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Remont bieżni wokół boiska piłkarskiego przy ulicy Fabrycznej zakończony

W

dniu 6 października br. na stadionie przy ul. Fabrycznej 35, odbył się oficjalny odbiór techniczny
i tym samym zakończony został generalny remont bieżni
wokół boiska piłkarskiego Klubu Sportowego UNIA Kalety.
W odbiorze, prócz przedstawicieli wykonawcy, udział wzięli: Burmistrz Miasta Kalety, Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kaletach Eugeniusz Ptak, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych Irena Nowak, Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów Janina Perz, radna Zuzanna Jelonek, radny Edward Drabik oraz Prezesi
Klubu Sportowego Unia Kalety Tomasz Galios
i Marek Jelonek.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w formie dotacji w wysokości 50% . Wartość dotacji to kwota ponad 217
tysięcy złotych, które miasto Kalety pozyskało
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.
Wydatek miasta Kalety na ten cel zawarł się w
kwocie 217.094,95 złotych. Całościowo inwestycja kosztowała 434.189,90 zł.
Bieżnia posiada cztery tory na 400 m oraz bieżnię prostą 6 torów na 100 m. Wykonana jest
z nawierzchni poliuretanowej, ma pomalowane
pasy zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
i posiada V kategorię do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych. Na bieżni można rozgrywać zawody na szczeblu powiatowym.
Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki ze środków FRK.

Klaudiusz Kandzia

Miasto Kalety laureatem konkursu
„Samorząd, który wspiera Małych
i Średnich Przedsiębiorców”

O

rganizowana w dniu 22 września 2014 roku podczas
IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Uroczysta Sesja Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego była okazją do wręczenia certyfikatów dla samorządów terytorialnych w ramach IV edycji programu
„Samorząd, który wspiera MŚP”.
Celem ogólnopolskiego programu „Samorząd, który wspiera
MŚP” jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają
przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób
wspierają rozwój tego sektora. W wyniku analizy wniosków
i ankiet nadesłanych przez uczestników Programu, a także oceny ich zaangażowania w działania wspierające rozwój sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, Kapituła IV Edycji Programu pod przewodnictwem Pana Janusza Steinhoffa oraz Tadeusza Donocika, podjęła decyzję o przyznaniu certyfikatu miastu Kalety. Przyznanie tego certyfikatu jest równoznaczne
z przyznaniem burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi wyróżnienia
i statuetki „Lider, który wspiera MŚP".
Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko
wzmocnienie wizerunku Miasta w powiecie i województwie,
ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora
MŚP.

Aleksandra Wilk
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Podsumowanie kadencji 2010-2014.
Pozyskane środki zewnętrzne i poprawa bezpieczeństwa

W

związku z kończącą się kadencją samorządową, we wrześniowym oraz październikowym i listopadowym numerze Biuletynu Informacyjnego publikujemy osiągnięcia, jakie udało się uzyskać samorządowi miejskiemu podczas czterech lat działalności.
W ubiegłym miesiącu mieli Państwo okazję zapoznać się z rozwojem promocji miasta oraz progresem turystyki.
W bieżącym numerze strony 19-27 poświęcamy pozyskanym środkom zewnętrznym oraz związanym z tym inwestycjom,
Klaudiusz Kandzia
a także poprawie bezpieczeństwa w mieście. Zapraszamy do lektury!

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

STOMATOLOGIA

GEODEZJA
DORADZTWO W SPRAWACH
NIERUCHOMOŚCI
I KSIĄG WIECZYSTYCH

Kompleksowe usługi
geodezyjne
- podziały działek
- wytyczenia i pomiary powykonawcze
- mapy do projektów
- dokumenty do ksiąg wieczystych
- wznowienia granic i rozgraniczenia
- inne

tel.: (34) 353-04-82
mail: geodezja_lubliniec@op.pl
Lubliniec, ul. Cebulskiego 1/34
ekspresowe terminy
konkurencyjne ceny

KOMPLETNA











Stomatologia zachowawcza i estetyczna
Chirurgia stomatologiczna z implantologią
Endodoncja z zastosowaniem mikroskopu
Ortodoncja dla wszystkich grup wiekowych
Leczenie paradontozy z użyciem lasera
Protetyka w pełnym wymiarze
Bezbolesne znieczulenia metodą WAND
Jednowizytowe fotochemiczne wybielanie zębów
Radiowizjografia cyfrowa
Usuwanie kamienia nazębnego (piezzodent) oraz
nalotów (piaskowanie)
Gabinet przyjazny dzieciom oraz
osobom
niepełnosprawnym.
Honorujemy
karty
płatnicze.
Kontrakt z NFZ. Internet WI- FI.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
www.de-med.pl
Pacjentów przyjmujemy od poniedziałku do piątku przy ulicy
Sienkiewicza 41 w Tarnowskich Górach.

Kontakt telefoniczny pod numerem 787-754-324 lub
32/285 42 97
www.kalety.pl
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8 września Publiczną Szkołę Podstawową nr 1, w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” odwiedzili policjanci z tarnogórskiej drogówki.
11 września burmistrz Klaudiusz Kandzia odznaczony został przez PGL Lasy Państwowe Kordelasem Leśnika Polskiego.
18 września delegacja miasta Kalety przebywała na konferencji w Prudniku. Burmistrz Klaudiusz Kandzia wystąpił tam
z prezentacją „Kalety dobrym adresem marzeń”.
22 września burmistrz Klaudiusz Kandzia odebrał w Katowicach wyróżnienie „Lider, który wspiera MŚP”.
23 września z rajdu do Lloret del Mar wróciły dwie kaletańskie ekipy złombolowe (więcej o rajdzie na str. nr 6).
26 września uczestnicy prowadzonego przez MOPS Kalety programu „Ja też potrafię” przebywali na wycieczce w Łodzi.
27 września w Tarnowskich Górach, w II Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych uczestniczyli przedstawiciele
stowarzyszeń z terenu miasta Kalety.
27 września miała miejsce pierwsza w historii miasta „Cittaslow Sunday”. W jej ramach przeprowadzono miejski test Coopera
na nowej bieżni oraz rajd na orientację „Szlakiem kuźnic Kalet i okolic”.
30 września w Vitkovie „Dniem Seniorów” zakończył się partnerski program „Razem przeciwko starości”.
1 października na stadionie miejskim odbyły się tradycyjne biegi przełajowe o „Złoty Dąb”.
1 października w Miejskim Domu Kultury 15 par małżeńskich z Kalet świętowało „Złote Gody”.
2 października w restauracji Figaro 33 pary małżeńskie z Kalet
świętowały „Srebrne Gody”.
6 października na stadionie miejskim przy ul. Fabrycznej miał
miejsce odbiór techniczny bieżni lekkoatletycznej wyremontowanej kosztem 434.189, 90 zł.
7 października w kaletańskich gimnazjach przeprowadzono test
wiedzy na temat życia i działalności Henryka Sławika.
9 października kaletańska Ochotnicza Straż Pożarna zyskała
nowy wóz ratowniczo– gaśniczy.
10 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach odbyło się Pasowanie na Ucznia.
13 października w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku
odbyło się Pasowanie na Ucznia.
Gabinet dietetyczny
HEALTH&FIT
zaprasza na konsultacje
dietetyczne.

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

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

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

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos
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Bezpieczne i udane zakończenie sezonu turystycznego 2014 w Zielonej

T

egoroczną rewitalizację najpiękniejszej, rekreacyjnej
dzielnicy naszego miasta rozpoczęliśmy
tradycyjnie od wiosennych porządków
wykonywanych w czynach społecznych.
Jak co roku, pełni chęci do pracy
mieszkańcy naszego miasta, wraz z radnymi Rady Miejskiej, uporządkowali
tereny przy zbiornikach wodnych, przygotowując Zieloną do otwarcia sezonu
turystycznego.
Realizując założenia z konferencji,
która odbyła się w Zielonej 28 lutego 2014 r. Miasto postanowiło zrewitalizować stare, nie działające od co najmniej piętnastu lat, oświetlenie na odcinku pomiędzy ostatnimi zabudowaniami,
a ośrodkiem wypoczynkowym „Zielona”.
Wszystkie lampy zostały odrestaurowane
- pomalowano je i wymieniono klosze. Oświetlona została także plaża przy
dolnym zbiorniku wodnym.
Wraz z nadejściem nowego sezonu
turystycznego, Nadleśnictwa Świerklaniec i Koszęcin doposażyły teren przy
dolnym zbiorniku wodnym w Zielonej o cztery nowe drewniane wiaty.
Wszystko to z myślą o mieszkańcach
i gościach odwiedzających naszą dzielnicę rekreacyjną. Drewniane domki poszerzyły zasoby infrastruktury turystycznorekreacyjnej zbiornika i umożliwiły jesz-

cze większej ilości turystów biwakowanie nad
zalewem. W tegoroczn y m
s e z o nie infrastruktura sportowor e k r e a c yj na dolnego zbiornika
wodnego wzbogaciła
się także o boisko do
siatkówki plażowej,
które
powstało nieopodal Ośrodka
Wypoczynkowego „Zielona”, pięć terenowych gier ekologiczno-dydaktycznych, na
które Miasto Kalety uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz drewnianego kuźnika, który wita gości przy wjeździe do
dzielnicy.
Usunięte
zostały
także szkody powodziowe powstałe
w czerwcu 2013 roku na terenie zbiorników wodnych w Zielonej. Dzięki bardzo
dobrej
współpracy
Miasta
ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach udało się
sz ybk o
i
spr a wn ie
wyk onać niezbędne remonty, które przyczyniły
się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego naszego miasta. Miasto
Kalety, na którego terenie leżą zbiorniki
w Zielonej, jako cel nadrzędny stawia
bezpieczeństwo turystów odpoczywających nad wodą. W sezonie letnim, przy
miejscu zwyczajowo wykorzystywanym
do kąpieli, nad bezpieczeństwem amatorów sportów wodnych czuwał wykwalifikowany ratownik WOPR, zaś nad ogólnym porządkiem i bezpieczeństwem turystów – rowerowe patrole Komisariatu
Policji w Kaletach. Jak co roku woda
w zbiornikach poddawana jest stałym
kontrolom jakości, które nie pozostawiają
wątpliwości, że jest ona bezpieczna
i zdatna do kąpieli. Nietrudno
więc zauważyć, że Zielona w ostatnim

czasie stała się bardzo popularnym miejscem do wypoczynku, a w sezonie nasze
plaże przeżywają prawdziwe oblężenie.
Dojeżdżając do zbiorników można było
zauważyć samochody z terenu całej aglomeracji śląskiej.
Plażowicze bardzo chwalili pomysł
uruchomienia w 2012 roku wypożyczalni kajaków oraz rowerów wodnych.
W wakacyjne weekendy odnotowywano do 150 wypożyczeń sprzętu dziennie.
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku w rekreacyjnej dzielnicy
naszego miasta odbywały się cykliczne
imprezy rekreacyjno sportowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nie
tylko naszych mieszkańców ale również
turystów z gmin ościennych i aglomeracji
śląskiej. Największym wydarzeniem była niewątpliwie IV już odsłona Święta Zielonej. Ta plenerowa impreza stała się już niejako wizytówką dzielnicy. Z roku na rok przyciąga ona coraz
większą liczbę uczestników.
W trakcie tegorocznego sezonu organizowane były również zawody kajakarskie, Mistrzostwa Polski Górników
w wędkarstwie, Międzynarodowy Plener
Artystyczny współorganizowany przez
Powiat Tarnogórski, Puchar Polski
w Dogtrekkingu, IV kaletańska noc świętojańska organizowana przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne z Kalet,
a także Ogólnopolskie Zawody Pucharu
PFTA w Pneumatycznym Strzelectwie
Terenowym.
Pod wrażeniem naszej rekreacyjnej
dzielnicy byli członkowie ekipy telewizyjnej TV Silesia, nagrywając tutaj
swój program pt. "Weekend z TVS".
Obserwując rosnącą popularność dzielnicy rekreacyjnej wśród naszych mieszkańców oraz turystów z gmin sąsiednich, można pokusić się o stwierdzenie,
że Zielona stała się już liderem miejsc do
wypoczynku, wyprzedzając podobne
oferty w pobliskim otoczeniu.

