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21 października 2018 r. w całej Polsce, w tym również w naszym mieście, odbędą się wybory samorządowe.  
    To bardzo ważne wydarzenie. Wszyscy mamy obywatelskie prawo oceny swoich lokalnych przedstawicieli samorządowych   
i w związku z tym możemy wybrać na najbliższe 5 lat do Sejmiku, Rady Powiatu i Rady Miejskiej tych, których uznamy za naj-
lepszych, najbardziej godnych zaufania i najlepiej przygotowanych do odpowiedzialnej służby w samorządzie.  
    Informuję również Państwa, że wobec zgłoszenia tylko jednego kandydata na burmistrza wybory przeprowadzone na ten 
urząd  odbędą się w oparciu o art. 482 Kodeksu Wyborczego. Oznacza to, że kandydat zostanie wybrany na burmistrza, gdy      
w głosowaniu uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  
    Misją wyborów jest wybranie osób, które zapewnią  mieszkańcom możliwie najwyższe standardy życia, pracy i odpoczynku. 
Do Państwa – jako członków samorządu – należy wybór lokalnych liderów: sprawnych i skutecznych samorządowców, ludzi 
otwartych na problemy codzienności.  
    Proszę szanownych Państwa o udział w głosowaniu i potwierdzenie w ten sposób swojego zaangażowania dla dobra naszej 
Małej Ojczyzny .  
           WYBORY TO GŁOS KAŻDEGO Z NAS !  
           Z wyrazami szacunku  
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Swobodny dojazd do Jędryska poważnie zagrożony   

Z  wielkim niepokojem informuję   
o decyzji podjętej przez Radę 

Powiatu w Tarnowskich Górach, któ-
ra wycofała  się  zadania pn. 
„Przebudowa mostu w ciągu drogi 
2352S w miejscowości Kalety w ciągu 
ul. Drozdka”. 
    Miasto Kalety udzieliło pomocy Po-
wiatowi na przedmiotowe zadanie         
w wysokości po 100 000 zł w latach 
2019 i 2020 r. Jednak Powiat Tarnogór-
ski zrezygnował z realizacji ww. zada-
nia. 
     Most stanowi kluczowy element        
w infrastrukturze drogowej Powiatu jak   
i Miasta Kalety, stanowiąc dla dzielnicy 

Jędrysek praktycznie jedyną drogę wy-
jazdową z miasta. Niezrealizowanie ww. 
inwestycji doprowadzi do ograniczenia 
ruchu lub zamknięcia mostu. Jest to sy-
tuacja niewyobrażalna, spowoduje bo-
wiem praktyczne odcięcie komunikacyj-
ne prawie połowy miasta, a funkcjonują-
cym tam przedsiębiorstwom zagrozi 
bankructwem. 
    Stan techniczny mostu może dopro-
wadzić do katastrofy budowlanej. Stano-
wi to realne zagrożenie dla życia i zdro-
wia ludzi. Biorąc pod uwagę powagę 
sytuacji podejmuję wszystkie możliwe 
działania mające doprowadzić do zmia-
ny tej skrajnie nieodpowiedzialnej decy-

zji władz powiatu. Przypominam radnym 
powiatowym, że Kalety również należą 
do Powiatu Tarnogórskiego, a oni swoją 
decyzją narażają bezpieczeństwo i zdro-
wie mieszkańców Kalet. Rozumiejąc 
trudną sytuację finansową powiatu zwra-
cam uwagę, że na niektóre kluczowe 
inwestycje, których brak może narazić 
czyjeś życie (np. uniemożliwiając dojazd 
straży pożarnej) pieniądze muszą się 
znaleźć! Choćby kosztem innych inwe-
stycji, których przesunięcie w czasie nie 
spowoduje wyżej opisanych i całkowicie 
realnych zagrożeń. 

