Nr 9 (317)
Wrzesień 2018

Podsumowanie kadencji 2014-2018

S

zanowni Państwo, drodzy miesz- (np. rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
termomodernizacja budynku Urzędu
kańcy Miasta Kalety!
Miejskiego, projekt przeciwdziałaniu
W październiku bieżącego roku
niskiej emisji poprzez montaż kolekkończy się kolejna kadencja pracy
torów słonecznych oraz ogniw fotokaletańskich samorządowców. Cztewoltaicznych, sukcesywne remonty
ry lata temu wybraliście burmistrza
dróg), po te mniej kosztowne i mniej
oraz grupę piętnastu radnych mając
dostrzegane, ale jako całość budujące
wobec nas konkretne oczekiwania.
pozytywny wizerunek miasta
Przyszedł więc nieuchronny czas na
w oczach mieszkańców i przyjezdpodsumowanie tych 48 miesięcy,
nych.
podczas których zarówno ja, jak
Ów wizerunek staraliśmy się
i całe grono urzędnicze pracujące
przez te cztery lata rozpropagować
w miejskim magistracie, oraz radni
w powiecie, województwie, kraju,
na czele ze swoim przewodniczącym
a nawet poza jego granicami. Celom
Eugeniuszem Ptakiem, staraliśmy się
tym służyła promocja miasta, dzięki
zrobić dla naszego Leśnego Zakątka
której Kalety, podczas trwania ww.
możliwie jak najwięcej.
okresu, były stale obecne w prasie,
Rozsądna polityka budżetowa oraz
radiu, telewizji i internecie. Dzięki
środki, jakie udało nam się pozyskać
swojemu członkostwu w Stowarzyz Unii Europejskiej oraz innych inszeniu Cittaslow, organizacji różnostytucji pozwoliły na zrealizowanie
rakich imprez i turniejów, aktywnoszeregu mniejszych i większych inweści mieszkańców, samorządowców
stycji, począwszy od tych, których
i organizacji pozarządowych, Kalety
koszty liczono w milionach złotych

zyskały szereg nagród i wyróżnień,
które wpływają na ciepłe postrzeganie całokształtu faktów związanych
z naszym miastem.
W związku z kończącą się kadencją samorządową, we wrześniowym
oraz październikowym numerze Biuletynu Informacyjnego, publikować
będziemy osiągnięcia, jakie udało się
zrealizować samorządowi miejskiemu podczas czterech lat działalności.
Pozwoli to Państwu całościowo ogarnąć wszystkie zmiany, jakie podczas
minionych czterech lat zaszły w Leśnym Zakątku Śląska.
Zgodnie z powyższą zapowiedziącykl rozpoczynamy miejskimi inwestycjami oraz rozwojem promocji
miasta, o których przeczytać można
na stronach numer 14-32.
Zapraszam do lektury!

Klaudiusz Kandzia

Rada Miejska w Kaletach wraz z burmistrzem.
Kadencja 2014-2018

Stoją od lewej: Adam Gabryś, Ryszard Sendel, Edward Drabik, Teresa Mryka, Kazimierz Złotosz, Janina
Perz, burmistrz Klaudiusz Kandzia, Antoni Jeż, Eugeniusz Ptak, Krzysztof Rogocz, Irena Nowak, Alojzy
Rupik, Mirosława Potempa, Michał Brol, Grzegorz Krupa, Piotr Kuder.
www.kalety.pl
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OGŁOSZENIE SKARBNIKA MIASTA
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu budżetu miasta Kalety na rok 2019 prosimy organizacje
związkowe, komitety społeczne, stowarzyszenia, a także mieszkańców
o dostarczenie wniosków do projektu budżetu na 2019 rok do sekretariatu Urzędu Miejskiego
w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 roku.

Renata Sosnica- skarbnik Miasta Kalety
PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Burmistrza naszego miasta oraz Radnym Miejskim
za pozytywne ustosunkowanie się do naszych próśb i wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi.
Wdzięczni mieszkańcy ulicy Okrzei

MATERIAŁ PŁATNY

7 lipca, na boisku do siatkówki plażowej przy kaletańskim Orliku, odbył się kolejny turniej integracyjny sekcji siatkarskiej Unii
Kalety.
31 lipca odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Okrzei w Kaletach
6 sierpnia seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Kaletach wyjechali na wycieczkę do województwa opolskiego. Zwiedzili
m.in.. Pałac w Mosznej.
11 sierpnia nowy sezon w lidze okręgowej rozpoczęła kaletańska Unia. Drużyna biało– niebieskich przegrała na inaugurację
u siebie z Liswartą Krzepice 1:2.
15 sierpnia na kaletańskim Orliku odbył się Piłkarski Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
14 i 15 sierpnia na Placu Zjednoczenia w Jędrysku odbył się tradycyjny już festyn rekreacyjny.
Z 18 na 19 sierpnia, na zbiorniku Zielona Górna, rozegrano nocne zawody gruntowe dla członków Koła PZW Kalety. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą, z wynikiem 17,45 kg ryb, został Marcin Wesołowski.
25 sierpnia na stawie Cegielnia w Woźnikach odbyły się spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Woźnik. Puchar
zdobył członek Koła PZW Kalety Stanisław Szmalemberg, zaś trzeci na podium był również reprezentant Kalet– Seweryn
Cichoń.
25 sierpnia w kaletańskim Ichtioparku odbyło się VIII Rodzinne Grzybobranie.
W nocy z 1 na 2 września, na kaletańskim Orliku, rozegrano I Turniej Nocny o Puchar Burmistrza Miasta Kalety w piłce nożnej.