Marek Parys
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Tarnogórska drogówka z wizytą w szkole

P

olicjanci tarnogórskiej drogówki
przeprowadzili 8 września br. spotkania z uczniami klas I-III Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach
akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły".
W czasach, w których żyjemy, rozwój
cywilizacji i stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa na drogach, zmusza
nas dorosłych do podjęcia konkretnych
działań zapobiegawczych. Mamy obowiązek działania na rzecz bezpieczeństwa
dzieci. W tym działaniu określona jest
rola, miejsce i funkcja dla nauczyciela,
który zna przepisy ruchu drogowego oraz
jego reguły i zasady. Jedno z zadań dotyczy poznania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,
ze szczególnym uwzględnieniem elementarnych zasad bezpiecznego poruszania
się po drogach. Współpraca z Wydziałem
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Tarnowskich Górach pomoże w
lepszym przygotowaniu uczniów naszej
szkoły do bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym. Zajęcia prowadzone
przez policjantów nie wyręczają nauczycieli z obowiązku kształcenia umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu
drogowym, ale wzmocniły ich pracę
w tym zakresie. Mundurowi pojawili się
wśród najmłodszych uczniów z krótką

prelekcją, by uczyć ich
bezpieczeństwa na drodze, omówili z dziećmi
podstawowe zasady związane z przechodzeniem
przez jezdnię i bezpieczeństwem przy drodze. Stróże
prawa uświadomili maluchom, jak ważne jest to,
aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając
się po drodze oraz w jej
pobliżu po zmroku. Ponadto przypominali dzieciom, w jaki sposób
należy się zachować, gdy zaczepi ich
obca osoba, czy gdy zostaną sami w domu. Uczyli dzieci, jak zareagować, gdy
na drodze pojawi się agresywny pies.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona nie
tylko na zagrożenia wynikające z zabawy
w niewłaściwych miejscach, ale także na
konsekwencje nieprzemyślanych zabaw
dla innych użytkowników dróg (np. rzucanie kamieniami lub śnieżkami w pojazdy, niszczenie i zasłanianie znaków drogowych). Policjanci zwrócili się również
do pierwszoklasistów z apelem, aby
w trakcie jazdy rowerem dbali o swoje
bezpieczeństwo i przypominali rodzicom
o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa. W trakcie rozmów

dzieci same opowiadały policjantom, że
rodzice wożą niektóre z nich bez zabezpieczenia. Wszyscy wiemy, jak wiele
zależy od bezpiecznego i prawidłowego
zachowania naszych pociech. Aby mogły
prawidłowo postępować, muszą się najpierw tego nauczyć!
Spotkania tego typu mają charakter
prewencyjny i z pewnością przyczyniają
się do poprawy wiedzy dzieci na tematy
zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać. Niektórzy mali
adepci zawodu policjanta wykazali szczególne zainteresowanie czapką mundurowych, przymierzali i są przekonani, że
w niedalekiej przyszłości będą stróżami
prawa w naszym mieście!

Dorota Mańczak

Burmistrz Klaudiusz Kandzia laureatem prestiżowej nagrody Lasów Państwowych

11

września w auli zespołu parkowo- pałacowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, podczas obchodów Regionalnego Dnia Leśnika, burmistrz Klaudiusz Kandzia odebrał z rąk Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dr inż. Kazimierza Szabli
najwyższe odznaczenie Lasów Państwowych - Kordelas Leśnika Polskiego.
O nadanie Kordelasa włodarzowi naszego miasta wnioskował Nadleśniczy
Nadleśnictwa Koszęcin dr inż. Krzysztof Lysik, zaś jako uzasadnienie posłużyła wzorowa współpraca na linii samorząd Kalet - Lasy Państwowe, a także indywidualne inicjatywy p. Klaudiusza Kandzi wspierające wspólne przedsięwzięcia.
Kordelas jest nadawany leśnikom, którzy swoją wieloletnią pracą oddali
szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Mogą go otrzymać również
osoby spoza środowiska leśników, które w szczególny sposób zasłużyły się dla
rozwoju Lasów Państwowych.
Taka forma najwyższego wyróżnienia nawiązuje do honorowej i paradnej
broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Od 1930 roku był to stały element galowego umundurowania leśnika, a jego rękojeści drewnianej, żelazne
i srebrne świadczyły o randze i zajmowanym stanowisku.
Dziś także do munduru leśnika na wyjątkowe okazje przypina się tę białą,
paradną broń. Jej posiadanie świadczy o szczególnych zasługach i społecznej
aktywności jej właściciela. Kordelas przechowywany jest w specjalnym, zielonym etui. Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej stali nierdzewnej - chromowej i zahartowanej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawiono logo Lasów Państwowych oraz napis Lasy Państwowe w ornamencie roślinnym liści laurowych. Na lewej stronie głowni każdego kordelasa znajduje się
jego indywidualny numer (numer Kordelasa Pana Burmistrza: 3757). Ten numer znajduje się też na legitymacji, którą odbiera się razem z kordelasem. (jal)

www.kalety.pl
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Wielki powrót "Kalyckiego Teamu" oraz "Straży
Łogniowej" ze Złombolu 2014

23

września br. po
ponad tygodniowej wyprawie, której
celem było Lloret de Mar
w Hiszpani, do naszego
miasta powróciły dwie
ekipy: "KalyckiTeam"
oraz "Straż Łogniowo",
które wzięły udział
w 8. edycji Złombolu.
Złombol to rajd charytatywny samochodów z epoki PRL. Celem przedsięwzięcia jest zebranie jak
największej kwoty pieniędzy, która zostanie wykorzystana w całości na zakup
dóbr dla domów dziecka.
W tegorocznej edycji wzięło udział
ponad 400 załóg, w tym właśnie 2 z Kalet. Pokonanie takiego dystansu było nie
lada wyczynem. Na trasie nie obyło się
bez awarii samochodów, jednak po oględzinach mechanika pokładowego –
wszystko okazywało się na szczęście
drobną usterką.

Stowarzyszenia: Nasze
Kalety oraz Społeczno Kulturalne reprezentowały
Kalety na II Powiatowym
Forum Organizacji
Pozarządowych

Cz
Miasto Kalety partycypowało w kosztach wyjazdu kaletańskich ekip na Złombol. Teamy zwróciły się o dofinansowanie w ramach współorganizacji imprez.
Umożliwia to uchwała Rady Miejskiej
w Kaletach z 2013 r. dotycząca wspierania przedsięwzięć z udziałem mieszkańców naszego miasta.
Ekipom z naszego miasta gratulujemy
wytrwałości i cieszymy się, że szczęśliwie wrócili do domu!

Marek Parys

łonkowie dwóch działających
na naszym terenie stowarzyszeń: Społeczno - Kulturalnego oraz
Nasze Kalety, wzięli udział, w sobotę 27
września br., w konferencji kończącej
II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych.
Konferencja odbyła się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach. Przedstawiciele naszych stowarzyszeń byli jedną z liczniejszych grup
biorących udział w tym wydarzeniu.
Jednym z tematów poruszonych
w trakcie spotkania była współpraca organizacji sektora NGO z samorządem
terytorialnym. Sobotnie spotkanie było
również okazją dla stowarzyszeń do zaprezentowania swojej dotychczasowej
działalności społecznej.

Klaudiusz Kandzia

„Złote Gody” mieszkańców naszego miasta

1

października 2014 r., w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach miała miejsce uroczystość uhonorowania 15 par małżeńskich, które przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 50 lat.
Złote Gody wraz z zaproszonymi świętowali wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, proboszczowie parafii w Drutarni
i Miotku – Krzysztof Sędłak i Antoni
Swadźba, burmistrz miasta Klaudiusz
Kandzia, zastępca kierownika USC Lidia
Chrobok, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz radni Rady
Miejskiej Janina Perz i Mirosława Potempa.
Szanownym Jubilatom złożono serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia i dalszej pomyślności. Burmistrz
miasta w swoim przemówieniu oznajmił,
iż obchody Jubileuszu Złotych Godów
mieszkańców Kalet są niejako świętem
dla całej naszej gminy. Wyraził podziękowanie za ich dotychczasową pracę,
trud i zaangażowanie włożone w wychowanie dzieci oraz życzył dalszych,
wspólnie przeżytych lat w zdrowiu
i szczęściu.
Wszyscy Jubilaci zostali odznaczeni
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie oraz otrzymali słodkie upominki.

Gości podjęto śląskim obiadem przygotowanym przez Restaurację "Casyno", był
także czas na długie rozmowy przy kawie.
Złote gody w roku 2014 świętowali:
1.
Helena i Bronisław Chęcińscy
2.
Wanda i Józef Dreszer
3.
Maria i Joachim Jakubczyk
4.
Agnieszka i Ryszard Jelonek
5.
Elfryda i Jerzy Kalus
6.
Ewa i Norbert Kos
7.
Maria i Zygmunt Koszentka
8.
Gertruda i Edward Loewe

9.
Leokadia i Hubert Morcinek
10.
Urszula i Jan Płonka
11.
Otylia i Alfons Psiuk
12.
Adelajda i Józef Reinich
13.
Ruta i Henryk Skolik
14.
Helena i Kazimierz Żydek
15.
Inga i Józef Kopyciok
Jubilaci poproszeni zostali do zbiorowego zdjęcia. Relację z uroczystości
można zobaczyć w internetowej telewizji
TG STACJA w programie "Informacje
7 dni".

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Jubileusz 25-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W

czwartek, 2
października,
w restauracji Figaro odbyła
się uroczystość uhonorowania par
mieszkańców Kalet, które w roku 1989
roku zawarły związek małżeński
i przeżyły ze sobą 25 lat.
„Srebrne gody” wraz z jubilatami świętowali Starosta Powiatu Tarnogórskiego
Lucyna Ekkert, Proboszcz Parafii pw.
Matki Boskiej Fatimskiej Krzysztof Sędłak, burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Ptak, Radni Irena Nowak
i Kazimierz Złotosz oraz zastępca kierownika USC Lidia Chrobok. Wszyscy
wymienieni złożyli szacownym jubilatom
serdeczne życzenia dalszej pomyślności
oraz wytrwania w swoich związkach co
najmniej następnych 25 lat. Zakończeniem części oficjalnej było wspólne zdjęcie Jubilatów.
25 lat zawarcia związku małżeńskiego
świętowały w tym roku następujące pary:
1. Elżbieta i Janusz Bien
2. Justyna i Arkadiusz Borek
3. Izabela i Seweryn Breguła
4. Justyna i Bronisław Cogiel
5. Renata i Wiesław Cudak
6. Grażyna i Dariusz Chudoba
7. Grażyna i Grzegorz Dratnal

8. Maria i Marek Gad
9. Irena i Marek Galios
10. Ewelina i Grzegorz Gansiniec
11. Joanna i Adam Golasz
12. Renata i Bronisław Grzywacz
13. Dorota i Mieczysław Hyra
14. Halina i Andrzej Jung
15. Ewa i Jacek Klabis
16. Barbara i Mirosław Kleinert
17. Aleksandra i Krzysztof Klyta
18. Joanna i Józef Kuc
19. Gabriela i Andrzej Majdzik
20. Mariola i Piotr Maleska

21. Bożena i Janusz Mosz
22. Gabriela i Henryk Mrozik
23. Teresa i Andrzej Mryka
24. Małgorzata i Zenon Musik
25. Jadwiga i Bronisław Myrcik
26. Gabriela i Roman Ogrodnik
27. Iwona i Marian Skop
28. Wioletta i Czesław Płonka
29. Bożena i Marian Rozanka
30. Grażyna i Bernard Stanchły
31. Maria i Roman Tomaszowski
32. Elżbieta i Bohdan Winkler
33. Janina i Jerzy Zowada

Agnieszka Kwoka

Kaletańska młodzież przypomniała postać Henryka Sławika

O

bydwa gimnazja z terenu miasta
Kalety postanowiły dołączyć do
wojewódzkiego konkursu na temat
postaci Henryka Sławika- bohatera
trzech narodów.
Pierwszy, szkolny etap konkursu miał
miejsce we wtorek 7 października. Zgłoszeni uczniowie dostali do rozwiązania
test z czasem odpowiedzi na pytania wynoszącym 45 minut. W teście najlepiej
wypadła Julia Król z ZSiP z Miotka zdobywając 65 punktów na 70 możliwych,
jedynie o punkt gorsza była Marta Wilk
z Gimnazjum nr 1. Wyniki obu dziewczyn zgłoszono do organizatora konkursu
– WOM Katowice i aktualnie oczekujemy na informację czy zakwalifikują się
do drugiego- wojewódzkiego etapu konkursu, który odbędzie się w Katowicach 7
listopada bieżącego roku.