Klaudiusz Kandzia 

Składamy serdeczne podziękowania Urzędowi Miasta na czele z panem burmistrzem  Kandzią, jak również 

 panu dyrektorowi MDK Marianowi Lisieckiemu za współorganizowanie Festynu Rodzinnego  

zarząd LKS MAŁAPANEW KUCZÓW  

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

9 września, na zbiorniku Zielona Górna rozegrano zawody spławikowe o Puchar Prezesa Koła PZW Kalety. 

Od 10 września 45 uczniów klas II i III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach oraz Zespołu Szkół i Przedszkola           
w Miotku realizuje projekt „Umiem pływać” współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.   

W dniach 15-16 września w Poczesnej odbyły się Mistrzostwa Polski Amatorów w tenisie stołowym. Wicemistrzostwo zdobył 
zawodnik KS Unia– Paweł Piech.  

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. 

14 września w restauracji „Literatka” w Kaletach odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Prioryteto-
wego „CZYSTE POWIETRZE”. 

23 września w Sosnowcu odbył się VI ogólnopolski turniej Rock and Rolla „Na granicy”. Pierwsze cztery miejsca zdobyli         
w nim tancerze grupy RockTime działającej przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach. 

26 września odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem tegorocznego etapu przebudowy odcinka drogi gminnej 
ul. ul. Rzecznej w Kaletach – Drutarni.  

29 września w kościele pw. św. Klemensa oraz kościele p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu, odbyły się koncerty 
kaletańskiego chóru “Sonata” pod dyrekcją p. Iwony Skop.  

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI W KALETACH, PRZY    
ULICY CHROBREGO 2, POSZUKUJE OSOBY DO PROWADZENIA  

KSIĘGOWOŚCI (ROZLICZENIE ROCZNE). WIĘCEJ INFORMACJI  

POD NR TEL. 667 345 112 

OGŁOSZENIE DROBNE 

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Kalety (Kuczów), tel. 605347070 
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Rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach– panem Eugeniuszem Ptakiem 
Pan Eugeniusz Ptak, od ośmiu lat rad-
ny Rady Miejskiej w Kaletach, pełnił 
również funkcje przewodniczącego 
Rady Miejskiej. W wyborach samor-
ządowych, które odbędą się 21 paź-
dziernika br., zdecydował się kandy-
dować do Rady Powiatu Tarnogór-
skiego.  
 

Jacek Lubos: Niektórych zaskoczyła 
pańska decyzja, by kandydować do 
Rady Powiatu Tarnogórskiego, tym 
samym zaś zrezygnować z rywalizacji         
o mandat radnego Rady Miejskiej      
w Kaletach. Co pana skłoniło do tej 
decyzji? 
Eugeniusz Ptak: Na moją decyzję         
o kandydowaniu do Rady Powiatu Tar-
nogórskiego ma wpływ kilka czynników, 
które po kolei wymienię. Na początku 
chcę wyraźnie oświadczyć, że podjąłem 
decyzję, by zamiast starać się o mandat 
radnego miejskiego, wystartować w wy-
borach do Rady Powiatu, w porozu-
mieniu i z pełnym poparciem mojego 
macierzystego komitetu Skuteczni dla 