W dniach 1 i 2 września odbyło się VII Święto Truszczycy.

OFERTA ZATRUDNIENIA
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W KALETACH POSZUKUJE OSOBY DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ.
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TELEFONU: 667 345 112
MATERIAŁ PŁATNY

OGŁOSZENIE DROBNE

Indywidualne kursy komputerowe. Magister informatyki i nauczyciel praktyk. Tel. 668161195.
www.kalety.pl
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Seniorzy odwiedzili pałac w Mosznej

W

ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 20152020, Seniorzy z Dziennego Domu
w Kaletach, 6 sierpnia br. zwiedzali
pałac w Mosznej, znajdujący się
w woj. opolskim.
Przewodnik oprowadzał nas po barokowej budowli wzniesionej w XVIII w.,
przebudowanej przełomie XIX i XX
wieku przez Franza Huberta Winklera.
Ogromna budowla posiada 365 pomieszczeń bogato zdobionych i 99 wież.
Zauroczył nas ogród, las i park otaczający zamek, który należy do najcenniejszych i największych założeń parkowopałacowych Opolszczyzny. W obrębie
pałacu znajduje się hotel, sale konferencyjne, restauracja i kawiarnia.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy
Sanktuarium na Górze św. Anny.

Aleksandra Cieślik

Amatorska Młodzieżowa Straż Pożarna w Kaletach

Od

pewnego czasu na terenie
naszego miasta, a jeszcze
bardziej na jego peryferiach pojawia
się ciekawe i widowiskowe zjawisko.
Otóż grupa chłopców utworzyła drużynę, ładnie umundurowaną w ubrania
strażackie z napisem STRAŻ z różnym
wyposażeniem strażackim – motopompą, wężem z sikawką, siekierkami, syreną alarmową, światłami sygnalizacyjnymi, CB radiem i wieloma innymi przyrządami, a wszystko to umieszczone na
specjalnych przyczepkach przymocowanych do rowerów, które mają tabliczki
z nazwami i numerami naszych prawdziwych strażackich pojazdów.
Ta niezwykła drużyna strażacka organizuje pozorowane akcje, w których
bierze udział, zwołując się wcześniej
sobie tylko znanymi sygnałami, włącza
sygnalizację świetlną i dźwiękową
i udaje się w miejsce zagrożenia.

Sama jazda jest już widowiskowa
i budzi zainteresowanie przechodniów
i mieszkańców, gdzie odbywa się akcja.
Spośród siebie wybrali komendanta,
który wydaje polecenia, rozkazy i komendy.
Kiedy pierwszy raz ich widziałam,
pomyślałam, że chłopaki ładnie się bawią , ale kiedy widzę ich często, bo
przejeżdżają obok mojego domu, stwierdzam, że to nie jest chwilowy kaprys, że
to jest pasja, której ulegli i którą kontynuują z wielkim zaangażowaniem.
Mój syn w dowód uznania i zaufania
użyczył im swojego starego samochodu
strażackiego, w którym mogą się twórczo bawić i realizować swoje marzenia.
Do drużyny należą: Jakub Nowakowski,
Szymon Imiołczyk, Xawery Dróżdż
i Kacper Ocelok.

Maria Rogocz

Miasto pozyskało ponad
14.000 złotych
na utworzenie mini ogrodu
botanicznego, który
powstał przy Zespole Szkół
i Przedszkola w Miotku

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 został
mini ogród botaniczny przy Zespole
Szkół i Przedszkola w Miotku.
Na obszarze około 520 m² nasadzonych zostało 380 sztuk krzewów z prawie
40 różnych gatunków roślin. Nasadzenia
wykonane zostały w formie wysepek, by
umożliwić dzieciom swobodną obserwację przyrodniczą. Każdy gatunek roślin
oznaczony został tabliczką z nazwą krzewu. Mini ogród botaniczny będzie doskonałą bazą do prowadzenia zajęć jako element "żywej lekcji przyrody". Dzieci
nauczą się dzięki niemu rozpoznawać
i pielęgnować rośliny oraz dbać o środowisko lokalne. Ogród powstanie do końca września 2018 r.
Całość zadania oszacowana została na
kwotę ponad 18 tysięcy złotych z czego
aż 14.425,00 zł. dofinansował
WFOŚiGW w Katowicach.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Festyn na Placu Zjednoczenia w Jędrysku