Dla najlepszych uczestników etapu
"kaletańskiego" przewidziano nagrody
ufundowane przez wicewojewodę śląskiego Piotra Spyrę.
Henryk Sławik urodzony w 1894 roku
w Szerokiej (obecnie część Jastrzębia
Zdroju) był polskim dziennikarzem, działaczem PPS. W czasie wojny, podczas
pobytu na Węgrzech, współdziałając
z delegatem węgierskiego rządu Józefem
Antallem, uratował od śmierci ponad 30
tysięcy osób, w tym 5 tysięcy Żydów (za
co pośmiertnie uhonorowany został tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata). Po wkroczeniu na Węgry Niemców,
w roku 1944, został aresztowany, uwięziony i zamordowany w hitlerowskim
obozie koncentracyjnym MauthausenGusen. W 2010 roku, pośmiertnie, odznaczono Henryka Sławika Orderem Orła
Białego.
Rok 2014- jako 70-tą rocznicę śmierci
bohatera- w województwie śląskim obwołano Rokiem Henryka Sławika, zaś
patronat nad obchodami objął Prezydent
RP Bronisław Komorowski.

OSP Kalety doposażona
w nowy sprzęt ratowniczy

I

nformujemy, że jednostka kaletańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej
doposażona została w nowy sprzęt.
Zakupione zostały specjalistyczne sanie do ratowania ludzi na zamarzniętych
zbiornikach wodnych oraz wentylator
oddymiający, który usprawni pracę strażaków w szczególności podczas pożarów
piwnic.
Sprzęt ratowniczy zakupiony został
dzięki staraniom naczelnika OSP Kalety
p. Kazimierza Złotosza.

Marian Marmajewski

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Pasowanie na ucznia w PSP 1 w Kaletach

10

października 2014 r. odbyło się
uroczyste pasowanie na ucznia
dzieci z klas I Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Kaletach.
W tym szczególnym dla dzieci dniu
towarzyszyli im rodzice, a także zaproszeni goście. Po części artystycznej Pani
dyrektor Dorota Mańczak wraz z Burmistrzem Klaudiuszem Kandzią dokonali
uroczystego pasowania na ucznia.
Miasto Kalety dla każdej klasy ufundowało odtwarzacz „Boom Box”, które
posłużą jako pomoce dydaktyczne w prowadzeniu zajęć.
Nowymi uczniami PSP nr 1 w Kaletach zostali:

6. Gabryś Miłosz
7. Helisz Aleksandra
8. Jelonek Szymon
9. Kapica Wiktoria
10. Myland Wiktor
11. Myrcik Filip
12. Nowak Marcel
13. Osadnik Edyta
14. Pietrek Paulina
15. Rogocz Maciej
16. Rogocz Marcel
17. Sołtysik Franciszek
18. Sośnica Kamil
19. Stawiarska Agnieszka
20. Strzebinczyk Szymon
21. Szewczyk Agata

Klasa I a wych. mgr Grażyna Mazur
1. Borek Łucja
2. Budny Maksymilian
3. Cieslok Kamil
4. Droździok Szymon
5. Dyszy Mateusz

Klasa I b wych. mgr Danuta Michalik
1. Bawełek Jakub
2. Cogiel Adam
3. Galios Oskar
4. Gruca Rafał
5. Kadłubek Emilia

6. Kompała Patryk
7. Kwieciński Bartosz
8. Kwiecińska Agata
9. Kubica Mateusz
10. Lach Dawid
11. Loewe Olivier
12. Machnik Stanisław
13. Mazur Adrian
14. Mikołajewska Wiktoria
15. Rozanka Magdalena
16. Szota Paulina
17. Wons Łukasz
18. Rapczyńska Milena
19. Sokołowska Julia
Klasa I c wych. mgr Kamila MajdaPająk
1. Bawełek Natalia
2. Borek Natalia
3. Brzenska Maksymilian
4. Dulski Maksymilian
5. Gabor Emilia
6. Gawlik Olaf
7. Glanc Mikołaj
8. Grzybczyk Sandra
9. Kuder Nadia
10. Mazan Michał
11. Mikołajczyk Oliwier
12. Parys Matylda
13. Przybyła Tomasz
14. Pyka Łukasz
15. Sieja Patrycja
16. Szyja Jakub
17. Szyja Wiktoria
18. Szymik Olga
19. Tymoć Radosław
20. Warbisch Paulina
21. Wincewicz Oliwia

Agnieszka Kwoka

Pasowanie na ucznia w ZSiP w Miotku

13

października 2014 r. w Zespole
Szkół i Przedszkola w Kaletach
Miotku 21 dzieci z klasy pierwszej oficjalnie zostało pasowanych na uczniów
Szkoły Podstawowej. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 9.00 występami artystycznymi dzieci, po których dyrektor placówki p. Bożena Dziuk dokonała
uroczystego pasowania na ucznia.
W tym szczególnym wydarzeniu
oprócz rodziców udział wzięli również
zaproszeni goście. Burmistrz złożył
najserdeczniejsze życzenia dla młodych
adeptów Zespołu Szkół i Przedszkola w
Kaletach, przekazał odtwarzacz
„Boom Box”, który posłuży jako pomoc dydaktyczna oraz słodkie upominki dla pierwszaków.

Nowymi uczniami ZSiP w Miotku zostali:
1. Bodora Daniel
2. Budny Jonasz
3. Gorol Jakub
4. Gros Julia
5. Habrajska Aleksandra
6. Janus Oliwia
7. Kałuża Szymon

17. Rajnich Tomasz
18. Skutnik Marcin
19. Skutnik Mateusz
20. Świątek Aleksandra
21. Zok Błażej

Agnieszka Kwoka

8. Kąkol Martyna
9. Kozak Zofia
10. Malczyk Zuzanna
11. Mazur Weronika
12. Musik Patrycja
13. Nawrat Paulina
14. Olczyk Jakub
15. Pająk Paulina
16. Purgoł Maja

www.kalety.pl
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Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy unowocześnił kaletańską jednostkę OSP

Po

kilku latach starań Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach
doczekała się nowoczesnego samochodu ratowniczo– gaśniczego marki Mercedes Atego.
Samochód przyjechał do naszej jednostki OSP 9-tego października. Jego
oficjalne przekazanie do OSP Kalety nastąpi 8 listopada br.
Wartość samochodu opiewa na kwotę
650.000 zł, 400.000 zł zapewniło Miasto
Kalety ze środków własnych, 150.000 zł
pochodzić będzie z Budżetu Państwa na
funkcjonowanie krajowego systemu ra-

towniczo gaśniczego oraz 100.000 zł poprawie bezpieczeństwa w sytuacjach
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony kryzysowych mieszkańców Miasta KaleŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Ka- ty jak i samych druhów z OSP Kalety.
towicach.
Marian Marmajewski
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania I Wicewojewodzie Śląskiemu Andrzejowi Pilotowi oraz
Radnemu Rady Miejskiej w Kaletach
i Naczelnikowi OSP Kalety Kazimierzowi Złotoszowi za pomoc i wsparcie przy
procedurze pozyskania środków zewnętrznych na zakup nowego pojazdu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.
Nowy nabytek z pewnością przysłuży się
wany w zależności od decyzji uczestników).
Serdecznie zapraszamy na kursy, które będą
się odbywały raz w tygodniu począwszy od
8 października (środa) wg następującego harmonogramu:
Rozpoczęcie zajęć 8 październik 2014 r.
16.15-17.00 kurs przygotowawczy do matury
17.15-18.00 poziom elementary
18.15-19.00 poziom pre-intermediate
(kontynuacja)

Leszek Ziora
- lektor języka angielskiego

„Iskra pasji”

Oferta programowa
Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach

Z

achęcamy do zapoznania się
z ofertą programową Miejskiego
Domu Kultury w Kaletach. Poniżej
prezentujemy plany poszczególnych
grup działających przy MDK Kalety
na najbliższe miesiące, które po sezonie
urlopowym wróciły do aktywności.
Zapraszam!

Marian Lisiecki
Informacja dotycząca kursów
języka angielskiego odbywających się w MDK Kalety
Od października 2013 roku do września
2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbywały się kursy języka angielskiego
dla trzech grup zaawansowania tj. kurs ogólny
dla grupy początkującej (General English),
kurs ogólny dla grupy średniozaawansowanej
oraz kurs przygotowujący do matury pisemnej
i ustnej z języka angielskiego. W zajęciach
uczestniczyło ogółem kilkunastu kursantów.
W roku 2014 i 2015 kursy języka angielskiego
będą się odbywały dla grupy pre-intermediate
(średniozaawansowana) kontynuacja kursu,
dla grupy początkującej (elementary) oraz
kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego (poziom podstawowy i zaawanso-

Czym jest taniec? Dla jednych to sama technika, innych tylko sport. Dla nas to pasja!
Poprzez taniec wyrażamy nasze emocje. To
sposób w który mówimy nie używając słów.
To narzędzie, poprzez które możemy się podzielić tym co jest w naszej duszy. To coś co
wychodzi z serca i zamienia się w ruch. Każdy z nas jest inny. Najcudowniejsze jednak
jest to, że tańczyć może każdy – niezależnie
od wieku, rasy, płci, możliwości i sprawności.
Chcemy się dzielić tą magią jaką czujemy
dzięki tańczeniu. Dlatego na każdym kroku
próbujemy zachęcać do przystąpienia do naszego klubu „Rock Time”. Organizujemy
pokazy w szkołach i na dyskotekach szkolnych. Tańczymy na przeróżnych festynach
w dzielnicach naszych pięknych Kalet i po za
ich granicami. Bierzemy udział w przedsięwzięciach charytatywnych. Postawą i szczęściem, które od nas promieniuje próbujemy
zachęcić wszystkich to tańca. Wszystko po to,
żeby promować ruch, który daje radość. Na
każdych zajęciach nasz trener, pan Tadeusz
Tarnowski zaszczepia w nas miłość do muzyki. Zajęcia odbywają się co wtorek w MDK
w Kaletach, w godzinach od 17 do 20. Trening to nie rywalizacja, lecz przekazywanie
iskry z myślą „chcemy więcej, możemy więcej”.

cyjnej chór Sonata rozpoczął kolejny okres
intensywnych ćwiczeń oraz planowanych
występów.
W ramach kontynuacji obchodów jubileuszu 20-lecia powstania naszego chóru, czekają nas jeszcze koncerty z nim związane, m.
in. w listopadowym zjeździe wszystkich chórów okręgu tarnogórskiego, który odbędzie się
jak zwykle w Miasteczku Śląskim. W m-cu
październiku br. planujemy powrót do pieśni
Maryjnych, a po nich wkroczymy w najpiękniejszy muzycznie okres w roku z kolędami
i pastorałkami w roli głównej. Znowu będziemy kolędować w naszych, jak i w innych
zaprzyjaźnionych parafiach, jak również
w mieście partnerskim Vitków. Plany na ten
rok są więc jak zwykle bardzo ambitne – tak
samo, jak ambitny jest nasz zespół. Faktem
jest, że na początku występowanie przed publicznością może być stresujące – jednak
każdy następny występ daję coraz większą
radość i satysfakcję, by dojść do momentu,
w którym po skończonym koncercie już tęsknisz za następnym. Zapraszamy więc do naszego chóru wszystkich miłośników śpiewu,
którzy chcieliby dzielić się z innymi swoją
pasją. Śpiewanie w dużej grupie daje niesamowitą radość i pozwala na dalszy indywidualny rozwój swojego talentu pod okiem specjalisty. Na próby zapraszamy zawsze w poniedziałki od godz. 16.00 w słonecznej sali
MDK.
CZEŚĆ PIEŚNI I MUZYCE
CHÓR SONATA