Kalet i burmistrza p. Klaudiusza Kandzi. 
JL: Wobec tego proszę wymienić   
najważniejsze powody, które skłoniły 
pana do startu o mandat radnego 
powiatowego? 
EP: Chcę wyraźnie zaznaczyć, ze nie 
chcę z nikim prowadzić walki poli-
tycznej, nie startuję przeciwko do-
tychczasowym radnym powiatowym. 
Uważam jednak, krótko mówiąc, że 
sprawy naszego miasta w powiecie tar-
nogórskim mają się źle. Ważne prob-
lemy, dotyczące mieszkańców naszego 
miasta nie spotykają się z należytym 
zrozumieniem ze strony władz powiatu. 
Po drugie- po dwóch kadencjach           
w miejskim samorządzie, uznałem, że 
przyszedł czas na nowe zadania, nowe 
wyzwania. Tym razem w samorządzie 
powiatowym. Po trzecie- nie ukrywam, 
że jestem jednym z członków ekipy 
samorządu kaletańskiego, który to 
samorząd z burmistrzem Klaudiuszem 
Kandzią na czele, w minionych ośmiu 
latach odniósł niepodważalne sukcesy. 
Przyśpieszyliśmy rozwój naszej gminy, 
zmieniliśmy wizerunek Kalet, miasto ma 
oczywiste perspektywy rozwoju przed 
sobą. Nasze sukcesy są widoczne w 
powiecie, na Śląsku i w kraju. Dlatego 
doszliśmy do wniosku, że Miasto Kalety 
powinno odgrywać w Powiecie Tar-
nogórskim odpowiednio ważną rolę, 
adekwatną do poczynionego w ostatnich 
latach rozwoju. Propozycję kandy-

dowania do Rady Powiatu w zbliżają-
cych się wyborach otrzymałem od zde-
cydowanej większości ugrupowań poli-
tycznych działających w naszym 
powiecie. Myślę, że świadczy to tym, jak 
ceniona jest nasza praca w samorządzie 
gminnym, w minionych ośmiu latach. 
JL: Czy to oznacza, że powinniśmy, 
jako miasto Kalety, mieć liczną repre-
zentację w Radzie Powiatu? 
EP: Nie chodzi o liczną reprezentację. 
Owszem byłoby bardzo dobrze, gdyby    
z Kalet znowu było dwóch radnych, ale 
to wszystko zależy od wyników wy-
borów oraz tego, czy głosy wyborców    
z naszego miasta za bardzo się nie roz-
proszą. W przypadku niesprzyjających 
okoliczności może dojść do sytuacji, że 
nikt z Kalet nie uzyska mandatu rad-
nego. Mam nadzieje, że tak nie będzie. 
Zwracam uwagę, że od ośmiu lat nie 
mieliśmy naszego przedstawiciela          
w Zarządzie Powiatu Tarnogórskiego. 
Uważam, że w przypadku uzyskania 
mandatu przez kandydatów z Kalet (np. 
przeze mnie) to przedstawiciel naszego 
miasta powinien uzyskać miejsce           
w Zarządzie Powiatu. 
JL: Powiedział pan, że sprawy nasze-
go miasta w Powiecie Tarnogórskim 
mają się źle. Co ma pan na myśli ? 
EP: Podam dwa przykłady. Pierwszy to 
wspólna z Powiatem Tarnogórskim bu-
dowa kanalizacji sanitarnej (przez      
miasto) i kanalizacji deszczowej 
(powiat) w ulicy Paderewskiego             
w Miotku i Kuczowie. Powiat nie chciał 
wywiązać się ze swojej części inwesty-
cji. Mieszkańcy Kalet staliby się 
ofiarami programu naprawczego 
Powiatu Tarnogórskiego. Nie mając 
należytego wsparcia naszych przed-
stawicieli w Radzie Powiatu, zawalczyć 
o inwestycję musiał burmistrz i Rada 
Miejska w Kaletach. Udzieliliśmy po-
mocy Powiatowi na kwotę 200 tys. zł, 
plus koszt 84 tys. zł odsetek z powodu 
odroczenia o dwa lata spłaty zaciągniętej 
pożyczki. Obecnie nasz sprzeciw wy-
wołuje rezygnacja Powiatu Tarnogór-
skiego z remontu mostu łączącego Cen-
trum Kalet z Jędryskiem. Radni powia-
towi zdecydowali się wycofać z finanso-
wania remontu, z powodu zbyt wysokich 
kosztów, pomimo obietnicy udzielenia 
pomocy z budżetu państwa w kwocie      
1 mln zł i wsparcia ze strony Miasta 
Kalety kwotą 200 tys. zł. Powiat zażądał 
wsparcia kwotą ok. 2 milionów złotych, 
ale to oznaczałoby wstrzymanie wszel-