i 15 sierpnia na Placu Zjednoczenia w Jędrysku odbył
się tradycyjny już festyn, którego organizatorami było Miasto Kalety,
Miejski Dom Kultury w Kaletach oraz
Sklep Wielobranżowy p. Marka Labusa.
Festyn rozpoczął się we wtorek o godzinie 17.00 panelem gier i zabaw dla
naszych najmłodszych mieszkańców.
Wieczorem natomiast odbyła się zabawa
taneczna z zespołem „Przerwa na kawę”,
która trwała do późnych godzin nocnych.
W środę od godziny 17.00 dzieci
również brały udział w grach i zabawach
z grupą Pasja z Kochanowic, a o godzinie 18.00 ze swoim repertuarem wystą-

piła grupa wokalna "MI
na ludowo". Zaraz później
odbył się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod
batutą Mariana Lisieckiego oraz wystąpiły mażoretki Inez. O godzinie
19.30 rozpoczęła się Biesiada ze Śląskim TRIO
Piotra Szefera. Dwudniowy festyn zwieńczyło
plenerowe kino letnie na
leżaczkach z projekcją
filmu "Przełęcz ocalonych".
Burmistrz Miasta Kalety dziękuje wydarzenia oraz wszystkim tym którzy
dyrektorowi MDK Kalety Marianowi przyczynili się do realizacji tego przedLisieckiemu za pomoc w organizacji sięwzięcia.

(jal)

Świętowaliśmy VIII Rodzinne Grzybobranie

25

sierpnia, w kaletańskim Ichtioparku odbyło się VIII Rodzinne Grzybobranie, którego organizatorami było Stowarzyszenie Nasze
Kalety, Miasto Kalety oraz PZW Koło
Kalety.
Pierwsi goście pojawili się przy zbiorniku wodnym już po godzinie 12.00 by
wziąć udział w zawodach wędkarskich
przygotowanych dla najmłodszych
mieszkańców miasta. Planowo o godzinie 15.00 oficjalnie otwarto VIII Rodzinne Grzybobranie. Podczas wydarzenia odbył się m.in. znany i lubiany konkurs połowu grzybków na wodzie, który
w tym roku wzbogacony został również
o dryfujące rybki. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawej gawędy leśnej p.

Czesława Tyrola oraz prelekcji edukacyjnej o grzybach p. Justyna Kołka. Odbyły się także pokazy wędkarstwa karpiowego i wyczynowego, pokaz karate
Śląskiego Klubu Karate i Kick Boxingu,
a także warsztaty ceramiczne.
Dużą popularnością cieszyły się stoiska tematyczne, gdzie prezentowano
m.in. rękodzieło, produkty naturalne,
ekspozycje leśnych zwierząt, wystawę
akcesoriów marynarskich, a także fajczarnię. Tyskie Koło Łowieckie Kania
przygotowało dla gości „Rodzinnego
Grzybobrania” pyszny myśliwski gulasz,
a organizatorzy akcji „Tobiasz Pomoże”
zachęcali do wypróbowania słodkich
wypieków, z których cały dochód przeznaczony był na pomoc dla Szymonka

Wojtali.
Dla najmłodszych przygotowano
szereg zabaw o tematyce ekologicznej, a także konkursów sprawnościowych. Specjalnie na tą okazję została
również wykonana przez Miasto
Kalety nowa, drewniana gra zręcznościowa – łowienie rybek. Miasto
Kalety przygotowało także dla
mieszkańców kulinarną niespodziankę w postaci wędzonych pstrągów,
którymi można się było w tym dniu
bezpłatnie poczęstować.
Po godzinie 18.00 wystąpiła grupa
taneczna Rock Time działająca przy
kaletańskim MDK-u, a zaraz później
zespół Duo Fenix z repertuarem śląskich piosenek biesiadnych. O godzinie 21.00 sceną zawładnął kabaret
RAK, który rozbawił publiczność do
łez i swoim występem zakończył
świętowanie VIII Rodzinnego Grzybobrania.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia oraz przewodniczący Rady
Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak
składają serdecznie podziękowania prezesowi Stowarzyszenia "Nasze Kalety"
Adamowi Gabrysiowi, wiceprezes Izabeli Cogiel- Kocyba, sekretarz Radosławie Radziwończyk- Gabryś oraz wszystkim członkom tego zrzeszenia za zorganizowanie VIII Rodzinnego Grzybobrania, dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury Marianowi Lisieckiemu oraz członkom koła PZW Kalety z p. Robertem
Kudrem na czele za pomoc oraz pracę
włożona w organizację wydarzenia.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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W Kaletach powstanie stanica rowerowa