Taniec współczesny

Zajęcia z tańca współczesnego mają pozwolić poznać uczestnikom zajęć możliwości
ruchowe swego ciała, zsynchronizować ruchy,
poznać kierunki tańca a także doprowadzić do
ogólnego zrozumienia czym jest ruch poprzez
taniec. Zapraszam zatem serdecznie wszystkie
dzieci do wspólnej zabawy poprzez taniec.
Grupa Rock Time Taniec współczesny – taniec oparty na idei
tańca klasycznego, w którym wyeliminowano
sztywne zasady , kładzie nacisk na pokazanie
Chór Sonata
emocji tancerza, który tańcząc układ, stara się
Po długiej dwumiesięcznej przerwie waka- opowiedzieć odbiorcy pewną historię

www.kalety.pl
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coraz większa grupa ludzi zaczyna troszczyć
się o kondycję fizyczną. Jedną z popularnych
form aktywności ruchowej stał się fitness. Jest
on określany jako doskonały sposób na dynamiczne pozyskiwanie dobrego samopoczucia
i dążenie do osiągnięcia maksymalnej sprawności fizycznej. Uczestnicy tej formy aktywności ruchowej dbają więc o higienę zarówno
psychiczną jak i fizyczną. Osiągają ją poprzez
ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie
mięśni oraz różne formy aerobiku (ćwiczeń
tanecznych w rytm muzyki). Uczestnictwo
w zajęciach daje więc same pozytywne dla
człowieka skutki. Do nich zaliczyć można:
poprawę samopoczucia, wzmocnienie pogrup mięśniowych, usprawnieInstruktor Jadwiga Fabiańczyk szczególnych
nie pracy narządów wewnętrznych, poprawa
wyglądu naszej sylwetki. Uczestnictwo
Klub w Drutarni
w zajęciach pozwala na zrobienie „czegoś
dobrego” dla siebie i oderwanie się od coWakacje minęły szybko i spokojnie. Do
dziennych obowiązków. Zapraszam serdeczKlubu zaglądały te dzieci i młodzież, która
nie w każdą środę do Miejskiego Domu Kulnigdzie nie wyjeżdżała. Graliśmy w piłkarzy- tury w Kaletach na godz. 18:00.
ki, ping-ponga, bilarda, gry karciane. Chłopcy
Beata Bacior
na zajęciach kulinarnych piekli pączki angielskie. Braliśmy udział w corocznej pielgrzymMażoretki
ce do Bruśka, a w sobotni lipcowy festyn
Zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny
odbyły się gry i zabawy dla dzieci. Podczas
na zajęcia mażoretek. Zajęcia odbywają się
deszczu układaliśmy puzzle i graliśmy w gry
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach,
stolikowe oraz komputerowe. W sierpniu
z podziałem na grupę starszą i młodszą
odwiedziliśmy „ Rancho u Waltra” gdzie
(sobota godzina 9.30). Głównym zadaniem
mogliśmy pojeździć konno, pooglądać zagro- mażoretek jest maszerowanie przed orkiestrą
dę gospodarza, młodsze dzieci karmiły króliki z batonem i pomponami oraz występy scei kury. Na zajęciach plastycznych malowali- niczne. Na zajęciach, które odbywają się raz
śmy „ Mój najpiękniejszy dzień wakacji”, „ w tygodniu doskonalimy pracę z batonem
Pejzaż mojej okolicy” pletliśmy serduszka i pomponami. Nagrodą za trud włożony
z wikliny i ozdabialiśmy je kwiatkami z bibu- w każdy trening jest możliwość występowania
ły.
na scenie w kolorowych i urozmaiconych
Instruktor Klubu Brygida Popławska strojach. Zapraszamy do współpracy uśmiechnięte dziewczyny w każdym wieku.
poprzez ruchy. Taniec współczesny
jest bardzo luźną formą tańca, to znaczy, że
nie ma ograniczeń ruchu ciała – tutaj tancerz
ma ogromną dowolność w kreowaniu ruchu,
wykorzystywany jest tu ciężar ciała, grawitacja, oddech, swingi itp. Zajęcia z tańca odbywać się będą dwa razy w miesiącu począwszy
od:
15 i 29 września 2014r.o godz.17.00.
6 i 20.10.2014r. g.17.00
10 i 24.11.2014r.
8.12. i 22.12.2014r.

Grupa Inspiracje
Grupa plastyczna INSPIRACJE zaprasza
wszystkich chętnych z pasją- plastyków
i amatorów do malowania ,rzeźbienia, fotografowania i z innymi zdolnościami artystycznymi na nasze spotkania w MDK w każdy
pierwszy wtorek miesiąca o godz.17 w sali
wystawowej na pierwszym piętrze.
Zapraszamy od młodzieży do seniorów
z swoimi pracami.

Jadwiga Mika
Aerobic
Fitness- promocja zdrowia i ochrona przed
chorobami cywilizacji, rekreacyjne formy
aktywności ruchowej między innymi ćwiczenia przy muzyce od wieków wypełniały ludziom czas wolny. Jednak dopiero w okresie
ostatnich trzydziestu lat, w obliczu wzrastającego zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi
w krajach rozwiniętych, nastąpił intensywny
wzrost świadomości w zakresie dbałości
o własne zdrowie. Również w naszym kraju

Ewelina Imiołczyk
Grupa wokalna Mi
Występem z okazji Święta Truszczycy grupa wokalna Mi na ludowo funkcjonująca przy
Miejskim Domu Kultury w Kaletach zakończyła bardzo udany i owocny sezon artystyczny. Zespół składa się z kilkunastu uzdolnionych i sympatycznych dziewczynek w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na repertuar składają się śląskie piosenki oraz tradycyjny taniec z naszego regionu - trojak. Młode
artystki występują w oryginalnych strojach
bytomsko-rozbarskich, co niewątpliwie dodaje im uroku. Obecnie pracujemy nad nowym
repertuarem (Mi na ludowo kolędowo), by
w okresie najpiękniejszych i najbardziej ukochanych przez dzieci świąt zaprezentować się
przed kaletańską publicznością. W MDK
działa również starsza grupa wokalna, która
zaprezentowała się podczas tegorocznych Dni
Kalet. Z całego serca dziękuję wszystkim
dzieciom i młodzieży za aktywne i systematyczne uczestniczenie w cotygodniowych
zajęciach. Szczególne podziękowania należą
również się rodzicom za świetną współpracę

i ogromne zaangażowanie w pracę zespołu.
Serdecznie zapraszam od października dzieci
w wieku 4-8 lat na zajęcia grupy młodszej
(piątek godz. 15.30) oraz dzieci z klas 4-6
i gimnazjum na zajęcia grupy starszej (piątek
16.30).

Karolina Dąbrowska-Lisiecka
Sekcja szachowa przy MDK
w Kaletach
Sekcja Szachowa działająca przy MDK
w Kaletach od wielu już lat prowadzi nauczanie dzieci i młodzieży zasad gry w szachy ale
również umożliwia starty, zawodnikom zrzeszonym i nie zrzeszonym w klubie szachowym „MDK Kalety”, w wielu imprezach
szachowych stwarzając tym samym możliwość bardziej profesjonalnego podejścia do
uprawiania tej dyscypliny. Każdy kto pierwszy raz przychodzi na zajęcia, a nie zna jeszcze zasad gry zostaje szybko wtajemniczony
w tajniki i zasady jej prowadzenia zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami szachowymi FIDE. Ponadto dzieci i młodzież
uczestniczy w rozgrywkach szachowych cyklu turniejów GRAN-PRIX. Polega to na tym,
że na zajęciach rozgrywany jest turniej szachowy, punkty są podliczane, a na końcu roku
nagrodzeni zostają najlepsi i najbardziej pracowici młodzi szachiści, laureaci rozgrywek.
Prowadzone są przy tym dwie grupy wiekowe: dzieci do lat 14-tu i młodzieży od lat 15
do 25. W zajęciach szachowych mogą również uczestniczyć osoby dorosłe do czego
zresztą zachęcamy, gdyż w ramach wspólnej
zabawy przekazujemy młodzieży swoje doświadczenie i podnosimy w ten sposób poziom rozgrywanych przez nas partii szachowych. Zajęcia szachowe w Miejskim Domu
Kultury w Kaletach odbywają się w piątki od
godziny 17:00 do 20:00
Zapraszamy do gry!

Marek Rupik

Koło PZW Kalety
Przy MDK Kalety działa powstałe w 1951
roku Koło Polskiego Związku Wędkarskiego.
Koło jest opiekunem zbiorników Zielona Górna i Zielona Dolna, dzierżawi także od miasta
Kalety zbiorniki wodne przy ulicy Fabrycznej.
Zebrania Zarządu Koła odbywają się regularnie w pierwszą lub drugą środę miesiąca
o godzinie 17.00.
Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie dzieci i młodzież, do kontaktów z naszym Kołem. Przeprowadzamy egzaminy na
Kartę Wędkarską, organizujemy w ciągu roku
kilka zawodów wędkarskich, w tym zawody
z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych adeptów niełatwej sztuki przechytrzenia ryby.
Reprezentacja Koła startuje także w zawodach
wyjazdowych w ościennych miejscowościach.
Co roku w styczniu odbywa się tradycyjne
zebranie sprawozdawcze.

Jacek Lubos

www.kalety.pl
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Unia wciąż na podium

W

ysoką, trzecią pozycję w tabeli I grupy
ligi okręgowej utrzymuje zespół kaletańskiej Unii.
Zawodnicy trenera Sebastiana Lebka rozgrywają właśnie „sezon życia” odprawiając z kwitkiem kolejne drużyny. Swoją wysoką dyspozycję potwierdzili
chociażby 4 października pokonując na gorącym terenie,
w Częstochowie, 2:0 zespół Victorii– spadkowicza z IV ligi.
W najbliższych meczach Unia zagra na wyjeździe z Orłem
Psary/ Babienica (25.10) , 2 listopada gościć będzie przy Fabrycznej zespół MKS Myszków, a 8.11 zagra w Konopiskach
z LOT- em.

Jacek Lubos
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Równa forma Małejpanwi

Z

espół kuczowskiej Małejpanwi powoli,
z meczu na mecz, prezentuje coraz to
większe zgranie. Forma zaczęła procentować
wynikami.
21 września (o czym już pisaliśmy) drużyna
z Kuczowa wygrała w derbach z całkiem mocnym zespołem
rezerw Unii, następnie 28 września pokonała w Łagiewnikach
Płomień 4:1, 5 października zremisowała u siebie z Unią Lisowice 2:2, w 9-tej kolejce pauzowała, a 19 października wygrała
z Zielonymi Zborowskie 2:1.
Do zakończenia rundy w lublinieckiej B- klasie pozostał już
tylko 1 mecz. 26-go października Małapanew zagra u siebie
z Płomieniem Przystajń.
Jacek Lubos

Zawody lekkoatletyczne "Bieg o Złoty Dąb" 2014 na nowej bieżni stadionu miejskiego

W

środę, 1 października, na stadionie miejskim przy ul. Fabrycznej, dzieci i młodzież ze szkół
kaletańskich oraz z partnerskiego Vitkova rywalizowały w biegach o "Złoty
Dąb". W tym roku wyjątkowo terenem
zmagań nie była Aleja Dębów w Truszczycy- biegacze ścigali się na świeżo
ukończonej bieżni tartanowej.
Dzieci ze szkół podstawowych biegały
w kategoriach klas 1-3 oraz 4-6 z podziałem na chłopców i dziewczyny. Wyniki
w tych kategoriach przedstawiały się następująco:
1-3 chłopcy (dystans 200 metrów):
1. Olivier Cogiel
2. Daniel Watoła
3. Mateusz Gulęba
1-3 dziewczęta (dystans 200 metrów)
1. Kornelia Galios
2. Natalia Warian
3. Maja Klabis
4-6 chłopcy (dystans 600 metrów):
1.Petr Smolka (Vitkov)
2. Bartosz Wojtal
3. Adam Faldyn (Vitkov)
4-6 dziewczęta (dystans 600 metrów):

1. Aleksandra Zdrahalova (Vitkov)
2. Dorota Sosta (Vitkov)
3. Daria Gruszczak
Młodzież gimnazjalna starowała w jednej
kategorii.
Wyniki:

czuwali wf-iści: Pan Antoni Jeż oraz Pan
Jarosław Naumann. Następne zawody
o "Złoty Dąb" już we wrześniu 2015 roku
w Truszczycy.

