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Mamy 300.000 zł. dotacji na budowę
toru rolkowego

M

iło nam poinformować, że
udało się pozyskać
kolejną dotację ze
środków Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury
sportowej w naszym
mieście.
Tor rolkowy, bo o nim tutaj mowa, powstanie na terenie
stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej.
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 19 lipca zabezpieczony został wkład własny na realizację tej inwestycji, zaś w
piątek 20 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach oficjalnie podpisana została umowa o udzielenie blisko 300.000 zł dotacji.
Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy, które
nastąpi w formie przetargu nieograniczonego.
Mamy nadzieję, że powyższy harmonogram prac uda się
wykonać jeszcze w tym roku i już niebawem będzie można
oddać w ręce mieszkańców kolejną atrakcję do aktywnego
wypoczynku.
Wizualizacje nowej sportowej atrakcji naszego miasta
przedstawiamy na stronach nr 13 i 14.

Klaudiusz Kandzia
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Edukacyjna wyspa w Zielonej już wyposażona

N

iedawno informowaliśmy, że
Miasto Kalety otrzymało dotację
w wysokości 13.300 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na wyposażenie ścieżki przyrodniczodydaktycznej pn. "Edukacyjna wyspa
w Zielonej", znajdującej się na wyspie
dolnego zbiornika wodnego.
W ubiegłym tygodniu zostały już zamontowane elementy tego wyposażenia.
Cztery komplety edukacyjnych rzeźb
drewnianych (ryby słodkowodne, ptaki
wodne, wydry, bobry) można na razie
oglądać z brzegu jeziora. Na ciekawą
wycieczkę przyrodniczą na wyspie będzie się można udać już w sierpniu,
gdzie na plaży dolnego zbiornika będzie
funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu
wodnego. Edukacyjną ścieżkę będzie
można odwiedzić wypożyczając bezpłatnie łódkę, która będzie tam stacjonowała
specjalnie w tym celu.
Wkrótce powstanie także ciekawy
folder na temat atrakcji "Edukacyjnej
wyspy w Zielonej". Ze względu na to, że
wyspa jest siedliskiem lęgowym i żerowiskowym zwierząt dziko żyjących,
jeszcze raz zwracamy się z prośbą do
odwiedzających o zachowanie ciszy, aby
nie płoszyć mieszkańców tego miejsca.

Agnieszka Kwoka
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Miasto Kalety odwołało się od decyzji Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
w sprawie inwestycji firmy Hemarpol

I

nformuję, że w dniu 13 lipca 2018
r. Miasto Kalety odwołało się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach od decyzji
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 27 czerwca 2018 r. ustalającej
środowiskowe uwarunkowania dla
realizacji
przedsięwzięcia
pn.:
„Budowa nowej instalacji do przerobu
odpadów metali w celu ich odzysku
i przygotowania do recyklingu (…)”
planowanej na terenie Kalet.
Tutejszy organ jako strona uznał, że

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
wydał decyzję ustalającą środowiskowe
uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia z naruszeniem
prawa. Materiał zgromadzony przeze
mnie oraz przeprowadzone pierwotnie
postępowanie wykazało iż eksploatacja
planowanego przedsięwzięcia wpłynie
negatywnie pod względem akustycznym
na tereny sąsiadujące, co jest niezgodne
z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz
sprzeczne z przepisami ustawy Prawo

ochrony środowiska.
W decyzji Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie wskazano, że opinia
Instytutu Badawczego wskazująca na
przekroczenie norm hałasu nie wykazuje
rażących wad w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedłożonym przez
inwestora. Zaś zdaniem tutejszego organu nawet najmniejsze przekroczenie
dopuszczalnych oddziaływań eliminuje
realizację planowanych przedsięwzięć ze
względu na interes społeczny i słuszny
interes obywateli.