J

ak wszystkim mieszkańcom wiadomo, rower w Kaletach to bardzo
popularny a dla wielu osób ulubiony
środek transportu, służący do poruszania się po rozległym terenie naszego miasteczka.
W społeczeństwie od lat coraz silniejszy jest trend na aktywne spędzanie czasu i tzw. zdrowy tryb życia. To co kiedyś u nas było koniecznością życiową,
stało się elementem dbania o zdrowie
i formę spędzania wolnego czasu. Modne stało się bieganie, jak również jazda
rowerem, po urokliwych zakątkach naszego kraju.
Również nasze miasto gości coraz
więcej rowerzystów, z sąsiednich gmin
i z coraz dalszych okolic. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę nasze położenie

w sercu lasów lublinieckich, na obrzeżach Metropolii Górnośląsko Zagłębiowskiej, ale za to w centrum szlaku
rowerowego Leśno Rajza.
Rosnący napływ turystów poruszających się na dwóch kółkach przekłada się
również, co jest bardzo korzystne, na
zwiększony zwłaszcza wiosną i latem
ruch klientów w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych
w naszym mieście. Mając to na uwadze,
kaletańskiemu samorządowi zależy, by
utrzymać i zwiększyć zainteresowanie
rowerzystów naszym miastem i jego
przyrodniczymi atrakcjami, tak by w
efekcie utrwaliło markę miejscowości
przyjaznej rowerzystom.
Pozytywny wizerunek miasta jest rzeczą, która przynosi mieszkańcom wy-

Trybuna teleskopowa w Miejskim Domu Kultury
w Kaletach

W

l i p c u
burmistrz
Miasta
Kalety
Klaudiusz Kandzia podpisał z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę na realizację zadania mającego na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej
w tym kulturalnej gminy Kalety poprzez doposażenie Miejskiego Domu
Kultury.
Kaletańska placówka wyposażona
zostanie w trybuny teleskopowe z 42
miejscami siedzącymi, które zamontowane zostaną na niedawno wyremontowanym balkonie sali widowiskowej.

Zadanie to zwiększy komfort uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym MDK-u. Dzięki temu
iż będzie to trybuna teleskopowa, składana, nie będzie zajmowała pomieszczenia, które na co dzień może być wykorzystywane do wielu aktywności. Montaż trybuny nada również dodatkową
funkcję pomieszczeniu, dzięki wyposażeniu multimedialnemu będzie mogła
funkcjonować jako aula wykładowa do
prowadzenia spotkań, konferencji.
Środki na realizację tego zadania
pochodzą z Programu Operacyjnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020.

Marian Lisiecki

mierne korzyści. W związku z tym zaplanowaliśmy wybudowanie obiektu
służącego zarówno cyklistom i pieszym
wędrowcom, dla którego zaproponowaliśmy nazwę Stanica Rowerowa. Nazwa
stanica nawiązuje do dawnych obiektów
o charakterze obronnym ale jednocześnie służącym do wypoczynku w podroży. Współcześnie bardziej kojarzy się
z obiektem turystycznym, lub dla harcerzy. Dzięki przychylności gospodarza
terenu – Nadleśnictwa Świerklaniec,
zlokalizowana ta stanica będzie w Truszczycy, przy parkingu nieopodal pozostałości śluzy na Małej Panwi. Obok przebiega Aleją Dębów szlak Leśnej Rajzy.
Obiekt będzie służył jako miejsce wypoczynku, schronienia przed deszczem
i palącym słońcem. Będzie w nim można
usiąść pod daszkiem, posilić się, zrobić
sobie przerwę na krótki biwak. Obok
będzie postawiona stacja naprawy rowerów, docelowo ma być dostęp do bieżącej wody. Jeżeli obiekt będzie cieszył się
zainteresowaniem, można pomyśleć
o jakiejś gastronomii w tym miejscu
w okresie wiosenno - letnim. W sąsiednich miejscowościach są chętnie odwiedzane obiekty, gdzie można posilić się
jakąś przekąska i napić się różnego rodzaju napojów. Za to ten zlokalizowany
na Truszczycy będzie miał rewelacyjne
otoczenie.
Makieta stanicy jest widoczna na załączonym zdjęciu. Mamy nadzieję, że Stanica Rowerowa przypadnie do gustu
mieszkańcom Kalet i gościom przybywającym na rowerowe wędrówki.

Eugeniusz Ptak

Miasto Kalety wystosowało
skargę w sprawie zmiany
nazwy ulicy 30-lecia
na ul. Ofiar Katynia

P

odczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kaletach, radni podjęli
uchwałę Nr 307/XLI/2018 w sprawie
skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany
nazwy ulicy 30-lecia w Kaletach na ul.
Ofiar Katynia.
W piśmie wystosowanym przez burmistrza miasta do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach oprotestowano ww. zmianę nazwy wprowadzoną przez Wojewodę w zarządzeniu
zastępczym z dnia 7 sierpnia br.

(jal)

www.kalety.pl

wrzesień 2018

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

A jednak się doczekali...