Jacek Lubos

Gmnazjum chłopcy
(dystans 1000 m):
1. Mateusz Słodczyk
2. Wojciech Maleska
3. Rafał Balbierz
Gimnazjum dziewczęta
(dystans 1000 m):
1. Aleksandra Ordon
2. Maja Kuder
3. Patrycja Pawlik
Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wręczyli:
zastępca burmistrza miasta Kalety
Dariusz Szewczyk, dyrektor PSP nr
1 Dorota Mańczak oraz prezes KS
Unia Kalety Tomasz Galios.
Głównym organizatorem zawodów, jak co roku, był Miejski Dom
Kultury na czele z dyrektorem Marianem Lisieckim. Od strony technicznej nad przebiegiem zawodów

Pierwsza „Cittaslow Sunday" w Kaletach pod znakiem aktywności fizycznej

W

sobotę 27 września Miasto
Kalety świętowało pierwszą
w swojej historii "Cittaslow Sunday".
Jak przystało na tego typu imprezęwyszliśmy z pomysłem na coś, czego
w naszym mieście jeszcze nie próbowano. Dla mieszkańców przygotowano test
Coopera, w którym można było spraw-

dzić, na podstawie odległości przebytej
podczas 12- minutowego, nieprzerwanego biegu, swoją wydolność fizyczną.
Wcześniej 10 ekip przystąpiło do zawodów rowerowych na orientację. Ich
celem był szlak dawnych kuźnic z terenu
Kalet i okolic. 2 lub 3-osobowe drużyny
musiały znaleźć w terenie, na podstawie
punktów zamieszczonych na mapie, specjalne perforatory, za pomocą których
odbijały wzory na kartach startowych. Na
wszystkich 10 (dla jednej drużyny, która

zdecydowała się pobiec- na 6) punktach
kontrolnych trzeba też było odpowiedzieć
na pytania dotyczące historii dzielnic
Kalet i okolic (dwa punkty usytuowane
były na "garbatym moście" i w Bruśku).
Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna
braci Dawida i Piotra Fronczek z Kalet,
która przebyła ok. 35 kilometrów i zaliczyła wszystkie punkty kontrolne w czasie 1godziny i 44 minut. Poniżej dwóch
godzin "zeszła" też ekipa z ZielonejRajnold Franke i Lucjan Habrajski

www.kalety.pl
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zaś trzeci na mecie był team
Krzysztof Pakuła, Wojciech Pakuła
i Wojciech Samorodny. Biegacze- Mirosława Bonk i Kamil Bonk przebyli ponad
13 km.
Po zjawieniu się na mecie ostatniej
drużyny burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z radną Zuzanną Jelonek przystąpili do rozdania nagród
ufundowanych
przez
Nadleśnictwa
Świerklaniec i Koszęcin, które zdecydowały się współorganizować imprezę. Jako sponsorzy wystąpili także: Sklep elek-

troniczny Easy- Mar z Jędryska (ul. Rogowskiego 20) oraz Zakład Masarski
Więcek. Dostaliśmy również kilka gadżetów reklamowych dzięki uprzejmości
Radia Piekary.
Po zakończeniu dekoracji zawodników
z drużyn, które zajęły miejsca na podiumrozlosowano trzy komplety nagród wśród
pozostałych zawodników. W piknikowym nastroju, przy grillowanej kiełbasce
i przepięknej pogodzie, I Cittaslow Sunday w naszym mieście dobiegła końca.
Organizator imprezy dziękuje za po-

moc w jej przeprowadzeniu Panu Antoniemu Jeż, kierownictwu Klubu Sportowego Unia Kalety (nieoceniona okazała
się pomoc Pana Henryka Peły), a także
Milenie Krus i Marcie Kamińskiej, które
ofiarnie, od samego rana, zajęły się
umieszczeniem informacji i perforatorów
na punktach kontrolnych. Dziękujemy
także wszystkim wyżej wymienionym
sponsorom, dzięki którym udało się pozyskać nagrody i poczęstunek.
Kolejna edycja rajdu na orientację- już
za rok!

Jacek Lubos

Dzień Seniorów zakończył kolejny polsko- czeski projekt partnerski

We

wtorek 30 września w Vitkovie odbył się Dzień Seniorów- impreza, która zakończyła projekt "Wspólnie przeciwko starości.
Polscy i czescy seniorzy żyją aktywnie".
Do Vitkova wyjechała w tym dniu 40osobowa grupa mieszkańców Kalet, która, wspólnie ze swoimi czeskimi rówieśnikami uczestniczyła od rana w różnorakich konkurencjach i testach wiedzy.

Ostatnią część projektu otwarli w sali
posiedzeń vitkovskiego ratusza wicestarosta Zdenek Hegar, burmistrz Kalet
Klaudiusz Kandzia, dyrektor vitkovskiego Domu Kultury Daniela Olbertova oraz
radna kaletańskiej Rady Miejskiej Janina
Perz.
Po części programu, w której seniorzy
musieli wykazać się wiedzą i zręcznością, uczestnicy zjedli obiad w hotelu
"Róża", po czym udali się na rynek, gdzie

byli świadkami występów artystycznych
akordeonistów, solistów i zespołów muzycznych.
Po przerwie kolacyjnej pełen wrażeń
dzień zakończyły występy dzieci z vitkovskiej szkoły muzycznej oraz solisty
operowego. W doskonałych nastrojach,
późnym wieczorem, po pożegnaniu
z czeskimi przyjaciółmi, seniorzy wrócili
do Kalet.

Jacek Lubos
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Miejskie lokale użytkowe do wynajęcia

Sprzedaż drewna opałowego

Urząd Miejski w Kaletach informuje, że posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. 1 Maja 82/84 (osiedle wielorodzinne). Wszelkich informacji udzielamy w budynku Urzędu Miasta w Kaletach
przy ul. Żwirki i Wigury 2, pokój nr 25 (II piętro) lub pod nr tel.
34 352 76 48 oraz 34 352 76 50.
Izabela Rapczyńska

i kominkowego pociętego na klocki
Sosna– 140 za mp
Brzoza– 160 za mp
Dąb– 180 za mp
Tel. 505 362 561
tel. 34 357– 83– 50

Burmistrz Miasta z prezentacją "Kalety – dobrym adresem marzeń" w Prudniku

D

elegacja miasta Kalety w składzie: burmistrz miasta Klaudiusz
Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego Jacek Lubos gościła w dniu 18 września w Prud-

niku na konferencji pn. „Rewitalizacja
społeczna – od aktywizacji do rozwoju
lokalnego” .
Miejscem konferencji była piękna
„Willa Frankla” będąca siedzibą Prudnickiego Ośrodka Kultury, a poza naszą
del ega cją
wzi ęl i
w niej udział: burmistrz Prudnika Franciszek
F e j d yc h ,
przedstawiciele Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mi cki ewi cz a
w Prudniku, Wojewoda Opolski, przedstawiciele Murowanej
Gośliny, oraz 3 - osobowa reprezentacja
Warmii i Mazur,
w skład której wcho-

dzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Olsztynka i Pasymia. Sferę
naukową reprezentowali Prof. Krzysztof
Skalski (Uniwersytet Jagielloński, członek międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow), Prof. Jerzy Semków
(Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku
-Białej) oraz dr Urszula Kaczmarek
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Tematyka wystąpień ściśle związana była z ideą Cittaslow i przygotowaniem Prudnika do wstąpienia do Sieci.
Po zakończeniu obrad goście mieli
możliwość poznania uroków tego górnośląskiego miasteczka i jego przemiany na
przestrzeni ostatnich lat. Prudnik kandyduje do stowarzyszenia Cittaslow będąc
aktualnie w toku procesu certyfikacyjnego. Miastem opiekunem Prudnika na drodze uzyskania pełnego członkostwa są
Kalety.

(jal)

Miasto Kalety realizuje projekt powszechnej nauki pływania
"Umiem pływać –nauka pływania dla uczniów kaletańskich szkół"

Od

połowy września br. dzięki
środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki, grupa 45
uczniów klas III z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kaletach oraz
Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku,
realizuje projekt powszechnej nauki
pływania "Umiem pływać – nauka pływania dla uczniów kaletańskich szkół".
Projekt realizowany jest na krytych
basenach wchodzących w skład Parku
Wodnego w Tarnowskich Górach. Wartość projektu wyniosła 13.500 zł. Dotacja
w wysokości 6.750 zł. - co stanowi 50%
wartości zadania oraz wkład własny Miasta Kalety – również 50%, przeznaczone

zostały na naukę pływania dla dzieci pod skiwania Środków Urzędu Miejskiego
okiem wyspecjalizowanych instruktorów. w Kaletach.
Marek Parys
Celem zadania jest wyrównanie szans
uczniów z mniejszych
miejscowości poprzez zapewnienie im dostępu do
nowoczesnych obiektów
sportowych, a także bezpłatny dostęp do fachowej
obsługi instruktorskiej.
Projekt potrwa do 18 listopada 2014 r. Wniosek
o dofinansowanie, dzięki
któremu udało pozyskać
się dotację, przygotowany
został przez Referat Pozy-
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Trwa budowa ulicy Działkowej w Kaletach - I etap

D

la ulicy Działkowej w Kaletach- Jędrysku prace
w zakresie przebudowy drogi znajdują się w końcowej fazie robót wykończeniowych.
Zakres I. etapu robót obejmuje odcinek pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego i Głowackiego.
W tegorocznym etapie dla ul. Działkowej w Jędrysku
wykonano nowy kanał deszczowy o łącznej długości
366,0 mb. Ponadto w wyżej wymienionym przebiegu ulicy,
o długości 207 mb., wykonano nawierzchnię z betonowej
kostki brukowej, na podbudowie z tłucznie kamiennego,
zamkniętą obustronnie krawężnikiem ulicznym oraz wykonano wjazdy na posesje o nawierzchniach ulepszonych,
z betonowej kostki brukowej.
Całość prac zamyka się kwotą 428 tys. zł.
Termin zakończenia prac upływa 15 listopada 2014 r.

Jan Potempa

Ulice 1 Maja oraz Gawlika zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych

M

iasto
Kalety
wystąpiło
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji
pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach".
Wnioskowana dotacja 215.878,00 zł.,
przy czym wkład własny również
215.878,00 zł. Całość zadania obejmuje
przebudowę drogi gminnej ul. Gawlika
w Kaletach wraz z remontem kanalizacji
deszczowej. Jezdnia z kostki betonowej o
szerokości 5,0 (m). Zakres rzeczowy odcinków objętych wnioskiem obejmuje
przebudowę drogi na odcinkach km
0+0,00 do km 0+299,00 oraz od km

0+401,00 do km 0+446,09. Długość
wnioskowanego odcinka ulicy wynosi
364,09 (m). Inwestycja obejmuje: przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej podbudowy jezdni, zabudowę
krawężników ulicznych, wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, częściowe wykonanie chodników
z betonowej kostki brukowej, ulepszenie
poboczy żwirem. Łączny koszt zadania to
kwota 431.756,00 zł.
W roku 2014 wykonano przebudowę
przedmiotowej drogi na odcinku od km
0+299,00 do km 0+401,00 wraz z wykonaniem zjazdów w ulice boczne oraz
wjazdów na posesje i kanału deszczowego.
O dofinansowanie inwestycji w grani-

cach administracyjnych Miasta Kalety
ubiega się również Powiat Tarnogórski
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie dotyczy ul. 1 Maja w Kaletach, droga
nr 3311 S. Koszt zadania wynosi
269.966,24 zł. Wnioskowana dotacja to:
134.983,00 zł., a wkład własny
134.983,24 zł. Zakres prac obejmuje
m.in. Sfrezowanie istniejących warstw
bitumicznych i wykonanie nakładki
o grubości 5 cm, wymianę nawierzchni
chodnika na kostkę betonową oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego.
Wstępne listy rankingowe opublikowane zostaną na koniec października br.

Klaudiusz Kandzia

Projekt „Ja też potrafię” nadal w realizacji

J

ednym z zadań programu PO KL projektu
systemowego pt. "Ja też potrafię" są
"Działania środowiskowe". W ramach tego zadania w dniu 26 września 2014 r. uczestnicy projektu byli na wycieczce w Łodzi.
Zwiedzaliśmy dzielnicę mieszkalno-przemysłową
w Księżnym Młynie, zobaczyliśmy dawną fabrykę
Izraela Poznańskiego "króla bawełny" oraz spacerowaliśmy po słynnej ulicy Piotrkowskiej z pięknymi
kamienicami. Główną atrakcją wyjazdu był spektakl
teatralny w Teatrze Powszechnym pt. „BoeingBoeing”. W miesiącu październiku uczestnicy programu otrzymali certyfikaty zakończenia kursów –
szkoleń zawodowych. Już dziś są "bogatsi" o nowe
umiejętności i kwalifikacje.