Klaudiusz Kandzia

23 czerwca odbyła się parafialna pielgrzymka rowerowa do Jemielnicy.
29 czerwca odbył się odbiór techniczny remontu części drogi ulicy Sportowej w Kaletach.
2 lipca br., w Komendzie Powiatowej Policji miało miejsce spotkanie przedstawicieli zarządu Koła PZW Kalety w osobach wiceprezesa, zarazem członka Społecznej Straży Rybackiej Jerzego Pakuły i sekretarza Jacka Lubosa, z Komendantem - p.o. mł.
insp. mgr inż. Krzysztofem Hajdą.
18 lipca na terenie KS Unia Kalety, odbył się odbiór techniczny nowych inwestycji w infrastrukturę sportową. Główne boisko
wzbogaciło się o nowe piłkochwyty, z także system automatycznego nawadniania murawy.
19 lipca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
20 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach podpisano umowę na realizację projektu
pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru gminy przy ul. Fabrycznej – budowa toru rolkowego w mieście Kalety”. Budowa ruszy jeszcze w tym roku.
22 lipca miała miejsce druga wycieczka „Na pączki do Pniowca”. Kolejna planowana jest na niedzielę 2 września.
22 lipca w Ichtioparku odbyły się zawody spławikowe dla dzieci „Ślimak też ryba”.
23 lipca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu strażackiego, które Miasto
Kalety zakupiło w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne wyposażenie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”.
24 lipca przy górnym zbiorniku wodnym w Zielonej, spotkali się członkowie Klubu Seniora, skupiającego mieszkańców Kuczowa, Miotka, Mokrusa oraz Zielonej.
OGŁOSZENIE DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 850m2, która położona jest w Kaletach- Jędrysku.
tel. +48 886 253 010
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VII Parafialna pielgrzymka rowerowa. Jemielnica

ato w tym roku przyszło razem
z wiosną, niestety wraz z odejściem wiosny skończyły się upały. Zaczęło się lato, zaczęły się wakacje,
a piękna pogoda skończyła się jak ręką uciąć... Nic więc dziwnego, że organizatorzy siódmej już Parafialnej Rowerowej Pielgrzymki z parafii św.
Józefa w Kaletach Jędrysku z niepokojem spoglądali w niebo w pierwszą
wakacyjną sobotę, 23 czerwca.

my pielgrzymować i odprowadzani kościelnymi
dzwonami wyruszamy w drogę do
dawnego klasztoru
cystersów w Jemielnicy.
Pierwsze kilometry – przez
kaletańskie lasy
do Mikołeski –
dają nadzieję na
poprawę pogody.
Deszcz przestaje
padać,
przez
chmury gdzieniegdzie nieśmiało usiłują przebić się słoneczne promienie. Grupa pielgrzymów
zwartym peletonem dojeżdża do drogi
na Tworóg, gdzie zostają podzieleni na
mniejsze podgrupy, aby bezpiecznie,
zgodnie z przepisami ruchu drogowego
dotrzeć na pierwszy postój – do kościoła
pw. św. Antoniego w Tworogu.
Po wspólnych śpiewach i modlitwach
w kościele, pielgrzymi ruszają w dalszą
trasę. Pogoda jednak nie pozostawia
złudzeń – ciepło
i słonecznie dzisiaj na pewno
nie będzie. Smagani dotkliwymi
porywami wiatru, pokonawszy
kilka wzniesień,
pielgrzymi docierają do Świbia, gdzie w ciepłych wnętrzach
kościoła pw św.
Mikołaja mogą
schro nić
się
przed nadciągającą ulewą. Po

Chłodno, niebo zasnute ciemnymi
chmurami, silny wiatr. Czy pielgrzymi
nie zrezygnują? Czy ktoś stawi się pod
kościołem na zbiórce o godz. 07.00?
Z nieba zaczyna siąpić deszcz. Ale kaletańskich pielgrzymów na szczęście taka
pogoda nie odstrasza. Na plac kościelny
wjeżdżają pierwsze grupki rowerzystów.
Za nimi kolejne. Za chwilę okaże się, że
przybyli prawie wszyscy zapisani
uczestnicy. Jeszcze chwila na modlitwę
w kościele, błogosławieństwo od proboszcza, krótkie informacje od odpowiedzialnego jak co roku za trasę Grzegorza
Kukowki na temat dróg, którymi będzie-

przejściu ulewy i odpoczynku w gościnnej
parafii pielgrzymi wyruszają dalej.
W Dąbrówce do peletonu rowerowych
pątników dołącza grupa
turystów kolarzy z TKK
PTTK im. Wł. Huzy
w Gliwicach, aby
wspólnie znosić trudy
pielgrzymki i podążać
do Jemielnickiej Pani.
Przed dojechaniem do
celu pielgrzymki pątni-