M

ieszkańcy centrum każdego
miasta przyzwyczajeni są do
tego , że wszystkie zdobycze cywilizacyjne dotyczące infrastruktury miejskiej się im należą i nie zastanawiają
się nad losem tych, którzy do swoich
domów musza brnąć w błocie, pokonywać dziury, wywozić szambo, czerpać wodę ze studni itp. A przecież
podatki i inne obciążenia ponoszone
przez mieszkańców są takie same, bez
względu na to gdzie kto mieszka.
Długo na swoją kolej czekali mieszkańcy ulicy Okrzei w Kaletach, chociaż

znajduje się blisko centrum. Wiele lat
temu zgodzili się odstąpić część swoich
nieruchomości, przylegających do drogi,
na jej poszerzenie, bo opowiadano im,
że utwardzenie drogi jest możliwe wtedy, gdy będzie odpowiednio szeroka.
Ale utwardzenia nie było, bo zawsze
były ważniejsze miejskie potrzeby. Co
ciekawsze długo nie mogli nawet doczekać się na oświetlenie tej ulicy, bo
lampy były dwie na początku, a potem
były ciemności. Chodzili, interweniowali, prosili i wreszcie po tylu latach udało
się zrealizować te przyziemne marzenia.

Zdaniem mieszkańców niemożliwe stało
się wreszcie możliwe i w lipcu br. ulica
Okrzei stała się „asfaltową autostradą”.
Szeroka na 6 m, równiutka droga
sprawia radość wszystkim - władzom
miasta też, bo miło jest realizować marzenia. Nawet pobocza wysypane jasnym tłuczniem z czasem się utwardzą
i będzie dobrze. Resztką asfaltu utwardzono przy okazji wjazd na ulicę Rycerską, likwidując kałużę, co też poprawiło na tym odcinku komfort jazdy.

Krzysztof Rogocz

Mija 50 lat od utworzenia w Kaletach pierwszej dziennej szkoły średniej

D

nia 1 września 1968 roku otwarto pierwszą w historii Kalet
dzienną szkołę średnią.
Wcześniej istniało co prawda Technikum Papiernicze, ale była to szkoła wieczorowa.
Nowopowstałą szkołą średnią było
Technikum Elektryczne z jedną klasą
o profilu elektromechanika ogólna.
Pierwszą siedzibą szkoły były pomieszczenia w istniejącej już ZSZ
mieszczącej się w budynku należącym
do KZCP przy ulicy Konopnickiej. Po

jakimś czasie szkołę przeniesiono do
zaadoptowanego na ten cel budynku
tzw. Bursy w Jędrysku.
Nowa klasa Technikum składała się
z 40 uczniów, w tym kilku dziewcząt.
Uczniowie pochodzili z Kalet i okolicznych miejscowości, a także z dalszych
stron (zza Lublińca, okolic Częstochowy
czy Tarnowskich Gór).
Mieszkańcami Kalet było 8 uczniów,
z których 5 ukończyło szkołę w 1973
roku zdobywając tytuł Technika.
Uczniowie korzystali z warsztatów

szkolnych w KZCP. Uczniowie mieszkający w znacznym oddaleniu od Kalet,
mogli korzystać z internatu.
Pierwszym dyrektorem nowopowstałego Technikum był pan Józef Wisłocki,
a wychowawczynią klasy przez 5 lat
była mgr Ewa Milejska.
Szkoła funkcjonowała aż do roku
2011, a w gronie jej absolwentów było
wiele późniejszych znakomitości
(inżynierowie, naukowcy, księża, lekarz,
pilot i aktor– Piotr Polk).

Grzegorz Bambynek
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Gimnazjaliści laureatami konkursu ekologicznego

15

maja 2018 r. w Zespole Szkół
Chemiczno-Medycznych i
Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach o zasięgu powiatowym i regionalnym organizowanych
przez szkołę dla gimnazjalistów.
Uczniowie kaletańskich szkół wzięli
udział w VIII POWIATOWYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM. Patronat
nad konkursem objęli między innymi:
Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk,
Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski,
Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.
Celem konkursu jest kształtowanie
postaw ekologicznych i promowanie

ciekawych inicjatyw związanych z ekologią. W 2018 roku w konkursie udział
wzięło 100 uczniów.
Wysokie miejsca uzyskali gimnazjaliści z naszego miasta.
Nagrody przyznano w następujących
kategoriach:
Makieta:
I miejsce: Agata Kot, Zespół Szkół
w Kaletach
Temat pracy: „Bezemisyjny transport
publiczny w Polsce”.
Opracowanie pisemne:
III miejsce: Paweł Wons, Zespół Szkół
w Kaletach.
Temat pracy: „Tarnogórskie zabytkowe

Promocja przewodnika historyczno- przyrodniczego
pt. „Życie nadrzeczne. Mała Panew, Liswarta, Brynica”

W

piątek, 7 września 2018 r.
w sali konferencyjnej Restauracji „Gościnna” w Kaletach, odbyła
się promocja przewodnika historyczno
-przyrodniczego autorstwa Pana Józefa Tyrola pt. .„Życie nadrzeczne. Ma-

