wykonaniu gości była naprawdę dobra.
Pierwszy zakończył swoją partię Mateusz Wrodarczyk dość pewnie wygrywając z utalentowanym Dominikiem Jagiełło. Prawdziwy bój toczył się na szachownicy drugiej, grali kapitanowie
drużyn, pojedynek był chyba najciekawszy w całym meczu, ostatecznie partia
Mateusz Płonka – Kamil Mośny skoczyła się remisem. W pozostałych dwóch
partiach nieco dramatyczny przebieg
miała partia Michał Fronczek-Maciej
Najder, Michał podstawił w debiucie
lekką figurę co się czasem zdarza najlepszym i przegrał po długim boju. Przypieczętował wynik Kacper Wrodarczyk
wygrywając z Janem Badylą

www.kalety.pl
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partię pozycyjną. Jak się wydaje
Kacper w pojedynkach pozycyjnych
przy stabilnym centrum radzi sobie bardzo dobrze. Runda trzecia to kolejne
zwycięstwo Kalet. Lecz i w tej rundzie
Woźniczanie próbowali odwrócić wynik, a to głównie za przyczyną zwycięskiej partii Maciej Najdera. Maciek wygrał w tej rundzie z Kacprem Wrodarczykiem na szachownicy pierwszej. Na
drugiej spotkali się rówieśnicy Michał
Fronczek z Dominikiem Jagiełło, wygrał
zdecydowanie Michał stopniowo powiększając swoją przewagę materialną.
Partia na trzeciej szachownicy Mateusz
Wrodarczyk –Jan Badyla bardzo nieoczekiwanie zakończyła się remisem.
Mateusz zaproponował remis z pozycji
siły i Janek praktycznie musiał przyjąć.
Na czwartej szachownicy ponownie spotkali się Mateusz Płonka i Kamil Mośny.

Wygrał tym razem zdecydowanie Mateusz odnosiło się wrażenie, że przełamał
przeciwnika psychicznie. W partiach
szybkich to dość częsty obraz, po takiej
przełomowej partii porażki mogą się
powtarzać. Po trzech rundach Kalety już
mecz wygrały. Rozegrano jeszcze rudę
czwartą i zakończyła się ona wynikiem
4:0 dla Kalet.
Wynik spotkania to 8:0 dla Kalet
w punktach meczowych i 12:4 w małych
punktach. Wynik daje obraz siły gry obu
drużyn tym niemniej w moim osobistym
odczuciu poziom gry wszystkich zawodników był naprawdę dobry. W swoich
kategoriach wiekowych młodzi uczestnicy mogą dziś śmiało reprezentować swoje kluby w Mistrzostwach Śląska Juniorów.

Z działalności sekcji
Skata Sportowego
przy MDK w Kaletach

W

dniu
13
kwietnia
2019 roku odbył się
III
Grand
Prix Polski-Śl. Południe w Raciborzu.
Miasto Kalety reprezentowało siedmiu
zawodników. Na 381 graczy najlepszy z
Kalet okazał się Marcin Pilarski, który
sklasyfikowany ostatecznie został na 51
pozycji. Pozostali zawodnicy uplasowali
się w drugiej i trzeciej setce.

Paweł Rupik

Marek Rupik

Zawody spławikowe członków Koła PZW Kalety o Tytuł Mistrza Koła 2019

W

sobotę i niedzielę- 13 i 14
kwietnia- na stawie sekcyjnym
przy ulicy Fabrycznej (w
"Ichtioparku"), odbyły się dwu turowe zawody wędkarskie o tytuł Mistrza
Koła PZW Kalety.
Mimo niesprzyjającej pogody wędkarze nie narzekali na brak brań i nikt z 24
startujących nie zszedł z wylosowanego
stanowiska, zarówno w pierwszy, jak i
drugi dzień trwania zawodów, "o kiju",
czyli z zerową ilością złowionych ryb.

Ostatecznie tytuł Mi- my w czer wco wy m nu merze
strza Koła zdobył Woj- „Biuletynu”
ciech Kotucha, który
Jacek Lubos
wyprzedził Seweryna
Cichonia oraz plasującego się na trzecim
miejscu Stanisława
Szmalemberga.
Wśród kobiet tryumfowała Anna Żydziok, przed Katarzyną Gałbas i Aleksandrą Romańską.
W gronie juniorów najlepszy okazał się Jakub Pakuła, zaś obok niego
na podium stanęli Jakub Gorol (2-gie
miejsce) i Mateusz Żydziok (3 miejsce).
18 i 19 maja, na zbiornikach w Zielonej, przeprowadzone zostały kolejne
zawody. Tym razem wędkarze rywalizo wali w meto d z ie feed ero wej. Relację z tych zawodów umieści-
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Sekcja Skata Sportowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