L

a

cy zatrzymują się w jeszcze jednym,
bardzo szczególnym miejscu. Jest to
polana na skraju wsi, pod wsią Barut.
Miejsce to zwane jest Śląskim Katyniem. To tutaj w 1946 roku SB zwabiło
w okrutną pułapkę 200 polskich partyzantów i pozbawiło ich życia, zamykając
i podpalając w drewnianej stodole. Do
dzisiaj na polanie rosną drzewa pamiętające te straszne wydarzenia, na niektórych nawet dzisiaj można dojrzeć ślady
tych tragicznych chwil. Zmówiwszy
ciche „Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…”, pielgrzymi, zadumani nad
strasznym losem, który spotkał tych ludzi, wyruszają w dalszą drogę.
Po przejechaniu kolejnych czterech
kilometrów docierają do Jemielnicy,
gdzie czeka ich miła niespodzianka. Proboszcz zgodził się, żeby mogli zgromadzić się na mszy św. w ciepłych wnętrzach jemielnickiego kościoła. Nie muszą więc moknąć i marznąć na mszy
polowej przy cmentarnej kaplicy. Po
mszy odprawionej przez naszego ks.
Damiana, który jechał z nami na rowerze, na ambonę wchodzi nieznany pielgrzymom ksiądz. W kilku słowach
przedstawia siebie i grupę, z którą przyjechał do Jemielnicy. A przybyli z daleka, bo aż z Teksasu. Są potomkami śląskich emigrantów, którzy za chlebem
wyruszyli aż za ocean. Ich ojcowie pochodzili z Boronowa i okolicznych wiosek. Padają swojsko brzmiące nazwiska:
Wiatrek, Banduch. Wzruszenie ściska za
gardło. Pielgrzymi z Ameryki dziękują
kaletańskim pątnikom za świadectwo
wiary, w którym mieli możliwość
uczestniczyć, za mszę św. tak radosną
i rozśpiewaną. U nich ciężko tego doświadczyć. „Kuzyni” z Teksasu wyruszają w dalszą drogę, a rowerowi pielgrzymi udają się do poklasztornych
ogrodów na chwilę wytchnienia.
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Pogoda troszkę się poprawia, można
zrobić ognisko, zorganizować zawody.
Śmiechom nie ma końca. Najlepsi dostają nagrody, Ci którym się mniej poszczęściło dostają nagrody pocieszenia,
w postaci bożych krówek. Każdy cukierek zawiera jakiś święty cytat. Na koniec
pobytu w Jemielnicy pielgrzymi zwiedzają jeszcze teren przyklasztorny i pobliskie stawy wraz ze starym kościołem.
Czas nagli, trzeba ruszać w dalszą drogę.
Powrotna trasa prowadzi pielgrzymów
przez Kielczę, gdzie przemiły proboszcz

opowiada krótką historię parafii i zaprasza jeszcze do zwiedzenia izby regionalnej. Z Kielczy przez Krupski Młyn pielgrzymi wracają do swojego kościoła na
Jędrysku. Tutaj witają ich kościelne
dzwony i ksiądz proboszcz hojnie polewający wracających święconą wodą.
Wszyscy zbierają się jeszcze w kościele
na krótkiej modlitwie, aby podziękować
Maryi za szczęśliwy powrót do domu.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim dobroczyńcom tej pielgrzymki: Panu burmistrzowi Klaudiuszowi

Kandzi za koszulki z logo miasta i parafii oraz udostępnienie samochodu Urzędu Miasta wraz z kierowcą panem Krzysiem, który nas asekurował. Wszystkim,
którzy brali udział w organizacji, Piotrowi za piękne zdjęcia, liderom grup
i młodzieży, która dbała by nikt się nie
zgubił. Księdzu Damianowi, że opiekował się nami nie tylko duchowo, ale także pokonał całą trasę na rowerze pośród
nas pielgrzymów.

Beata Halamus

Kwiaty w mieście
Jak co roku, zwykle o tej porze, w naszym mieście znów zrobiło się kolorowo. Wszystko za sprawą kwiatów, które opanowały miejskie kwietniki i klomby. We wszystkich dzielnicach naszego miasta pojawiły się estetyczne donice z różnokolorowymi kwiatami. Zagospodarowane zostały również klomby miejskie, w których nasadzono pomarańczowo-żółte aksamitki oraz begonie. Mamy nadzieję, że kolorowe, kwiatowe aranżacje będą cieszyć oczy mieszkańców i turystów aż do
późnej jesieni.