ła Panew, Liswarta, Brynica”.
Książka wydana została przez Stowarzyszenie pn. Związek Gmin Porozumienie Gospodarczo- Turystyczne Gmin
Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty.
W wydarzeniu tym wzięli udział m.in.
burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, wydawca, a także lokalne media.
Spotkanie poprowadził dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marian Lisiecki, który w ciekawy sposób
przedstawił samego autora książki oraz
zaprezentował gminy opisane w przewodniku.
Pan Józef Tyrol przyznał, że jego pasją jest lokalna historia i w ten sposób
chce oddać hołd ludziom zamieszkującym niegdyś nasze tereny. W przewodniku zawarł opisy ówczesnego, nieraz
bardzo ciężkiego życia mieszkańców
terenów nadrzecznych na przestrzeni
wieków. Burmistrz Miasta
Kalety
Klaudiusz Kandzia
jako przewodniczący Stowarzyszenia, w ramach podziękowań,
wręczył
autorowi symboliczną
wiązankę kwiatów.
Jest to już
kolejne wydanie
przewodnika
historycznoprzyrodniczego

kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz
z systemem gospodarowania wodami
podziemnymi zostały wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zachęć turystę do zwiedzenia tych
miejsc”.
Prezentacja:
III miejsce: Agata Chludzińska, Zespół Szkół i Przedszkola w Miotku.
Temat pracy: „Bezemisyjny transport
publiczny w Polsce”
Uczniom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Gabriela Świerc

Burmistrz podziękował
ratownikom wodnym

B

urmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia spotkał się z ratownikami, którzy w sezonie wakacyjnym dbali
o porządek i bezpieczeństwo w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli na górnym i dolnym zbiorniku wodnym w Zielonej. Dzięki ich oddanej pracy, można stwierdzić, że sezon ten skończył się pod znakiem beztroskiego wypoczynku dla odwiedzających naszą turystyczną dzielnicę.
Burmistrz podziękował ratownikom
za dobrą współpracę, oddanie i zaangażowanie w pełnionej służbie nad zbiornikami wodnymi w Zielonej w minionym
sezonie wakacyjnym.

Agnieszka Kwoka

autorstwa Pana Tyrola. W 2011 roku w
ręce czytelników oddana została publikacja pt. „Dawno temu w lesie. Między
Małą Panwią, Liswarta i Stobrawą”.

Agnieszka Kwoka

www.kalety.pl

wrzesień 2018

9

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Piłkarski Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Miasta Kalety

15

sierpnia na kaletańskim Orliku odbył się Piłkarski Turniej
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
W turnieju udział wzięło 5 drużyn.
Rozgrywki turniejowe odbywały się
systemem „każdy z każdym”.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce: „FC Dudelange” – kapitan:
Mateusz Płonka, w składzie: Robert
Trzęsimiech, Grzegorz Kot, Marcin Kot,
Mateusz Kopyciok, Mateusz Żak, Aleksander Gabryś.

P

iłkarze Unii Kalety
po rocznej nieobecności wrócili do częstochowskiej okręgówki
i jak na razie mają „pod
górkę”. Przegrali aż cztery
z ośmiu dotychczas rozegranych spotkań.
11 sierpnia, na własnym stadionie, kaletanie nieznacznie,
w stosunku 1:2, ulegli krzepickiej Liswarcie. 15 sierpnia przegrali derbowy mecz w Woźnikach z tamtejszym MLKS 1:3.
Jedyne (jak dotychczas) zwycięstwo odnieśli 18 sierpnia, kiedy
to podejmowali u siebie Orła
Kiedrzyn (Częstochowa), którego pokonali 3:0. Tydzień później, 25 sierpnia, w Golcach do
bramki Unii trafili aż 6 razy piłkarze miejscowego Amatora
(wynik: 6:0 dla gospodarzy).

II miejsce: „420 KALETY” – kapitan:
Mateusz Kocyba, w składzie: Adam Zok,
Paweł Baron, Stiwen Rosiak, Krystian
Bździon, Marcin Burek, Kacper Bonk.
III miejsce: „FC GALAXY” – kapitan:
Denis Lipka, w składzie: Damian Respondek, Krzysztof Myrcik, Patryk Kocyba, Mateusz Płonka, Piotr Siwczyk,
Mateusz Jonek, Paweł Piech, Łukasz
Kadzioch.
IV miejsce: „FOR FUN”
V miejsce: „FC KALETY”

Statuetkę najlepszego strzelca turnieju
otrzymał: Patryk Kocyba z drużyny: „FC
GALAXY”, uzyskując 6 goli. Statuetkę
najlepszego bramkarza turnieju otrzymał:
Krystian Bździon z drużyny: „420 KALETY”.
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania p. Denisowi Lipka, p. Damianowi Respondkowi oraz p.
Damianowi Gabrysiowi za zorganizowanie Turnieju Piłkarskiego.