Renata Czudaj
kierownik MOPS Kalety
www.kalety.pl
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Komentarz do uchwały intencyjnej Rady Miejskiej Tarnowskich Gór
w sprawie wystąpienia miasta z powiatu ziemskiego

W

dniu 30 czerwca br., na wniosek burmistrza i przewodniczącego Rady, tarnogórska Rada Miejska
podjęła uchwałę nr Nr LIX/591/2014,
„w sprawie wyłączenia miasta Tarnowskie Góry z Powiatu Tarnogórskiego
i nadanie Tarnowskim Górom statusu
miasta na prawach powiatu”.
Ta intencyjna uchwała Rady Miejskiej
najważniejszego miasta naszego powiatu,
wywołała latem krótkotrwałą dyskusję
w lokalnych mediach. Szkoda, że swojej
opinii nie wyrazili przedstawiciele gmin
tworzących powiat tarnogórski, albo też
ta opinia nie była nagłaśniana. Intencyjna
uchwała w swym zamierzeniu może
wprowadzić bardzo istotne zmiany
w funkcjonowaniu samego powiatu ziemskiego tarnogórskiego, jak i gmin go tworzących, w tym miasta Kalety.
W swoim uzasadnieniu tarnogórska
Rada Miejska przytacza argument o nadaniu miastu należnej mu rangi administracyjnej oraz racjonalnego modelu zarządzania i znacznie większych możliwości rozwoju miasta oraz pozostałych gmin
obecnego powiatu. Ciekawe jest zdanie
w uzasadnieniu (treść uchwały wraz
z uzasadnieniem jest dostępna na stronie
http://bip.tarnowskiegory.pl), że cyt.
grodzkość Tarnowskich Gór otworzy nową perspektywę inwestycyjną, w kształto-

waniu rynku pracy i poprawy jakości
życia w całej ziemi tarnogórskiej. Czyli
grodzkość, w domyśle wielkomiejskość,
ma być lekiem na wszystkie bolączki
trawiące nasz powiat? Jako mieszkaniec
Kalet nie mam prawa odmawiać władzom samorządowym Tarnowskich Gór
wyboru własnej drogi rozwoju, czy to
w powiecie ziemskim, czy to jako miasta
na prawach powiatu. Dla mieszkańca
Kalet ważne jest to, czy poprzez tą reformę nasze miasto i pozostałe gminy powiatu nie stracą np. z powodu dużo niższego budżetu. Nie doczytaliśmy nigdzie
czy były prowadzone analizy i wyliczenia
zysków i strat, co nastąpi w przypadku
wystąpienia Tarnowskich Gór z powiatu
ziemskiego. Chodzi o analizy prawne,
społeczne (socjologiczne) oraz ekonomiczne (gospodarcze). Prawnie nie jest
możliwe nadanie miastu statusu powiatu
grodzkiego bez zmiany ustawy o samorządzie powiatowym (co raczej prędko
nie nastąpi). Więzi społeczne na pewno
też ulegną przeobrażeniu. Natomiast ekonomicznie jest niemal pewne, że miasto
Kalety straci. Już teraz odczuwamy zapaść finansową powiatu. A budżet
„obwarzankowego” czy inaczej zmniejszonego o połowę (jeżeli chodzi o liczbę
ludności) ziemskiego powiatu, również
będzie o połowę mniejszy. W Kaletach

pilnie potrzeba odbudować zniszczony
most w Zielonej- na drodze powiatowej
oraz wyremontować most łączący Jędrysek z Centrum. Czy przy niższym budżecie powiatu te niezbędne przedsięwzięcia
nie oddalą się w czasie? Siedziba powiatu
ziemskiego pozostałaby w Tarnowskich
Górach. Skoro byłby to powiat ziemski,
można by części wydziałów nadać status
pozamiejscowych i przenieść np. do Radzionkowa, Kalet i Miasteczka Śląskiego
albo innych gmin powiatu. Inna ważna
kwestia- co z problemem własności szpitala powiatowego?
Wracając do rzeczywistości, Tarnowskie Góry są pięknym miastem, czasem
określanym małym śląskim Krakowem.
Na pewno nie stracą na swojej urodzie,
splendorze i prestiżu jeżeli pozostaną
siedzibą, ba- stolicą powiatu ziemskiego.
Dla mieszkańców jest bez znaczenia, czy
ich miasto będzie powiatem, czy „tylko”
gminą. Ważne by było dobrze i sprawnie
zarządzane. Dotyczy to oczywiście powiatu tarnogórskiego bez „dziury” pośrodku mapy. Tego mieszkańcom Kalet
i pozostałych gmin naszego „pełnego”
powiatu życzę. A radnym rady miejskiej
i burmistrzowi Tarnowskich Gór życzymy podejmowania merytorycznych
uchwał.

Eugeniusz Ptak

Spotkanie Kaletańskiego Koła Prawa i Sprawiedliwości w Kaletach – Drutarni

W

dniu 19 października w Klubie w Drutarni
odbyło się spotkanie członków i sympatyków
Prawa i Sprawiedliwości ziemi Kaletańskiej.
W spotkaniu uczestniczyli posłowie Wojciech Szarama
szef śląskiej organizacji PiS i poseł Piotr Pyzik z okręgu
Gliwickiego oraz Radna Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego Barbara Dziuk. Spotkanie przebiegało w spokojnej i sympatycznej atmosferze. Posłowie przedstawili sytuację w kraju i regionie śląskim.

Lucjan Galios

Co Starostwo Powiatowe zrobiło w tym roku w gminie Kalety

W

bieżącym roku kontynuowana
była wspólna inwestycja Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Inwestycja polega na budowie przez
Urząd Miejski w Kaletach kanalizacji
sanitarnej od stadionu w Kaletach do
skrzyżowania w Miotku oraz budowie

przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach kanalizacji deszczowej
w ul. Paderewskiego do skrzyżowania
w Miotku, budowie chodnika i ścieżki
rowerowej oraz wyremontowaniu dróg
w tym rejonie po zakończonej budowie.
W tym roku, zgodnie z harmonogramem
Starostwo prowadziło prace w Kuczowie

przy ul. Paderewskiego. Ułożono 237 m.b.
kolektora o średnicy 250 mm, 12 wpustów
ulicznych (gulików), 6 studni rewizyjnych
wraz z przykanalikami o łącznej długości
60 m.b. i średnicy 200 mm. Wykonano też
chodnik o szerokości 2,5 m i powierzchni
760 m2 i długości 279 m.b.

www.kalety.pl
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Wartość robót do wykonania
przez Starostwo szacowana jest na 5 mln
050 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowane 1 mln 526 tys. zł), a wartość robót do
wykonania przez Urząd Miejski szacowana
jest na 9 mln 146 tys. zł (w tym koszty
niekwalifikowane 1 mln 655 tys. zł).
Urząd Miejski wyda na wkład własny łącz-

nie 20% wartości inwestycji (tj. ok. 1,6 mln
zł), a dodatkowo pozyska z WFOŚiGW
w Katowicach 40% dotacji (ok. 3,2 mln zł)
oraz 40% pożyczki (ok. 3,2 mln zł).
Gwarancję otrzymania pieniędzy Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
i gmina Kalety otrzymała od wojewody
śląskiego Zygmunta Łukaszczyka jeszcze

w 2009 r.
Starostwo w tym roku remontowało
odcinek kanalizacji deszczowej na ul.
1 Maja w Kaletach oraz w ramach gwarancji obniżenie asfaltu na ul. Fabrycznej
w Kaletach.

Józef Kalinowski
radny Rady Powiatu Tarnogórskiego

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
kadencji 2010-2014 r.

K

omisja działała na podstawie
Ustawy o samorządzie gminnym,
Statucie Miasta Kalety i w oparciu
o corocznie zatwierdzany plan pracy.
Pracowała w następującym składzie:
przewodniczący – śp. Kazimierz Jelonek do listopada 2011r. a później tę
funkcję pełniła Janina Perz, zastępca
przewodniczącego - Blandyna Kąkol,
protokolant - Edward Drabik, członkowie- Irena Nowak i Zuzanna Jelonek
(od marca 2012r.)
Na przestrzeni minionej kadencji Komisja zebrała się na 40 posiedzeniach.
Stałym punktem jej pracy było opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na
sesje Rady Miasta oraz pism wpływających do Biura Rady lub do Komisji od
jednostek organizacyjnych i osób fizycznych.
W okresie sprawozdawczym Komisja
analizowała dochody i wydatki budżetu
Miasta, proponowała wprowadzanie różnych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych do Budżetu oraz opiniowała projekty Budżetu na dany rok obrotowy. Analizowała również i opiniowała sprawozdania finansowe wszystkich instytucji
i organizacji finansowanych z Budżetu
miasta oraz wykonanie Budżetu w poszczególnych latach.
W okresie sprawozdawczym Komisja
omawiała i zatwierdziła Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, Gminne programy: przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opieki
nad bezdomnymi zwierzętami, które wynikały z obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń oraz Strategię Miasta Kalety
i Lokalny Program Rewitalizacji.
W obradach Komisji uczestniczyli
zaproszeni goście: skarbnik miasta- Renata Sosnica, dyr. ZEAPO- Dorota Mańczak, dyr. MBP – Marcin Walczak, dyr.
MDK- Marian Lisiecki, inspektor- Izabela Rapczyńska, kierownik MOPS - Renata Czudaj, zastępca Burmistrza- Dariusz
Szewczyk oraz inni przedstawiciele
Urzędu Miasta w zależności od tematyki

problemu. Celem ich obecności było
analizowanie i opiniowanie wprowadzanych zmian do Budżetu oraz przedstawianie sprawozdań, wyjaśnień i udzielanie
informacji z działalności prowadzonych
przez nich jednostek, działów organizacyjnych i stanowisk pracy.
Członkowie Komisji czynnie uczestniczyli w pracach Rady Miejskiej. Brali
udział w spotkaniach z mieszkańcami
Miasta w ramach stałych dyżurów.
W trakcie spotkań przyjmowano wnioski,
postulaty i sugestie mieszkańców oraz
jednostek organizacyjnych dotyczących:
funkcjonowania instytucji w mieście,
zmian w infrastrukturze, prowadzonych
inwestycji, promocji i strategii rozwoju
miasta, zatrudnienia i problemu bezrobocia, turystyki i wypoczynku oraz wydarzeń kulturalnych. Wszystkie zastrzeżenia przekazywano Burmistrzowi i Radzie
w celu niwelowania w mieście, zmian
w infrastrukturze, prowadzonych inwestycji, promocji i strategii rozwoju miasta,
zatrudnienia i problemu bezrobocia, turystyki i wypoczynku oraz wydarzeń kulturalnych. Wszystkie zastrzeżenia przekazywano Burmistrzowi i Radzie w celu niwelowania błędów i dokonania zmian na
lepsze dla mieszkańców i Miasta. Uczestniczyliśmy również w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach Miasta.
W ramach możliwości finansowych
i organizacyjnych jako Komisja staraliśmy
się wspólnie z innymi Komisjami i Burmistrzem Miasta wdrażać do realizacji
propozycje i wybrane projekty inwestycyjne, uwzględniając ich przydatność społeczną, gospodarczą, ekonomiczną i kulturalną. Mamy nadzieję, że działania jakie
były podejmowane w ramach rozdysponowania naszych wspólnych pieniędzy, zostały pozytywnie ocenione przez wszystkie jednostki, organizacje i mieszkańców
naszego Miasta.

Członkowie Komisji uczestniczyli również w licznych wydarzeniach i spotkaniach z dziedzin gospodarczych, przedsiębiorczych, promocyjnych i kulturalnych
organizowanych przez Burmistrza i Urząd
Miasta, instytucje, stowarzyszenia i różne
organizacje. Braliśmy udział w spotkaniach integracyjnych z naszym partnerem
krajowym z Ustronia i zaprzyjaźnionym
miastem Vitkov z Republiki Czeskiej.
Jako przewodnicząca kilkakrotnie dostąpiłam zaszczytu reprezentowania Komisji na uroczystościach, konferencjach
i spotkaniach z różnych dziedzin na szczeblu Miasta, powiatu czy województwa.
W minionej kadencji można zauważyć,
że nasze Miasto w rankingach Samorządów zajmowało wysokie pozycje, jako
Miasto dbające o rozwój i standard życia
mieszkańców, wspierające małą i średnią
przedsiębiorczość oraz bezpieczeństwo
finansowe, poprzez podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych i administracyjnych.
Podsumowując czteroletnią pracę Komisji może nasunąć się pytanie - czy wykorzystaliśmy wszystkie możliwości
w ramach pozyskania środków finansowych własnych i zewnętrznych,
a w szczególności funduszy unijnych oraz
czy w przyszłości może być jeszcze większy potencjał ich osiągnięcia? Pamiętajmy
jednak, że w życiu istnieje nieograniczona
skala potrzeb, przy ograniczonych zasobach. Dlatego też warto wiedzieć, że
zgodnie z ekonomicznym „problemem
rzadkości” istnieje matematyczna zależność mówiąca, że ilość określonych dóbr,
jaką ludzie chcieliby mieć w danym czasie
– jest zawsze większa – od ilości dóbr jaką
ludzie mogą wytworzyć i nabyć w tym
samym czasie.
Na zakończenie, składam serdeczne
podziękowanie radnym wchodzącym
w skład Komisji za czteroletnią współpracę, przyjazną atmosferę oraz zaangażowanie w jej prace w trosce o dobro mieszkańców i Miasta.