Agnieszka Kwoka
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Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Kaletach Zielonej
w sezonie letnim

W

związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Rada Miejska w Kaletach zgodnie z ww. ustawą, po
zaopiniowaniu przez Wody Polskie w Gliwicach uchwaliła zgodę na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, funkcjonujących przez okres nie dłuższy niż 30 dni w sezonie kąpielowym. Pierwsze to plaża przy
zbiorniku górnym przy tzw. „Gazobudowie” obecnie „Zielona Sosna” J. Rzepka. Miejsce to jest znane odpoczywającym
już od dłuższego czasu i funkcjonowało w miesiącu lipcu br. Drugim miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, jest plaża przy zbiorniku dolnym tj. przy Ośrodku Wypoczynkowym Zielona P. Świerca czynna w miesiącu sierpniu.

(jal)
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Podziękowania dla Komendanta Powiatowego Policji

W

poniedziałek, 2 lipca br.,
w Komendzie Powiatowej Policji miało miejsce spotkanie przedstawicieli zarządu Koła PZW Kalety w osobach wiceprezesa, zarazem członka
Społecznej Straży Rybackiej Jerzego
Pakuły i sekretarza Jacka Lubosa,
z Komendantem - p.o. mł. insp. mgr
inż. Krzysztofem Hajdą.
Kaletańscy wędkarze, w imieniu Zarządu Okręgu PZW Częstochowa, wręczyli dowódcy powiatowej Policji okolicznościową statuetkę, która została
ufundowana w ramach podziękowania za
współpracę Policjantów ze Społeczną
Strażą Rybacką podczas kontroli i interwencji, które miały miejsce m.in. nad
zbiornikami w Zielonej.
Komendant, mile zaskoczony tą niecodzienną wizytą, zapowiedział kontynuację wspólnych patroli, które przyczyniają się do ewidentnego zmniejszenia zjawiska kłusownictwa wędkarskiego, poprawiają też ogólnie wizerunek kaletańskich zbiorników w Zielonej jako miejsca ze wszech stron bezpiecznego.

(jal)
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Tobiasz Pomoże - Rowerem dla Szymonka

Nie

miał wozu z tabunem masażystów, medyków, dietetyków i techników, nie miał zapewnionej
bazy noclegowej i zapasów żywności.
Miał dobre serce, zdrowe ręce i nogi.
Kilka dni urlopu. I szczere chęci.
A przede wszystkim miał przed oczami
obraz Szymonka, małego chłopca, który codziennie, godzina po godzinie
i minuta po minucie walczy ze swoimi
słabościami, z życiem, którego sobie nie
wybierał.
Tobiasz Rogocz, młody, przystojny,
ale przede wszystkim otwarty i zwyczajnie nadzwyczajnie po prostu dobry chłopak, podarował Szymonkowi rzecz w
życiu najcenniejszą – swój wolny czas.
Wyruszył z domu rodzinnego w Kaletach
rankiem 17 czerwca, żegnany dobrym
słowem przez rodzinę, przyjaciół i znajomych. Jechał między innymi przez Opole, Wrocław, Schlichtyngową, Sulechów,
Frankfurt nad Odrą, Chojną, Szczecin,
Wolin, Dźwirzyno, Mielno, Słupsk, Choczewo, by w dniu 29 czerwca dotrzeć na
Hel.
Spotykał dobrych, życzliwych ludzi na
swojej trasie, zachęcał swoim własnym
przykładem, żeby podarować odrobinę
dobra drugiemu człowiekowi w potrzebie. A sam podarował mu swój urlop
i siłę swoich mięśni, po to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że jest po-

trzebna pomoc. Po to, żeby nagłośnić
numer konta Fundacji Serca dla Maluszka, po to, aby zebrać kwotę potrzebną na
II etap terapii komórkami macierzystymi.
Jechał w deszczu, porywistym wietrze, w
chłodzie i w upale. A czasem szedł prowadząc rower, jak już nie można było
inaczej. Jechał sam. Nie narzekał. Powiedział mi wręcz, że on może i ponosi nadludzki trud, czy wysiłek, ale tylko przez
dwa tygodnie. Szymonek całe życie.