S

ekcja
skata
została utworzona w 1984 roku
przy działających
wówczas
KZCP.
Przez osiem sezonów występowała w
rozgrywkach ligowych I Ligii. W rozgrywkach II Ligii sekcja skata brała
udział przez siedem sezonów, zaś w
rozgrywkach III Ligii dziewięć sezonów. Sekcja ta przez dziewięć sezonów
występowała również w Lidze Okręgowej. Od ostatnich dwóch lat bierze
udział w rozgrywkach Ligii Międzyokręgowej.
W 1989 roku Indywidualnym Mistrzem Polski Sekcji Skata został pan
Zenon Niglus, a trzy lata później brązowym medalistą pan Bernard Jureczko.
W 2018 roku na sali gimnastycznej
PSP nr 1 w Kaletach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski w Skacie
Sportowym.
W rankingu Polskiego Związku Skata

Sekcja Skata Sportowego przy MDK Liga Międzyokręgowa – ex aequo 3-4
Kalety zajmuje 42 miejsce z 87 możli- miejsce po III kolejce z 34 punktami
wych.
spośród 16 drużyn,
Udział w Grand Prix Okręgu Katowice,
Odznaczenia Polskiego Związku Ska- Udział w Grand Prix Polski,
ta:
Drużynowe Mistrzostwa Polski,
2014 rok – Brązowa Odznaka Polskiego Drużynowe Mistrzostwa Okręgu KatoZwiązku Skata przyznana panu Rajmun- wice,
dowi Mazur,
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa
2015 rok – Złota Honorowa Odznaka Okręgu Katowice,
przyznana Burmistrzowi Miasta Kalety Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa
panu Klaudiuszowi Kandzia.
Śląska,
Indywidualny Puchar Polski,
Wszelkie rozgrywki z zakresu Grand Indywidualne Mistrzostwa Polski: katePrix Okręgu Katowice, Turnieje Ślą- goria kobiety, juniorzy, seniorzy,
skich Miast i Gmin czy turnieje rozgry- Indywidualne Mistrzostwa Polski: katewek ligowych odbywają się pod patrona- goria ogólna według rankingu.
tem Burmistrza Miasta Kalety pana
Klaudiusza Kandzia oraz Dyrektora
Rozgrywki o tytuł Najlepszego SkaMiejskiego Domu Kultury w Kaletach ciorza Kalet odbywają się w każdy piąpana Mariana Lisieckiego.
tek o godz. 16.30 w Miejskim Domu
Kultury w Kaletach.
Działalność i osiągnięcia Polskiego
Związku Skata przy MDK Kalety:

Marian Lisiecki

Wyjazdy na „Dni Kalet” w Zielonej

J

ak już wcześniej informowaliśmy, podczas tegorocznych Dni Kalet (31 maja– 2 czerwca) zapewniony będzie dla
Państwa przez 3 dni bezpłatny transport, od Drutarni przez centrum miasta do Zielonej, gdzie będzie odbywała się
impreza. Poniżej prezentujemy rozkład jazdy autobusów, które będą dowoziły chętnych w pobliże Ośrodka ZIELONA
SOSNA.
Marian Lisiecki
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Relacja z Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety

13

kwietnia na kaletańskim Orliku odbył się Wiosenny Turniej
Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
Wzięło w nim udział 5 drużyn. Zawody turniejowe były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Mimo przelotnego deszczu, na turnieju panowała
znakomita atmosfera. Sportowe zmagania zostały zakończone o godz.
17.30.

tan: Mateusz Kopyciok, w składzie:
Mateusz
Płonka, Aleksander Gabryś, Piotr
Siwczyk, Robert
Piech,
Marcin
Kot, Daniel Marczak, Grzegorz
Kot, Mateusz Żak,
Mateusz Ogrodnik.
III miejsce:
„EKIPA KALETY” – kapitan: Denis Lipka, w składzie:
Krzysztof Myrcik, Zbigniew Tkaczewski, Marek Chmiel, Jarosław Wróbel,
Damian Respondek, Tomasz Sier, Mateusz Cuber.

IV miejsce: „420 WEST COAST”
V miejsce: „ FC KWIATKI”
Statuetkę najlepszego strzelca turnieju
otrzymał: Łukasz Dinu z drużyny:
„MOW KALETY”, uzyskując 5 goli.
Statuetkę najlepszego bramkarza turnieju otrzymał: Mateusz Płonka z drużyny:
„FC DUDELANGE”.
`
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia składa serdeczne podziękowania p. Denisowi Lipka i p. Damianowi
Gabrysiowi za zorganizowanie zawodów, a także p. Grzegorzowi Gruszce za
sprawowanie pieczy sędziowskiej oraz
Arkadiuszowi Merykowi za pomoc
w przebiegu turnieju.