Przewodnicząca Komisji
Janina Perz
www.kalety.pl
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Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych za lata 2010 – 2014

K

omisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kaletach liczyła pięciu
członków:
Irena Nowak- przewodnicząca,
Mirosława Potempa- zastępca przewodniczącej,
Maria Wiatrek, Jan Klimek, Robert
Gryc - członkowie.
Komisja działała w oparciu o zatwierdzany plan pracy. Odbyło się 48 posiedzeń, w tym 13 wyjazdowych ; w placówkach oświatowych naszej Gminy,
w klubie sportowym Unia Kalety, klubie
sportowym Małapanew w Kuczowie oraz
sprawdzane były place zabaw przed wakacjami.
Stałymi punktami pracy Komisji było
opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Miasta. Rozpatrywano skargi i wnioski wpływające do
Komisji oraz rozpatrywano pisma wymagające opinii Komisji.
W okresie sprawozdawczym Komisja
zajmowała się następującą tematyką:
- analizowano plan zajęć w czasie ferii
zimowych prowadzonych przez świetlice
i Dom Kultury w naszej Gminie.
- dyskutowano i analizowano plany pracy
Domu Kultury.
- analizowano i dyskutowano nad projektami budżetu Miasta Kalety.
- analizowano program profilaktyczny
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
- odbyły się spotkania z przedstawicielami klubów sportowych. Omawiana była
tematyka sukcesów, porażek i potrzeb
tych klubów.
- analizowano i opiniowano sprawozdania z działalności Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej .
- zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki.
- omówione były sprawozdania z działalności MOPS-u w Kaletach, przedstawione przez kierownika MOPS-u.
- zapoznano się z informacjami pedagogów szkolnych o działaniach profilaktycznych i wychowawczych, mających na
celu przeciwdziałanie patologiom wśród
dzieci i młodzieży naszej Gminy.
- odbyło się opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli naszej
Gminy.
Co roku analizowano i zatwierdzano
do realizacji propozycje Domu Kultury

i świetlic działających na terenie Gminy
w ramach programu akcji letniej dla dzieci pod hasłem „Wakacje w mieście”.
Sprawdzano stan techniczny placów
zabaw w naszej Gminie, jako przygotowanie do akcji „Lato w mieście”.
Placówki oświatowe, ich stan przygotowania do nowego roku szkolnego, były
lustrowane przez członków Komisji,
sprawozdania przedstawiano Burmistrzowi i Radnym na sesji.
Pani Dyrektor ZEAPO informowała
Komisję o realizacji obowiązku szkolnego wśród absolwentów gimnazjów na
terenie Gminy.
Na posiedzeniach Komisji analizowano projekt budżetu miasta. W szczególności zajmowano się projektem budżetu
dotyczącym placówek oświatowych,
sportu, Domu Kultury i Biblioteki.
Analizowano Program Współpracy
Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi.
Analizowano Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program Antyalkoholowy.
Analizowano i opiniowano propozycje
stawek podatkowych i opłat.

Oświaty na festynach organizowanych
w Kuczowie, Kaletach, Drutarni, Bruśku,
Zielonej. Współpracowaliśmy z Radnymi
z Ustronia oraz Vitkova.
Podsumowując pracę Komisji muszę
stwierdzić, że wszystkie posiedzenia odbywały się w miłej i kulturalnej atmosferze, przy wysokiej frekwencji Radnych.
Nigdy nie zawiedli goście, którzy udzielali wyczerpujących informacji dotyczących tematyki posiedzeń Komisji.
W każdym posiedzeniu Komisji brała
udział pani Renata Sosnica- skarbnik
Miasta, często gościła p. dyrektor ZEAPO Dorota Mańczak, dyrektorzy:
M. Lisiecki i M. Walczak.
Dziękuję wiceprzewodniczącej Komisji, Mirosławie Potempie, za pisanie protokołów.
Dziękuję wszystkim członkom Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych za sumienny, czteroletni, aktywny udział w pracach Komisji.

Irena Nowak
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych zapoznawała się
i opiniowała wnioski o stypendium Burmistrza.
Radni wchodzący w skład
Komisji brali udział w walnych zebraniach klubów
Sportowych z naszej Gminy, uczestniczyli w wystawach, wernisażach, promocjach tomików poezji oraz
książki. Wchodzili w skład
komisji rekrutacyjnej do
przedszkoli. Byli na uroczystych rozpoczęciach i zakończeniach roku szkolnego
w szkołach podstawowych,
gimnazjach naszej Gminy.
Reprezentowano Radnych
na uroczystościach jubileu s z o w yc h , op ł a t k a c h
w świetlicach. Oprócz pełnienia dyżurów, w czerwcu
i grudniu spotkali się
z mieszkańcami w wyznaczonych dzielnicach. Nie
zabrakło Radnych Komisji

www.kalety.pl
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O sytuacji finansowej Kalet, powiatu tarnogórskiego i Krakowa.
Wywiad z Pawłem Klimkiem – specjalistą z zakresu prawa finansowego
Jacek Lubos (rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Kaletach): Jest pan
mieszkańcem Kalet. Tutaj się pan wychował. Potem ukończył II Liceum
Ogólnokształcące im. S. Staszica
w Tarnowskich Górach, a następnie,
z wyróżnieniem, studia prawnicze na
Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Wreszcie zaraz po studiach
w 2010 r. zatrudniono pana na tej
uczelni jako asystenta w Katedrze Prawa Finansowego. Jest pan autorem
ponad 20 publikacji naukowych
i
współpracuje
między
innymi
z „Finansami Komunalnymi” – miesięcznikiem Regionalnych Izb Obrachunkowych. Skąd zainteresowanie
finansami Kalet i powiatu tarnogórskiego? Czy gdzie indziej nie ma wystarczających wyzwań do pracy badawczej?
Paweł Klimek: Oczywiście, że są. Właściwie podstawowym obszarem moich
zainteresowań było i jest prawo podatkowe, a dokładniej systemy opodatkowania
dochodów. Dlatego współpracując z Centrum Polského Práva działającym przy
Uniwersytecie w Brnie, miałem możliwość porównywać polskie i czeskie podatki dochodowe, a z polecenia Institute
for Fiscal Studies prowadzić badania
funkcji fiskalnej brytyjskich podatków
dochodowych w London School of Economics and Political Science. Jeżeli natomiast chodzi o Kalety, to wszystko zaczęło się dość niespodziewanie – od konferencji naukowej dotyczącej autonomii
finansowych, która odbyła się w 2011 r.
w Győr na Węgrzech. Analizie poddałem
wówczas autonomię finansową województwa śląskiego w latach 1920-1939
i tak zaczął się „powrót do korzeni”. Potem samorządowe prawo finansowe stało
się drugim najistotniejszym obszarem
moich badań, a ściślej – kwestie zadłużenia i deficytu oraz racjonalizacji wydatków samorządów dzięki ich wzajemnej
współpracy i współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi. Od 2013 r. uwagę
skupiałem głównie na sytuacji finansowej
Kalet oraz pozostałych gmin tworzących
powiat tarnogórski i samego powiatu,
a częściowo także Krakowa.
J. L.: Rozumiem, że o sytuacji finansowej Kalet i powiatu tarnogórskiego
mógłby pan opowiadać długo. Proszę
jednak wskazać, jakie są mocne i słabe

strony finansów tych samorządów. Czy można je
porównywać np. z takim
miastem jak Kraków?
P. K.: W Polsce istnieją
dwa możliwe warianty samorządu lokalnego. Pierwszy to gminy i uzupełniający je powiat ziemski (np.
Kalety, Miasteczko Śląskie,
etc. i powiat tarnogórski),
a drugi to powiat grodzki,
a więc miasto na prawach
powiatu (np. Kraków). Na
tej podstawie można postawić tezę, że powiaty ziemskie i gminy powinny uzupełniać się w wykonywaniu
zadań lokalnych, tak żeby
poziom ich realizacji dorównywał powiatom grodzkim. Powiat tarnogórski jest
jednak bardzo zadłużony,
tak jak niemal wszystkie
powiaty ziemskie. Głównie
dlatego, że musiał przejąć
zobowiązania zlikwidowanego szpitala. Dlatego ciężko mu uzupełnić poziom
zadań
realizowanych
w Kaletach do poziomu np.
tych realizowanych w Krakowie. Co więcej, gdy limit zadłużenia wykorzystany
jest do granic, a samorząd wciąż chce
inwestować, spłaca jedne zobowiązania
i natychmiast zaciąga następne, wskutek
czego inwestycje tracą walor kompleksowości. Natomiast Kalety, mimo prawie
dwukrotnie niższych niż w Krakowie
dochodów na jednego mieszkańca, dwa
lata temu zaczęły absorbować środki europejskie na poziomie wyższym w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż ta
aglomeracja. Ponadto, w odróżnieniu od
Krakowa, zracjonalizowały wydatki na
współpracę z organizacjami pozarządowymi przez ich minimalizację i jednoczesne wykorzystanie własnej administracji
do realizacji celów pożytku publicznego.
W efekcie w Kaletach działają aż dwie
świetlice środowiskowe dofinansowywane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Ponadto w Kaletach zadania z zakresu transportu publicznego w większości realizuje prywatny
przewoźnik, a tego może im zazdrościć
nawet Kraków.
J. L.: Jaka perspektywa finansowa

rysuje się przed Kaletami, a jaka przed
powiatem tarnogórskim i Krakowem?
P.K.: Kalety racjonalnie wykorzystują
swój limit zadłużenia, a zobowiązania
zaciągają stopniowo i głównie w celu
wzmożonej absorpcji środków europejskich. Ponadto stoją teraz przed niemałą
szansą, bo większe miasta w ostatnich
latach niemal osiągnęły granice limitów
zadłużenia. Dlatego więcej projektów
z małych miast będzie miało realne szanse na dofinansowanie ze środków europejskich. Natomiast powiat powinien
częściowo spłacić i zrestrukturyzować
zadłużenie, w czym mogłaby pomóc np.
emisja i sprzedaż obligacji komunalnych
– żeby nie tylko „zaciskać pasa”, ale po
pewnym czasie znowu kompleksowo
realizować inwestycje. Co więcej gminy
mogą dofinansować jego zadania. Dlatego w najbliższych latach dla powiatu
tarnogórskiego, istotna, wręcz decydująca
może okazać się współpraca z tworzącymi go gminami, która powinna przebiegać ponad podziałami.
J. L.: Dziękuję za rozmowę.
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Środki pozyskane na rozwój miasta w kadencji 2010– 2014
i inwestycje zrealizowane w mieście przez inne podmioty
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Zebrał i opracował: Referat Pozyskiwania Środków w Wydziale Organizacji, Promocji i Pozyskiwania Środków
Urzędu Miejskiego w Kaletach

Poprawa bezpieczeństwa w mieście
W trakcie mijającej kadencji 2010 - 2014 wiele uwagi i konkretnych działań poświęcono aspektowi poprawy
bezpieczeństwa w mieście oraz wzrostowi jego poczucia wśród mieszkańców Kalet.

Komisariat zamiast posterunku
Podczas gdy w okolicznych gminach takich jak np. Koszęcin, Herby,
Pawonków w powiecie Lublinieckim, czy Miasteczko Śląskie, Świerklaniec w powiecie tarnogórskim podjęto decyzję o likwidacji posterunków
policji, (łącznie w województwie śląskim zreorganizowano 26 Posterunków policji ), w Kaletach zwiększono ilość funkcjonariuszy z 8 do 15
i przekształcono posterunek w komisariat Policji.
Wykwalifikowana
kadra na czele z sumiennym komendantem, poprawiła poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i znacząco ograniczyła poziom
przestępczości. 3 września 2013 r. komendant powiatowy policji oficjalnie uruchomił działalność komisariatu policji w Kaletach. Miasto na dobry początek przekazało komputer przenośny oraz zakupiło rowery do
pierwszego w powiecie tarnogórskim patrolu rowerowego.

Pogotowie w Kaletach
Kolejnym ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa w mieście mijającej kadencji było
doprowadzenie do uruchomienia w Kaletach przy ul. Gwoździa Stacji Pogotowia Ratunkowego. Starania o nią trwały od wielu lat. Ostateczną jednak decyzję o uruchomieniu stacji w naszym mieście udało się uzyskać w roku 2013 r.
2 stycznia 2014 r. odbyło się oficjalna inauguracja działalności Pogotowia Ratunkowego w Kaletach.
Szczególny wkład w sprowadzenie
do Kalet ekipy pogotowia ratunkowego mieli Pan Wojewoda Andrzej Pilot oraz Pani Starosta Lucyna
Ekkert, którzy pozytywnie zaopiniowali wniosek o stacjonowanie
karetki pogotowia w Kaletach w wojewódzkim planie ratownictwa
medycznego. Funkcjonowanie stacji pogotowia ma charakter wyjazdowy, w razie konieczności można wzywać karetkę za pośrednictwem numerów 999 lub 112.