wym patronatem Miasta Kalety.
Tymczasem zachęcamy do poczytania
na fanpage’u jak sobie radził Tobiasz
w drodze, i wspierania w miarę możliwości rehabilitacji Szymonka.
Dane do przelewu:
Fundacja „Serca dla Maluszka” Ul. Kowalska 89 43 – 300 Bielsko - Biała
BANK MILLENNIUM 85 1160 2202
0000 0001 9214 1142
Cel szczegółowy: Rowerem dla Szymona

Przebieg trasy, wydarzenia i spotkania
w trakcie jazdy można prześledzić na
fejsbukowym fanpage’u : Akcja Charytatywna Tobiasz PoMoże” :
https://web.facebook.com/search/top/?
q=akcja%20charytatywna%20tobiasz%
20pomo%C5%BCe

Aby dokonać przelewu z zagranicy:
Fundacja "Serca dla Maluszka"
Numer rachunku 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142 Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2 A
02-593 Warszawa POLAND
Już teraz widać, jak wiele ludzi o do- Kod SWIFT banku: BIGBPLPW
brym sercu porwał do swojego pomysłu.
Między innymi Piekarnia Cukiernia ŁuKażdy z nas może przyłączyć się do
bowski ufundowała tort powitalny, Apte- akcji pomocowej dla naszego małego
ka VITA ufundowała pakiet wzmacniają- sąsiada, w Kaletach przecież wszyscy
cy dla Tobiasza po powrocie. Wielu, wie- jesteśmy sobie sąsiadami, dalszymi, bliżlu innych przyłączało się do działania szymi ale sąsiadami, dla Szymonka Woji już teraz widać jakim szerokim odze- tali. Szymonka, który może kiedyś także
wem cieszy się akcja Tobiasza. Akcja pojedzie śladami swojego starszego koletrwa do 31 sierpnia, a finał przewidujemy gi.
w trakcie tegorocznego VIII Rodzinnego
Grzybobrania 25 sierpnia w kaletańskim
Radosława Radziwończyk
Ichtioparku. Akcja objęta jest honoro-
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Na pączki do Pniowca. Wyprawa nr 2

D

okładnie trzy miesiące po pierwszej udanej wyprawie pączkowej, w niedzielę 22 lipca, spod kaletańskiego Urzędu Miasta grupa rowerzystów ceniąca słodkie delikatesy i
jazdę w wesołym towarzystwie ruszyła
na wieczorną wycieczkę do Pniowca.
Celem— tak jak poprzednio- były
pyszne pączki pieczone domowym
sposobem przez rodzinną cukiernię
"Faworek". W stosunku do kwietniowej wycieczki znacząco wzrosła frekwencja– na wyprawę ruszyło 35
osób.
Trasa wycieczki wiodła "Pętlą z cisem
Donnersmarcka". W Jędrysku cykliści
biorący udział w wyprawie wjechali na
leśny dukt w okolicach leśniczówki. Po
6 kilometrach, tuż przed zbiornikiem
wodnym "Głęboki Dół", grupa minęła
słynny pomnik przyrody- liczący ponad
pół tysiąca lat cis, by punktualnie, takjak było to wcześniej uzgodnione z właścicielami cukierni, za kwadrans 19-ta

zameldować się w Pniowcu. Kulinarna
uczta wynagrodziła wszystkim trudy
podróży. Wybierać można było spomiędzy czterech rodzajów pączków, które
uczestnikom sprezentował kaletański
Urząd Miasta. Trasa powrotna wiodła

przez Mikołeskę. W Kaletach cały wycieczkowy peleton zameldował się tuż
po godzinie 20-tej. Następna niedzielna
wycieczka na pączki do Pniowca planowana jest na początek września.

Jacek Lubos

Bohaterowie kaletańskich ulic
Józef Rymer– pierwszy wojewoda śląski

U

lica Rymera jest jednym z boczn y c h
o d g a ł ę z i e ń
„reprezentacyjnej”, biegnącej przez
większą część Jędryska, ulicy księdza
Rogowskiego. Oprócz stałych mieszkańców często odwiedzają ją rowerzyści, których celem są wycieczki
w stronę Pniowca i Tarnowskich Gór.
W lipcowym numerze „Biuletynu”
postaram się przybliżyć czytelnikom
ciekawą postać, która jej patronuje–
Ślązaka z krwi i kości, a zarazem wielkiego polskiego patriotę– Józefa Rymera.