kich innych 
i n w e s t y c j i      
w mieście na 
okres dwu lat. 
P o  p r o s t u 
zabrakłoby by 
p i e n i ę d z y      
m. in. na bu-
dowę  dróg 
gminnych, na 
wkłady własne do innych projektów. 
Nasi przedstawiciele w Radzie Powiatu 
byli przeciw, ale czy prowadzili inne 
działania, lobbing, naciski na innych 
radnych, Zarząd Powiatu, by ten ogrom-
nie ważny dla miasta most był wyremon-
towany? 
JL: Jakie zadania stawia pan przed 
sobą w przypadku uzyskania przez 
pana mandatu radnego powiatowego? 
Czy remont mostu w centrum to  naj-
ważniejsze zadanie? 
EP: Nie ukrywam, że tak. Również         
z tego powodu, że remont mostu w ciągu 
ul. Drozdka to sprawa najpilniejsza dla 
mieszkańców naszego miasta. Już wy-
wołuje duże poruszenie w mieście. 
Rezygnacja z odbudowy mostu 
spowoduje, że miasto będzie jak gdyby 
przecięte na pół rzeką Mała Panew. Fa-
talnie wpłynie to na komunikację, ruch 
samochodów i pieszych w mieście, 
będzie też miało negatywne skutki dla 
mieszkańców Jędryska i firm tam usy-
tuowanych. Każdy kandydat na radnego 
powiatowego z Kalet musi mieć na 
uwadze to, że mieszkańcy będą się do-
magali rozwiązania tego problemu od 
swoich przedstawicieli w Radzie 
Powiatu. W tej i innych sprawach      
zamierzam ściśle współpracować z bur-
mistrzem Kalet i nową Radą Miejską. 
Wspólnie możemy wywalczyć wiele. No 
i należy pamiętać, że już od 2010 roku 
zamknięty jest inny most należący do 
Powiatu – ten na ul Stawowej w dziel-
nicy Zielona. Inne ważne zadania, to 
remonty dróg powiatowych na terenie 
naszego miasta zwłaszcza na odcinku 
Drutarnia – Koszęcin, do Mikołeski        
i dalej do Boruszowic, ul. Fabryczna, 
Drozdka itp. Z powodów rodzinnych 
bliskie mi są sprawy osób niepeł-
nosprawnych i współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi. 
 
  Dziękuję za rozmowę  
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Agnieszka Kwoka 

Miasto Kalety po raz czwarty  
Gminą Przyjazną Rowerzystom  

W  czwartek, 13 września, na uro-
czystej Gali podczas Targów 

rowerowych Bike-Expo w Kielcach, 
burmistrz Klaudiusz Kandzia, odebrał 
certyfikat w VII edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Gmina Przyjazna Rowe-
rzystom. Konkurs corocznie organizo-
wany 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 roz-
wój turystyki rowerowej. Podczas Tar-
gów, 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 gmina-

mi.     W wydarzeniu tym wziął udział 
również radny Rady Miejskiej w Kale-
tach Alojzy Rupik.  
    Uzyskane wyróżnienie dopinguje do 

jeszcze bardziej 
wytężonej pracy 
mającej na celu 
poprawę infra-
struktury dla jed-
nośladów. W no-
wym sezonie ro-
werowym na wy-
tyczonych trasach 
planowane jest 
ustawienie kolej-
nych wiat przy-
s t a n k o w y c h ,        
w tym, jak już 
wcześniej infor-

mowaliśmy, dużej stanicy rowerowej, 
która usytuowana będzie przy „Alei Dę-
bów” w Truszczycy.  