Nowoczesna Jednostka OSP
Ostatnim celem jaki został obrany, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Kalet, było doposażenie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach, która w mijającej kadencji obchodziła swój jubileusz 90-lecia sta-

www.kalety.pl

BIULETYN INFORMACYJNY, PAŹDZIERNIK 2014

Str. 27

nia na straży bezpieczeństwa miasta w sytuacjach zagrożenia.
Po poprawie wizerunku budynku remizy poprzez przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, jednostka OSP
doposażona została w nowoczesny specjalistyczny sprzęt.
Na potrzeby akcji ratowniczych z udziałem druhów ochotników zakupione zostały specjalistyczne sanie do ratowania
ludzi na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz wentylator oddymiający, który jest niezbędnym urządzeniem
podczas pożarów w niskich pomieszczeń jak np.: piwnicach. Największym jednak unowocześnieniem kaletańskiej OSP jest nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy, który w październiku trafił do czynnej służby w szeregach OSP Kalety. Samochód zakupiony został za kwotę
650.000 zł, 400.000 zł zapewniło Miasto Kalety ze środków
własnych, 150.000 zł z Budżetu Państwa na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zebrał i opracował: Referat Pozyskiwania Środków w Wydziale Organizacji, Promocji i Pozyskiwania Środków
Urzędu Miejskiego w Kaletach

35 kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kaletach,
15 kandydatów na radnych do Rady Powiatu Tarnogórskiego,
3 kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego
oraz 1 kandydat na Burmistrza Miasta Kalety.

Z

arządzone na 16 listopada 2014 r. wybory samorządowe będą się nieco różnić od poprzednich. Po raz pierwszy wybory do rad gmin, miast odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że w każdym okręgu
wyborczym na terenie miasta zostanie wybrany jeden radny. Wygra ten, który uzyska największą liczbę głosów.
W obecnych wyborach samorządowych w mieście Kalety będziemy wybierać 15 radnych w okręgach jednomandatowych do
Rady Miejskiej w Kaletach. Statystycznie na 1 mandat radnego przypada 2,3 kandydata.
Lista zarejestrowanych kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kaletach (alfabetycznie):

Okręg wyborczy nr 1
1. Sebastian Artur Breguła - KW Inicjatywa Obywatelska,
2. Ryszard Józef Sendel - KWW Skuteczni dla Kalet,
3. Marcin Bogusław Żak - KW Prawo i Sprawiedliwość,

Okręg wyborczy nr 2
1. Iwona Beata Błędowska - KW Platforma Obywatelska RP,
2. Irena Genowefa Nowak - KWW Skuteczni dla Kalet,
3. Andrzej Dariusz Szmalenberg - KW Inicjatywa Obywatelska,
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Okręg wyborczy nr 3
1. Eugeniusz Marek Ptak - KWW Skuteczni dla Kalet,
2. Piotr Wojciech Rogocz - KW Prawo i Sprawiedliwość,

Okręg wyborczy nr 4
1. Adam Robert Lipiński - KW Prawo i Sprawiedliwość,
2. Krzysztof Sławomir Rogocz - KWW Skuteczni dla Kalet,

Okręg wyborczy nr 5
1. Dariusz Eugeniusz Jarosz - KW Prawo i Sprawiedliwość,
2. Antoni Jeż - KWW Skuteczni dla Kalet,
3. Gabriela Maria Zok - KWW PISI,

Okręg wyborczy nr 6
1. Edward Mieczysław Drabik - KWW Skuteczni dla Kalet,
2. Sławomir Jerzy Staniszewski - KWW PISI,

Okręg wyborczy nr 7
1. Marian Marek Grund - KWW PISI,
2. Janina Weronika Perz - KWW Skuteczni dla Kalet,
3. Marek Wlazło - KW Prawo i Sprawiedliwość,

Okręg wyborczy nr 8
1. Bogumiła Bernadeta Kordek - KW Prawo i Sprawiedliwość,
2. Kazimierz Józef Złotosz - KWW Skuteczni dla Kalet,

Okręg wyborczy nr 9
1. Adam Józef Gabryś - KWW Skuteczni dla Kalet,
2. Jan Klimek KW - Prawo i Sprawiedliwość,

Okręg wyborczy nr 10
1. Arkadiusz Łucjan Borek - KW Prawo i Sprawiedliwość,
2. Roman Albin Czeluśniak - KWW PISI,
3. Grzegorz Stanisław Krupa - KWW Skuteczni dla Kalet,

Okręg wyborczy nr 11
1. Anna Monika Bitman - KW Prawo i Sprawiedliwość,
2. Michał Józef Brol - KWW Skuteczni dla Kalet,

Okręg wyborczy nr 12
1. Zuzanna Maria Jelonek - KWW Skuteczni dla Kalet,
2. Piotr Paweł Kuder - KWW Razem dla Drutarni,

Okręg wyborczy nr 13
1. Zygmunt Gerard Mirowski - KWW Skuteczni dla Kalet,
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2. Bartłomiej Dominik Mryka - KWW PISI,
3. Teresa Anna Mryka - KW Inicjatywa Obywatelska,
4. Magdalena Helena Syguda - KW Prawo i Sprawiedliwość,

Okręg wyborczy nr 14
1. Teresa Maria Musik - KWW Skuteczni dla Kalet,
2. Alojzy Franciszek Rupik - KW Prawo i Sprawiedliwość,

Okręg wyborczy nr 15
1. Blandyna Urszula Kąkol - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezrzeszeni",
2. Mirosława Aleksandra Potempa - KWW Skuteczni dla Kalet.

Lista zarejestrowanych kandydatów na radnych do Rady Powiatu Tarnogórskiego
z terenu miasta Kalety, okręg wyborczy nr 1:
KW Prawo i Sprawiedliwość, lista nr 3
GALIOS Lucjan Józef
WOLNIK Dawid Karol

KW Platforma Obywatelska RP, lista nr 4
GALIOS Tomasz Andrzej
KWIECIŃSKA Renata Irena

KW Ruch Autonomii Śląska, lista nr 24
PARYS Marcin Andrzej
STOLKA Bernadeta Urszula

KW Inicjatywa Obywatelska, lista nr 25
KALINOWSKI Józef Ryszard
WIATREK Maria Stefania
LECZKOWSKA Aleksandra Ewa

KW Stowarzyszenia Przyjazny Samorząd, lista nr 26
ROGOCZ Maria Augustyna
NOWAK Stanisław Józef
ZALC Krzysztof Tomasz
JONIK Franciszek

KWW Gospodarka - Kultura – Skuteczność, lista nr 29
LISIECKI Marian Paweł
KLIMEK Paweł Damian

Do Rady Powiatu Tarnogórskiego, w okręgu wyborczym nr 1 wybranych zostanie 5 radnych.
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Lista zarejestrowanych kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego z terenu
miasta Kalety, okręg wyborczy nr 4:

KKW SLD Lewica Razem, lista nr 6
SOWA Małgorzata Karolina

KW Inicjatywa Obywatelska, lista nr 10
LIPIŃSKA Natalia Iwona

KW Ruch Autonomii Śląska, lista nr 17
WIATOWSKI Łukasz Jan

Do Sejmiku Województwa Śląskiego, w okręgu wyborczym nr 4 wybranych zostanie 7 radnych.
O funkcję Burmistrza Miasta Kalety ubiega się tylko jeden kandydat:

KWW Skuteczni dla Kalet
KANDZIA Klaudiusz Józef
W tym przypadku, wybory się odbywają, ale na nieco innych zasadach. Wyborcy dostają kartę do głosowania, na której głosują
za lub przeciw kandydatowi, czyli na karcie do głosowania będą musieli zaznaczyć przy nazwisku kandydata „TAK” lub „NIE”.
Aby kandydat został wybrany na burmistrza, musi uzyskać większość głosów na „TAK”.
* dane dotyczące kandydatów na radnych do Rady Powiatu Tarnogórskiego i radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego uzyskano z oficjalnych stron Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: wybory2014.pkw.gov.pl

Marian Marmajewski

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
28 października w Miejskim Domu Kultury gościć będzie Objazdowe Kino Orange.
8 listopada odbędzie się uroczyste przekazanie OSP Kalety nowego samochodu ratowniczo– gaśniczego Mercedes Atego.
11 listopada w Zielonej, punktualnie o godzinie 12.00, spod „Drzewa Wolności” (ul. 30-lecia) wystartuje III Bieg Niepodległości. Biegacze będą mieli do pokonania dystans ok. 8 kilometrów.
16 listopada w Kaletach, tak jak i innych miejscowościach w całej Polsce, odbędą się wybory samorządowe.
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Film „BOGOWIE” hitem październikowej
ramówki objazdowego kina ORANGE
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach
Przedstawiamy Państwu repertuar objazdowego kina Orange przy
Miejskim Domu Kultury w Kaletach.
Na dzień 28 października br. (wtorek) zaplanowano cztery filmy w pięciu seansach:

godz. 8.00 "Miasto 44",

godz. 10.30 "Pszczółka Maja. Film" (2D dubbing),

godz. 12.00 i 16.30 "Pudłaki" (3D dubbing),

godz. 18.15 "Służby specjalne",

godz. 20.30 „Bogowie”.
Serdecznie zapraszamy!

"Miasto 44"
Dramat/ 12+, cena biletu: 13 zł normalny, 12 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny),
10 zł grupowy, czas trwania: 130 minut.
Opis: Miłość w czasach apokalipsy. Jedna z najbardziej oczekiwanych i największych polskich
produkcji ostatnich lat. Film Jana Komasy, twórcy wielokrotnie nagrodzonego kinowego przeboju „Sala samobójców”, to zrealizowana z rozmachem uniwersalna opowieść o miłości, młodości,
odwadze i poświęceniu, rozgrywająca się w czasie Powstania Warszawskiego.

"Pszczółka Maja. Film" (2D dubbing)
Przygodowy/ animowany/ dla najmłodszych/ BO, cena biletu: 13 zł normalny, 12 zł ulgowy,
(szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 10 zł grupowy, czas trwania: 79 minut
Opis: Sympatyczna pszczółka Maja i jej przyjaciele to ukochani bohaterowie milionów nie tylko
małych widzów. Ich nowe przygody to jak zawsze potężna dawka znakomitej zabawy i pozytywnych emocji. Film zrealizowany przez jedno z najlepszych studiów animacji na świecie.

"Pudłaki" (3D dubbing)
Animowany/ komedia/ familijny/ BO, cena biletu: 16 zł normalny, 15 zł ulgowy (szkolny,
studencki, seniora, rodzinny), 13 zł grupowy, czas trwania: 97 minut,
Opis: Pod urokliwymi, brukowanymi uliczkami Serbridge mieszkają Pudłaki, psotne istoty, które
nocami myszkują po mieście i kradną dzieci! A przynajmniej tak mówi legenda, w którą ludzie
od zawsze wierzyli. A tak naprawdę Pudłaki to nieszkodliwe stworzonka, które noszą kartonowe
pudła tak, jak żółwie noszą swoje skorupy, na powierzchnię ziemi wychodzą tylko po popsute
urządzenia i inne niepotrzebne ludziom rzeczy, które zmieniają w magiczne wynalazki.

„Służby specjalne"
Dramat/ kryminał/ 15+, cena biletu: 13 zł normalny, 12 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora,
rodzinny), 10 zł grupowy, czas trwania: 115 minut,
Opis: Gdy dochodzi do likwidacji elitarnych Wojskowych Służb Informacyjnych, politycy orientują się, że pozbawiono Polskę oczu i uszu. Zostaje stworzona nowa, tajna jednostka do zadań
specjalnych. Trafiają do niej m.in. niepokorna, wyrzucona z ABW podporucznik (Olga Bołądź),
kapitan, który wrócił z misji w Afganistanie (Wojciech Zieliński) oraz były pułkownik SB (Janusz
Chabior). Pewnego dnia odkryją, że tak naprawdę nie wiedzą dla kogo pracują.

"Bogowie"
Dramat, cena biletu 13 zł; czas: 121 minut,
„Bogowie” to oparta na faktach, filmowa opowieść o życiu profesora Zbigniewa Religi, który
w latach 80. dokonał pierwszego w Polsce, udanego przeszczepu serca. Portret wybitnego człowieka, który odważył się zmienić obowiązujące zasady. Wyjmując z ludzkiego ciała serce, profesor przełamał moralne, kulturowe i religijne tabu. Kilka dekad temu transplantacja serca była
według powszechnej opinii działaniem wbrew naturze. Film pokazuje początki dyskusji nad definicją śmierci biologicznej człowieka i granicami kompetencji chirurgów. Wraz z ekipą młodych
lekarzy, Zbigniew Religa przeciwstawił się swoim mistrzom. “Bogowie” to film o wielkiej ambicji i sile woli, ale także o cenie, jaką trzeba zapłacić za sukces.
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