Józef Rymer urodził 9 lutego 1882
roku się w biednej wiejskiej rodzinie
Józefa i Joanny z Zielonków, w miejscowości Zabiełków (dziś gmina Krzyżanowice, powiat Racibórz).
Jego życiorys w latach wczesnej młodości nie różnił się zbyt wiele od życio-

rysów innych chłopaków mieszkających
na prusko– austro-węgierskim pograniczu. Ojciec próbował go przekonać do
zawodu kupieckiego, przez jakiś czas
pracował też jako pomocnik murarza.
Brzemienna w skutki okazała się decyzja
o wyjeździe z rodzinnej miejscowości
„za chlebem”, do Westfalii. Kiedy przyjechał do Dellwig (okolice Essen) miał
zaledwie 16 lat.
Wychowany w duchu polskiego patriotyzmu zaczął się czynnie udzielać w
organizacjach polskich emigrantów.
Nowe wyzwania z tym związane pochłonęły go tak dalece, iż pomimo podjęcia
nauki w wieczorowej szkole handlowej
w Essen, dokąd dojeżdżał, nie zdołał jej
ukończyć.
Dokształcał się jednak sam i wkrótce
stał się znanym polskim działaczem. Od
r. 1902 był czynny w Zjednoczeniu Zawodowym Polskim. Założoną w Dellwig
filią tego Zjednoczenia kierował do
przejścia w r. 1907 do pracy w Zarządzie Głównym ZZP w Bochum. W roku
1909 wybrano go na sekretarza Zarządu
i powierzono funkcję redaktora naczelnego prasy związkowej. W roku 1911
został z kolei oddelegowany do Berlina,
gdzie pełnił funkcję stałego przedstawiciela ZZP przy nowo powstałym Najwyższym Urzędzie Ubezpieczeń.

Dnia 7 czerwca 1913 roku Walny
Zjazd Delegatów ZZP w Berlinie wybrał
Rymera na prezesa Centralnego Zarządu
ZZP z siedzibą w Katowicach, co stało
się powodem jego powrotu na Śląsk.
W Katowicach zamieszkał z rodziną–
żoną Teresą, którą wcześniej ściągnął do
Dellwig z rodzinnego Zabiełkowa, oraz
czwórką dzieci (ostatecznie mieli ich aż
dziewięcioro).
W czasie pierwszej wojny światowej
był m. in. członkiem Komitetu Wykonawczego Niesienia Pomocy Głodującej
Ludności Królestwa na Okręg Śląski
(1915), Komitetu Głównego Drugiego
Dnia Wstrzemięźliwości i Ofiary w Po-
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znaniu na rzecz głodującej ludności Królestwa (1916), Prowincjonalnego Komitetu Wyborczego dla Śląska
(1917), Komitetu Okręgowego TCL na
Śląsku (maj 1918) i Rady Głównej TCL
w Poznaniu (wrzesień 1918), współzałożycielem (1917) Tow. Oświaty na Śląsku im. św. Jacka w Opolu (od 4 II 1918
zastępca sekretarza). Był współorganizatorem Narodowego Stronnictwa Robotników (NSR) na ziemiach polskich
dzielnicy pruskiej, podczas założycielskiego zjazdu NSR w Poznaniu (7 IV
1918) Rymer został wiceprezesem Zarządu Głównego. Dzięki Józefowi Rymerowi filie NSR na Górnym Śląsku
powstawały bardzo szybko. Brał udział
w utworzeniu 12 XI 1918 polskiej Rady
Ludowej w Bytomiu, a potem w zakładaniu takich rad w terenie. Na zebraniu
polskich działaczy śląskich w Bytomiu
w dn. 19 XI 1918 r. został wybrany do
ośmioosobowej Naczelnej Władzy dla
Górnego Śląska. Miesiąc później wybrano go też na delegata na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (3–5 XII 1918), był jednym z czterech wicemarszałków Sejmu
i członkiem Komisji do Spraw Społecznych i Robotniczych. Został wybrany do
Naczelnej Rady Ludowej (NRL), a ta