Pierwsze spotkanie           
powakacyjne                       

w Klubie Seniora w Miotku  

K lub Seniora, skupiający miesz-
kańców Miotka, Kuczowa, Mo-

krusa i Zielonej, po wakacyjnej prze-
rwie wznowił swoją działalność.  
    Na pierwszym spotkaniu, które odby-
ło się 25 września br. w świetlicy Zespo-
łu Szkół i Przedszkola w Miotku, omó-
wione zostały plany na kolejne miesiące 
oraz dokonano podsumowania dotych-
czasowej działalności.  
    Na zaproszenie członków Klubu,       
w spotkaniu wziął udział burmistrz Mia-
sta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewod-
niczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak 
oraz radni Alojzy Rupik i Mirosława 
Potempa – inicjatorka powstania Klubu 
Seniora.  
    Przypomnijmy, że Klub Seniora         
w Miotku działa już w naszym mieście 
od 4 lat. Jego ideą jest integracja osób 
starszych i samotnych, aktywne i twór-
cze spędzanie wolnego czasu, wzmac-
nianie kontaktów towarzyskich oraz 
podtrzymywanie znajomości i przyjaźni.  

Mirosława Potempa 

Kalety 4 najlepszym samorządem na Śląsku 
 w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej”    

M iasto Kalety zajęło 4 miejsce na 
Śląsku wśród gmin miejskich     

i miejsko - wiejskich w „Rankingu 
Samorządów” opublikowanym            

w dzienniku Rzeczpospolita.  
    W kategorii gminy miejskie i miejsko-
wiejskie w województwie śląskim wyżej 
uplasowały się tylko gminy Siewierz 
(26,56 pkt), Radlin (24,07 pkt), Lubli-
niec (23,37 pkt). Kalety (23,33 pkt) na 
miejscu 37 wyprzedziły wszystkie gmi-
ny miejskie (klasyfikowane w tej samej 
kategorii) powiatu tarnogórskiego, i tak 
Miasteczko Śląskie 62 miejsce z 19,69 
pkt., Radzionków 130 miejsce z 12,09 
pkt., oraz Tarnowskie Góry 187 miejsce 
z 11,14 punktami. W kategorii gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie uwzględnio-
nych zostało 857 samorządów.  
    Autorzy rankingu tak opisują metodo-
logię: „Teoretycznie recepta na bycie 

najlepszym liderem samorządowcem jest 
prosta – wystarczy dbać o jakość życia 
mieszkańców. W praktyce realizacja 
tego celu to liczne wyzwania i strate-
giczne decyzje. Trzeba reagować na 
wciąż zmieniające się oczekiwania 
mieszkańców.    A to oznacza, że samo-
rząd musi działać na wielu frontach po-
cząwszy od zwykle dużych projektów 
drogowych czy transportowych poprzez 
mieszkalnictwo, ochronę środowiska, 
jakość edukacji po sprawy związane        
z osobistym rozwojem mieszkańców      
w zakresie kultury czy rekreacji.” 
  

Dariusz Szewczyk  
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Ś więto Zielonej, jakie obchodzone 
było w tym roku w czerwcu, trady-

cyjnie rozpoczęło nowy sezon rekre-
acyjno-turystyczny w Zielonej.  
     Zbiorniki wodne, jak co roku, gościły 
znów wyjątkowo dużo mieszkańców      
i turystów. Nie słabnącym zainteresowa-
niem cieszyły się wypożyczalnie sprzętu 
wodnego, gdzie można było wypoży-
czyć rowerek wodny, kajak lub deskę 
SUP. Wpływy osiągnięte z tej działalno-
ści osiągnęły tego lata blisko 19.000 zł    
i zasilą budżet Miejskiego Domu Kultu-
ry w Kaletach.  
    Zielona to nie tylko wypożyczalnia 
sprzętu wodnego ale również doskonałe 
miejsce aby pojeździć na rowerze             
i zwiedzić nasze ścieżki przyrodniczo-
dydaktyczne. W tym roku Miasto, dzięki 
dofinansowaniu WFOŚiGW w Katowi-
cach, doposażyło ścieżkę przyrodniczo-
dydaktyczną znajdującą się na wyspie 
dolnego zbiornika wodnego. Na jej tra-