(jal)

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce: „MOW KALETY” – kapitan:
Marcin Kożuch, w składzie: Szymon
Bryl, Konrad Prus, Jakub Kaczmarek,
Łukasz Dinu, Krzysztof Englert, Mikołaj
Borzęcki, Denis Wieczorek, Klaudiusz
Wrzosek, Jakub Maciuszek, Łukasz
Czajkowski.
II miejsce: „FC DUDELANGE” – kapi-

Unia zagra z liderem 1 czerwca

P

rzełom kwietnia i maja był okresem dobrej
gry zawodników kaletańskiej Unii. W pięciu
meczach piłkarze z Fabrycznej zwyciężali aż trzykrotnie, raz zremisowali i ponieśli jedną porażkę.
13 kwietnia Unia pokonała na wyjeździe Orła Psary/ Babienica 2:0, 20 kwietnia wygrała z Lotnikiem
Kościelec 3:1, 27 kwietnia uległa w Kamyku miejscowej Pogoni 1:2, 1 maja wygrała u siebie z Wartą
Mstów 2:0, zaś 4 maja zremisowała w Przyrowie
z Piastem 3:3.
11 maja przy Fabrycznej odbył się mecz derbowy
z lubliniecką Spartą. Drużyny podzieliły się punktami
po remisie 1:1.
15 maja drużyna wyjedzie do Częstochowy na
mecz ze Stradomiem, 26 maja, również na wyjeździe,
Unia zagra z Olimpią Truskolasy. Pierwszy czerwcowy mecz na Fabrycznej zaplanowano na 1 czerwca.
Już dziś zapraszamy kibiców na to spotkanie, bo przeciwnikiem naszej drużyny będzie niepokonany dotychczas lider tabeli– Znicz Kłobuck.

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Miasto zawnioskowało do Ministerstwa Sportu o środki na krytą pływalnię
przyszkolną i modernizację pomieszczeń klubowych LKS Małapanew Kuczów

W

marcu
br. Miasto Kalety złożyło
dwa wnioski do
Ministerstwa
Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2019, na realizację zadań pn.:
„Budowa krytej pływalni przyszkolnej
w Kaletach” oraz „Remont zaplecza
szatniowo - sanitarnego budynku klubowego LKS Małapanew Kuczów
wraz z montażem piłkochwytów boiska piłkarskiego”.
W ramach pierwszego projektu miasto
zaplanowało budowę krytej pływalni
przyszkolnej o wymiarach niecki ze stali
nierdzewnej 16,67x8,5m i głębokości 0,9
-1,6 m. Wymaganym załącznikiem do
wniosku był Program Funkcjonalno
Użytkowy, na podstawie którego przygotowywane będzie postępowanie przetargowe oraz projekt i realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.
Miasto zawnioskowało o kwotę dotacji
w wysokości 4.000.000 zł.

Drugi projekt przewiduje remont pomieszczeń klubowych w budynku wykorzystywanym przez Ludowy Klub Sportowy Małapanew Kuczów, a także montaż piłkochwytów przy części boiska
piłkarskiego oraz ustawienie wiaty rowerowej mogącej pomieścić 16 jednośladów.
Pozytywna ocena Ministra Sportu
i Turystyki o dofinansowaniu tych

dwóch projektów złożonych przez Miasto Kalety z pewnością przyśpieszyła by
termin wykonania i oddania do użytkowania mieszkańcom przedmiotów tych
inwestycji.
Okres oceny wniosków zgodnie z regulaminem naboru określony został na
trzy miesiące od terminu zakończenia
naboru tj. od 31 marca 2019 roku.

Klaudiusz Kandzia

UWAGA!
zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla montażu pomp ciepła w budynkach
jednorodzinnych na terenie miasta Kalety

U

czestników projektu, pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”, informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 po raz kolejny przesunęła termin rozstrzygnięcia naboru konkursowego, w ramach
którego Miasto Kalety ubiega się o dotację na montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z miesiąca kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.

Klaudiusz Kandzia

Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach
będzie bardziej EKO

Z

godnie
z polityką
ekologiczną
naszego miasta, w ostatnich latach podjęto szereg działań prowadzących do ograniczenia niskiej
emisji i poprawy jakości powietrza w
Kaletach. Poddano termomodernizacji
większość budynków użyteczności
publicznej, a także umożliwiono wyposażenie blisko 400 gospodarstw domowych w nowoczesne instalacje solarne
i fotowoltaiczne.

Miasto Kalety jako właściciel budynku, w którym mieści się Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy, planuje aby
poprzez wymianę źródła ciepła, również
ten obiekt stał się bardziej przyjazny dla
środowiska. Z informacji uzyskanych od
dyrektora MOW-u wynika, że dla ogrzania tego budynku, potrzeba rocznie aż
100 ton węgla.
W związku z pojawieniem się możliwości podłączenia tego budynku do sieci
gazowej LNG, Burmistrz Miasta Kalety
podpisał umowę z Polską Spółką Gazownictwa, z której wynika, że już od

nowego sezonu obiekt będzie mógł być
ogrzewany bardziej ekologicznie. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie projektu przebudowy kotłowni.
Do instalacji gazowej zostanie podłączony także jeden budynek jednorodzinny
znajdujący się nieopodal Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach. Realizacja tego projektu z całą
pewnością przysłuży się poprawie stanu
powietrza w okolicy.

Dariusz Szewczyk
www.kalety.pl
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