z kolei powołała go do 6-osobowego
Komisariatu. Wybrano go też na członka
Podkomisariatu NRL w Bytomiu, który
zorganizował swą filię w Sosnowcu.
Z ramienia Komisariatu NRL został
wydelegowany w r. 1919 jako ekspert do
spraw górnośląskich do Biura Prac Kongresowych na paryską konferencję pokojową, gdzie przebywał ponad 3 miesiące.
Należał do zespołu, który dokonał ostatecznej redakcji noty Delegacji Polskiej na temat
uwag Delegacji Niemieckiej o warunkach pokoju,
złożonej w sekretariacie
biura konferencji 3 VI 1919. W Paryżu stał na stanowisku nie dopuszczenia do
przeprowadzenia na Górnym Śląsku plebiscytu
i odgórnym podziale Śląska według kryteriów etnicznych, czego ostatecznie nie udało się jednak
polskiej delegacji osiągnąć.
W czerwcu 1919 roku
został wybrany posłem do
sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej. Tam pracował
nad projektem przyszłej
administracji ziemiami
śląskimi. Owocem tego był
uchwalony 15 lipca 1920
roku Statut Organiczny
Województwa Śląskiego.
Ustawa ta zapewniała autonomię obszarom, które po
plebiscycie zostaną przyznane Polsce i utworzą
województwo śląskie.
Gdy konferencja paryska
zdecydowała o przeprowadzeniu na Śląsku plebiscy-

tu, Rymer wszedł w skład Polskiego
Komisariatu Plebiscytowego, gdzie pełnił funkcję zastępcy samego Wojciecha
Korfantego. W czasie III powstania został członkiem Komitetu Wykonawczego Naczelnej Władzy Cywilnej na Górnym Śląsku.
Po zakończeniu walk przyczynił się
do powołania Naczelnej Rady Ludowej
Górnego Śląska, której został prezesem.
Funkcję tą piastował od 30 lipca 1921
roku. W tym czasie dokonano na niego
nieudanego zamachu. Ukoronowaniem
całej działalności Józefa Rymera była
nominacja na pierwszego wojewodę
autonomicznego województwa śląskiego. Funkcję tą objął 16 czerwca 1922
roku. Urzędował w budynku na rogu
Warszawskiej i Bankowej, czyli willi
Grundmanna.
Cztery dni po objęciu tego stanowiska
spełnił marzenie swojego życia mając
zaszczyt powitać, w towarzystwie Wojciecha Korfantego, wkraczające na Śląsk
od strony Szopienic, oddziały polskie na
czele z generałem Szeptyckim.
16 lipca Józef Rymer– pierwszy śląski
wojewoda- podpisał zaś Akt Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą.
Niestety, niedługo później czasopisma
śląskie zaczęły donosić o poważnej chorobie wojewody. Józef Rymer zmarł 5
grudnia 1922 roku na udar mózgu. Odchodził w glorii patrioty i wielkiego
człowieka, a na jego pogrzeb przyszły
tłumy. Pochowano go w Katowicach na
cmentarzu przy ul. Francuskiej. Pośmiertnie otrzymał Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż
Niepodległości.

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Seniorzy z Miotka aktywnie spędzają wolny czas

24

lipca, przy górnym zbiorniku
wodnym w Zielonej, spotkali
się członkowie Klubu Seniora, skupiającego mieszkańców Kuczowa, Miotka, Mokrusa oraz Zielonej.
Pogoda dopisywała, więc nasi Seniorzy postanowili aktywnie spędzić wolny
czas i skorzystać z oferty wypożyczalni
sprzętu wodnego. Członkowie Klubu –
nierzadko po raz pierwszy w życiu –
mieli okazję popływać na rowerach
wodnych oraz kajakach. Aby zapewnić
bezpieczeństwo i komfort korzystających ze sprzętu, rowerki sterowane były
przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Kaletach. Wycieczka po zbiorniku
wodnym przypadła do gustu Seniorom,
bo już planowali kolejną wizytę w tym
miejscu. Jest to już kolejna aktywna
forma spędzenia czasu. Podczas ostatniego Święta Zielonej wzięli oni udział

w wycieczce rowerowej trasą okalającą
zbiorniki wodne.
Naszych Seniorów odwiedził wczoraj
także burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia.
Przypomnijmy, że Klub Seniora w
Miotku działa już w naszym mieście od

4 lat. Jego ideą jest integracja osób starszych i samotnych, aktywne i twórcze
spędzanie wolnego czasu, wzmacnianie
kontaktów towarzyskich oraz podtrzymywanie znajomości i przyjaźni.