sie zostały ustawione 4 komplety eduka-
cyjnych rzeźb drewnianych - ryby słod-
kowodne, ptaki wodne, wydry, bobry. 
     Miasto Kalety, na terenie którego 
leżą zbiorniki wodne w Zielonej, jako 
cel nadrzędny stawia przede wszystkim 
bezpieczeństwo wypoczywających nad 
wodą. Co roku woda w zbiornikach pod-
dawana jest stałym kontrolom jakości,     
a w sezonie wakacyjnym przy 
górnym i dolnym zbiorniku dzia-
łało miejsce zwyczajowo przyję-
te do kąpieli strzeżone przez ra-
towników. Ogromnym sukcesem 
w temacie poprawy bezpieczeń-
stwa na tym terenie był zakup –   
z udziałem środków zewnętrz-
nych – łodzi płaskodennej z silni-
kiem motorowym. Wykorzysty-
wana ona będzie przez druhów    
z kaletańskiej OSP m.in. do pa-
trolowania zbiorników wodnych 
i sprawnego przeprowadzania 

akcji ratowniczych.  
     Wszystkie te działania z pewnością 
przekładają się na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa naszych mieszkańców oraz 
turystów wypoczywających nad zbiorni-
kami wodnymi w Zielonej. A to jest dla 
nas najważniejsze, bo Zielona to miej-
sce, w którym chce się wypoczywać. 

Bezpieczne i udane zakończenie sezonu rekreacyjno-turystycznego w Zielonej   

Dodatkowe zajęcia sportowe – nauka pływania dla uczniów kaletańskich szkół  

Od  10 września 
45 uczniów 

klas II i III Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kaletach oraz Ze-
społu Szkół i Przedszko-

la w Miotku realizuje projekt „Umiem 
pływać” współfinansowany przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki.  
    Nasze Miasto już po raz trzeci przy-
stąpiło do tego programu, którego głów-
nym celem jest wyrównanie szans 
uczniów z mniejszych miejscowości 
poprzez zapewnienie im dostępu do no-
woczesnych obiektów sportowych,          
a także bezpłatny dostęp do fachowej 
obsługi instruktorskiej.  
    Projekt powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” realizowany jest przez 
Stowarzyszenie SANUS VIVERE          
z siedzibą w Tarnowskich Górach. Mia-

sto Kalety zgodnie z zawartą umową 
ponosi koszt w wysokości 7.128 zł za 
realizację zadania, co stanowi 20 % war-
tości projektu. Zajęcia odbywają się       
w Parku Wodnym w Tarnowskich Gó-
rach. Uczniowie są podzieleni na 3 gru-
py. 
    Program zakłada systematyczny           
i powszechny udział dzieci w pozalek-
cyjnych zajęciach sportowych. Poza 

aspektem dydaktycznym, bardzo ważna 
jest strona zdrowotna tej formy aktywno-
ści ruchowej. Ćwiczenia w środowisku 
wodnym korzystnie wpływają na rozwój 
układu krążeniowego, oddechowego 
oraz układu kostnego młodego, rozwija-
jącego się organizmu dziecka.  

Agnieszka Kwoka 
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Od  niedawna, bo od pięciu lat data 20 września bardzo miło kojarzy się wszystkim dzieciom i nauczycielom wy-
chowania przedszkolnego. Tego dnia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.  

     Tegoroczna piękna, słoneczna pogoda pozwoliła na spotkanie się dzieci z wszystkich pięciu grup przedszkolnychi wspólne 
świętowanie w ogrodzie przedszkolnym przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach. Na dzieci czekało wiele niespodzianek. 
Oprócz życzeń były medale „Super Przedszkolaka”, fontan-
na czekolady, pokaz baniek mydlanych i wspólne zabawy 
taneczne przy muzyce z zespołem „Trele Morele Disco”.  
     Szczególne emocje towarzyszyły nowym, najmłodszym 
2,5 i 3-letnim przedszkolakom z grupy „Sówek”, które po-
przez symboliczne dotknięcie ramienia wielką kredką zosta-
ły Pasowane na Przedszkolaka i włączone w wielką, radosną 
przedszkolną rodzinę.   
     Wszystkim naszym wychowankom życzymy samych 
szczęśliwych chwil spędzanych w naszej placówce i wielu 
sukcesów . 
    