(jal)

Unia płaci frycowe
1 września na Fabrycznej Unia zremiso- kiem, zaś 15 września zremisowała 1:1
wała 1:1 z Wartą Kamieńskie Młyny, na Fabrycznej z Pogonią Kamyk.
5 września, także u siebie, przegrała 0:1
Po ośmiu kolejkach Unici zajmują
z Orłem Babienica/ Psary, 8 września w lidze 14-tą pozycję.
zremisowała 3:3 w Kościelcu z LotniJacek Lubos
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Budowa oświetlenia
ulicznego ulic Miodowej
i Wąskiej w Kuczowie
została zakończona

Z

akończyła się budowa oświetlenia
ulicznego ulic Miodowej i Wąskiej w Kaletach Kuczowie.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego odbyła się po przetargu nieograniczonym, w którym
uczestniczyło jedenastu wykonawców,
gdzie rozpiętość cenowa za realizację
tego zamówienia wahała się od 74 tyś do
110 tyś.
Na ulicy Miodowej zamontowanych
zostało 11 aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości 6 m wraz z 12
oprawami ulicznymi LED. Na ulicy Wąskiej zamontowano również 11 aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości 4 m wraz z oprawami ulicznymi
LED.
Wykonawcą powyższego zadania
inwestycyjnego była firma Gaila Elektro, Armin Zimerman z Gogolina. Koszt
wyniósł 74.004,35 zł.

Bolesław Gruszka

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020

Od

2004 r. gmina
Kalety jest realizatorem
programów
pomocy żywieniowej dla
swych
mieszkańców.
Obecnie Kalety realizują
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020, a od miesiąca września przystępujemy do
Podprogramu 2018.
Celem programu jest
dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Osoby
takie mogą skorzystać ze
wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości
uczestniczenia w różnych
działaniach wspierających,
edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014
– 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Realizatorem programu w
gminie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej . W 2017 r. z cyklicznej pomocy
żywieniowej skorzystało 315 osób, rozdysponowano 15.256 kg żywności.
Gmina Kalety otrzymała podziękowania ze strony Banku Żywności w Częstochowie
za realizację ww. zadań.

Renata Czudaj

Odbiór ul. Okrzei w Kaletach

W

dniu 31 lipca odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Okrzei
w Kaletach.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o. o. z Lublińca. W odbiorze poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Kaletach, na czele z burmistrzem Miasta Kalety Klaudiuszem Kandzią i radnym Rady Miejskiej
w Kaletach Krzysztofem Rogoczem, uczestniczyli wykonawca robót i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Koszt robót brutto wyniósł 194 tys. zł.
Jan Potempa

Ulica Okrzei przed remontem

Ulica Okrzei po remoncie
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Miasto Kalety po raz czwarty Gminą Przyjazną Rowerzystom

W

czwartek, 13 września, na uroczystej Gali podczas Targów
rowerowych Bike-Expo w Kielcach,
Burmistrz Klaudiusz Kandzia, odebrał
certyfikat w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom. Konkurs corocznie organizowany jest przez Polskie Towarzystwo –
Krajoznawcze oraz Targi Kielce.
Miasto Kalety zostało odznaczone po
raz czwarty w kategorii gmina do 10.000
mieszkańców za twórczy wkład w rozwój
turystyki rowerowej. Podczas Targów,
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, miał okazję wziąć udział w panelu
dyskusyjnym jako prelegent z tematem Najdłuższy na Śląsku szlak rowerowy
Leśno Rajza jako przykład dobrej współpracy między gminami. W wydarzeniu

tym wziął udział
również
radny
Rady Miejskiej
w Kaletach Alojzy Rupik.
Uzyskane wyróżnienie dopinguje do jeszcze
bardziej wytężonej pracy mającej
na celu poprawę
infrastruktury dla
jednośladów.
W nowym sezonie rowerowym
na wytyczonych
trasach planowane jest ustawienie kolej- stanicy rowerowej, która usytuowana
nych wiat przystankowych, w tym, jak będzie przy „Alei Dębów” w Truszczycy.
już wcześniej informowaliśmy, dużej

Agnieszka Kwoka

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Od

1 września można składać
wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety
dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

O stypendium ubiegać mogą się
uczniowie klas szkół podstawowych
(klas V- VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku
życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub
program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi,
potwierdzonymi udziałem w konkursach
(olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego
lub międzynarodowego.