Mirosława Potempa

Nowe inwestycje na stadionie miejskim w Kaletach

18

lipca, na terenie KS Unia
Kalety, odbył się odbiór techniczny nowych inwestycji w infrastrukturę sportową.
Główne boisko wzbogaciło się o nowe
piłkochwyty, z także system automatycznego nawadniania murawy, który
składa się z dziesięciu bocznych zraszaczy oraz trzech na środku boiska. Na
boisku treningowym natomiast, również
wykonano piłkochwyty, a także zabudo-

wano sześć słupów oświetleniowych
o wysokości czternaście metrów każdy.
Na słupach zamontowano czternaście
opraw oświetleniowych ze źródłem
światła metahalogenkowym, które nawet
po zapadnięciu zmroku dają odpowiednie warunki do gry i treningów na boisku bocznym.
Wartość wykonanych robót to prawie
300.000 złotych pochodzących z budżetu Miasta Kalety bez udziału środków

Ministra Sportu i Turystyki.
W odbiorze technicznym uczestniczył
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Ptak, radna Irena Nowak,
prezes KS Unia Kalety Sebastian Lebek,
a także inspektor nadzoru i pracownicy
Urzędu Miejskiego.

Bolesław Gruszka

www.kalety.pl

12

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

Nr 8 (316)

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Wizualizacje toru rolkowego

www.kalety.pl

sierpień 2018

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

www.kalety.pl

13

14

Nr 8 (316)

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Remont części ulicy Sportowej w Drutarni zakończony

W

dniu 29 czerwca odbył się odbiór techniczny remontu części drogi ulicy Sportowej w Kaletach.
Remont nawierzchni ulicy Sportowej, tak jak ulicy Kopernika polegający na ułożeniu płyt betonowych został zrealizowany w miesiącu czerwcu bieżącego roku.
Wykonawcą remontu była firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tych, która została wybrana po przetargu nieograniczonym
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznym w Warszawie, który odbył się 28 marca 2018 roku.
Koszt remontu zgodnie z ofertą przetargową wyniósł 70 tyś złotych za który wyremontowano 130 mb ulicy Sportowej.
W odbiorze udział wzięli pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach wraz z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza.

Bolesław Gruszka

Ulica Sportowa przed remontem

Ulica Sportowa po remoncie

Sprawozdanie z XL sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

czwartek, 19 lipca 2018 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XL 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.
W pierwszych punktach porządku
obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak
wraz z burmistrzem Klaudiuszem Kandzią wręczyli nagrody laureatom fotograficznego „Dzielnice Kalet w wiosennej krasie”. Nagrody odebrali Pani Paulina Swoboda oraz Pan Piotr Fronczek
Po sprawozdaniach przewodniczącego
Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu
międzysesyjnego radni podjęli uchwały:
Nr 303/XL/2018
w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
Nr 304/XL/2018
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania

wody i odprowadzania ścieków obowią- loletniej Prognozy Finansowej na lata
zującego na obszarze Gminy Kalety do 2018-2029.
organu regulacyjnego.
W punkcie interpelacje i zapytania
Nr 305/XL/2018 w sprawie zmian bu- radnych zgłaszano bieżące sprawy.
dżetu Miasta Kalety na 2018 rok.
Nr 306/XL/2018 w sprawie zmiany WieMałgorzata Mazur
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MATERIAŁ PŁATNY

ZATRUDNIMY KIEROWCĘ CE NA ZASTĘPSTWO
W OKRESIE SIERPIEŃ -WRZESIEŃ.
WYJAZDY TYGODNIOWE LUB DWUTYGODNIOWE
NA TRASACH MIĘDZYNARODOWYCH.
GŁWNE KIERUNKI FRANCJA, BELGIA, ANGLIA.
MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA DŁUŻSZEJ WSPŁPRACY.
ZPUH STOLLDREW Damian Świerc 880 136 063
MATERIAŁ PŁATNY
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
W dniach 14 i 15 sierpnia odbędzie się tradycyjny festyn na Placu Zjednoczenia. Plan imprezy znajduje się na plakacie na
stronie numer 15.
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