Dzień przedszkolaka 

Majowi roweromaniacy odwiedzili Wrocław    

W  poniedziałek, 1 października, klasa VIa z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kale-

tach oraz klasa VI z Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku,      
w ramach nagrody za najbardziej aktywne uczestnictwo w ak-
cji „Rowerowy Maj”, wyjechały na wycieczkę do Wrocławia.  
    W związku z brakiem poważniejszych utrudnień dojazdowych 
kaletańska grupa znalazła się w punkcie spotkania z przewodnikiem 
(pod Halą Stulecia) niemal punktualnie o godzinie 10-tej. Stąd wy-
cieczkowicze ruszyli zwiedzić przepiękny Ogród Japoński, a na 
koniec obejrzeli pokaz unikalnej fontanny multimedialnej.  
     Następnym punktem programu były Ostrów Tumski i wrocław-
skie stare miasto. Znajdowanie wszędobylskich krasnoludków 
okraszone zostało ciekawymi opowieściami przewodnika. Kaletań-
ska młodzież zwiedziła wrocławską katedrę pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela, przeszła słynnym Mostem Zakochanych do cen-
trum miasta, poznała historię średniowiecznego Wrocławia i obejrzała miejskie jatki, po czym, przy zabudowaniach biblioteki 
Ossolineum i Uniwersytetu Wrocławskiego dotarła na rynek.  
     Po wielkiej porcji wiedzy, którą zaserwował uczniom przewodnik, przyszła pora na czas wolny. Około godziny 15.30 kale-
tańska grupa wycieczkowiczów opuściła stolicę Dolnego Śląska, by trzy godziny później zameldować się w Kaletach.”  

Kolejny sukces grupy 
 Rock Time     

VI  ogólnopolski Turniej Rock 
and Rolla "Na granicy", jaki 

miał miejsce 23 września w Sosnowcu, 
zakończył sie po raz kolejny wielkim 
sukcesem grupy “Rock Time” działają-
cej przy Miejskim Domu Kultury           
w Kaletach.  
   4 miejsce zdobyli: Karina Bronder          
i Krystian Chmielorz 3 miejsce Patrycja 
Patrzykowska i Tadeusz Tarnowski,           
2 miejsce Julia Swoboda i Daniel Ledwoń, 
a 1 - Katarzyna Bodora i Adrian Kalus. 
Serdecznie gratulujemy! 

Marian Lisiecki 

Danuta Mazur 
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Warsztaty plastyczne dla dzieci   

W arsztaty plastyczne są realizo-
wane zarówno w salach Miej-

skiego Domu Kultury w Kaletach jak   
i  w plenerze. Dwadzieścia jeden dzieci 
bierze udział w warsztatach plastycz-
nych w ramach tego samego projektu 
co Seniorzy czyli „Chcieć to znaczy 
móc – aktywni w kulturze”.  
    Warsztaty przeprowadziła grupa arty-
stów plastyków INSPIRACJE. Panie: 
Dorota Kłosek, Bogusława Gajdos, Ja-
dwiga Mika, Hilegarda Mazur, Ewa Wi-
cher oraz Weronika Kopyciok przez 
kilka godzin poświęcały swój czas, by 
zachęcić dzieciaki do utwierdzenia ich, 
że potrafią pięknie malować.  
    Jesteśmy wszyscy mile zaskoczeni 