W kaletańskim Ichtioparku powstanie pasieka
edukacyjna za europejskie pieniądze

W

lipcu tego roku, w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego w
Katowicach Burmistrz Miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia podpisał umowę o
dotację na realizację projektu pn.:
Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej.
Nowa atrakcja powstanie na terenie
parku tematycznego Ichtiopark przy ul.
Fabrycznej. W ramach zadania powstanie między innymi przeszklony ul, który
umożliwi odwiedzającym obserwację
pracy tych pożytecznych owadów. Zadanie przewiduje również oznakowanie
ścieżki dydaktycznej z tablicami edukacyjnymi oraz wieloma atrakcjami dla

najmłodszych ale i nie tylko. Projekt ma
na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kalety, utworzenie
miejsca integracji społecznej, miejsca
nawiązywania kontaktów, poprawy jakości życia mieszkańców za sprawą
wzrostu dostępu do atrakcyjnej i bezpłatnej infrastruktury rekreacyjnej.
Środki na realizację tego zadania pochodzą z Programu Operacyjnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Operacja współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020".

Marek Parys

Wnioski o przyznanie Stypendium
Burmistrza Miasta Kalety można składać
od 1.09.2018 r. do 30.09.2018 r., w przypadku studentów od 1.10.2018 r. do
31.10.2018 r.
Formularze wniosków można pobrać
w Urzędzie Miejskim, III piętro- w Centrum Usług Wspólnych lub ze strony
internetowej www.bip.kalety.pl

Monika Gambuś

Zakończyła się
modernizacja
w Przedszkolu w Kaletach

W

dniu 17 sierpnia zakończyły się
prace modernizacyjne w Miejskim
Przedszkolu nr 1.
Roboty obejmowały między innymi: likwidację istniejących drzwi na drodze ewakuacyjnej na poziomie parteru, zamknięcie
wejść do kanału instalacyjnego w piwnicy
klapami przeciwpożarowymi, wyposażenie
drzwi wejściowych w urządzenie samozamykające, zamontowanie w budynku dwóch
hydrantów z wężami półsztywnymi, zainstalowanie oświetlenia awaryjnego klatek
schodowych, korytarzy i dróg komunikacyjnych.
Prace modernizacyjne zostały przeprowadzone w odpowiedzi na Decyzję Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Tarnowskich Górach i mają na celu doprowadzenie budynku przedszkola do spełnienia obecnie obowiązujących norm i przepisów przeciwpożarowych.
(jal)
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Rozpoczął się remont odcinka drogi gminnej ul. Wolności
W miesiącu czerwcu bieżącego roku został wyłoniony wykonawca remontu odcinka drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach. Wykonawcą remontu przedmiotowej drogi jest firma Elektro-Trans-Bud
Helena Kucharek, z Zawiercia.
Remont odcinka przedmiotowej drogi
przewiduje wymianę nawierzchni z betonowych bloczków „trylinki” w całym
przebiegu remontowanego odcinka. Ponadto regulację wpustów ulicznych, regulację skrzynek wodociągowych, wymianę
i uzupełnienie krawężników ulicznych.
Odcinek drogi podlegający remontowi
wynosi 100 mb. o szerokości jezdni 6,1
m. Termin zakończenia remontu przewidziany jest na 30 października 2018 r.

Bolesław Gruszka

Sprawozdanie z XLI sesji Rady Miejskiej
w Kaletach

W

czwartek, 6 września 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XLI sesja Rady
Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak
– Przewodniczący Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Po przekazaniu sprawozdań przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego radni podjęli
uchwały:
Nr 307/XLI/2018 w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy 30-lecia
w Kaletach.
Nr 308/XLI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr 309/XLI/2018 w sprawie dostosowania opisu granic stałych
o b wo d ó w gł os o wa n i a do st a nu f a kt yc z ne go .
Nr 310/XLI/2018 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.
Nr 311/XLI/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 189/
XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
w Kaletach.
Nr 312/XLI/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: „Przebudowa mostu
w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ul. Drozdka”.
Nr 313/XLI/2018 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na
2018 r. Nr 314/XLI/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące
sprawy.

Nowe oświetlenie sali gimnastycznej
w PSP nr 1 w Kaletach

W

dniu 20 sierpnia br. zakończono prace modernizacyjne przy oświetleniu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach.
Z uwagi na zły stan techniczny i fakt nie spełniania obecnych norm oświetleniowych, dokonano wymiany starych
lamp na nowoczesne, energooszczędne oprawy ledowe, posiadające zabezpieczenia przed uderzeniem piłką.
Sufit, po usunięciu starych powłok malarskich, został także
odmalowany.
Po wykonanych pracach sala gimnastyczna nabrała nowego
blasku. Nowe oświetlenie poprawi komfort i bezpieczeństwo
nie tylko uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego ale
także zawodnikom turniejów sportowych rozgrywanych na
tej sali.

Dariusz Szewczyk

Agnieszka Kwoka
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KWOTY WYMIENIONE POWYŻEJ W NAKŁADACH NA INWESTYCJE ZAWIERAJĄ KOSZTY
INWESTYCYJNE SAMORZĄDU MIASTA KALETY ORAZ POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE.
NA SLAJDACH WIDNIEJĄ TAKŻE INWESTYCJE SFINANSOWANE NA TERENIE KALET
PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH.
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