ilością chętnych, ale jeszcze bardziej 
umiejętnościami tych młodych artystów. 
Dzieci malują po raz pierwszy na płót-
nach farbami akrylowymi. Przed przy-
stąpieniem do malowania farbami, każdy 
uczestnik wybierał sobie fotografie na 
której znajdował się pejzaż lub krajo-
braz. Następnie ołówkiem tworzyli 
szkic, a kredkami kolorowali rysunek. 
Na zakończenie przenosili ten sam rysu-
nek na płótno.  
     W miesiącu październiku br. prace 
będzie można podziwiać w MDK po 
przeprowadzeniu wernisażu, o czym 
powiadomimy Państwa w kolejnych 
artykułach.  

Warsztaty taneczne dla Seniorów   

T rwają warsztaty taneczne dla 
Seniorów w ramach projektu 

„Chcieć to znaczy móc – aktywni       
w kulturze”.  
    Zaproponowaliśmy kaletańskim Se-

niorom jedną z najbar-
dziej atrakcyjnych dla 
nich form tańca, tj. tań-
ce w kręgu. Ten rodzaj 
tańca, który przy zacho-
waniu właściwych me-
tod prowadzenia zajęć, 
jest niezwykle atrakcyj-
ny dla każdej grupy 
wiekowej. Nie tylko 
daje możliwość aktyw-
nego spędzania czasu 
wolnego, ale w dosko-
nały sposób przyczynia 

się do zachowania sprawności ruchowej 
i poprawy kondycji zdrowotnej, zwłasz-
cza osób starszych. Z tych powodów bije 
wszelkie rekordy popularności w USA     
i Kanadzie.  

    W warsztatach bierze udział grupa ok. 
18 osób, głównie członków Klubu Se-
niora. Prowadzi je doświadczona trener-
ka Ewelina Dąbrowska. Jej wieloletnie 
doświadczenie w pracy z Seniorami, 
duże umiejętności, oraz łatwość  w na-
wiązywaniu kontaktów interpersonal-
nych powodują, że zajęcia prowadzone 
są nie tylko w profesjonalny  i atrakcyj-
ny sposób, ale stanowią także doskonałą 
zabawę dla uczestników i przebiegają     
w wyjątkowo miłej atmosferze.  
    Zajęcia odbywają się w każdy piątek  
o godz. 16.15. Wszystkich, którzy chcie-
liby jeszcze dołączyć, serdecznie zapra-
szamy. 

Marian Lisiecki 

Nocne wędkarskie zawody gruntowe członków Koła PZW Kalety 

18  sierpnia popołu-
dniu rozpoczęły się 

tradycyjne zawody grunto-
we dla członków Koła PZW 

Kalety. Rywalizacja trwała całą noc     
i zakończyła się rankiem 19 sierpnia. 
    Wędkarze rywalizowali w dwóch sek-
torach po południowej i północnej stro-
nie zbiornika Zielona Górna.  
    W sektorze „A” pierwsze miejsce 
zajął Marcin Wesołowski, który złowił 
rekordową wręcz wagowo ilość ryb– 
17,45 kilograma. Drugi był Krystian 
Dąbrowski (13,56 kg), a trzeci Jerzy 
Siwek (12,10 kg).    
    W sektorze „B” wygrał Jan Cieślik 
(6,98 kg), przed Mateuszem Kowalskim 
(5,35 kg) i Sewerynem Cichoniem (4,44 
kg). 
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Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła PZW Kalety  

W  niedzielę, 9 września, na zbior-
niku Zielona Górna rozegrano 

zawody spławikowe o Puchar Prezesa 
Koła PZW Kalety. W zawodach 

uczestniczyło 24 zawodników reprezentujący 
miejscowych wędkarzy, a także wędkarze z za-
przyjaźnionych kół: Koszęcina, Woźnik, Myka-
nowa czy Krupskiego Młyna.   
    W sektorze "A" miejsce pierwsze zajął Adrian 
Czeluśniak, drugi był Dariusz Pająk a trzeci Robert 
Koryciorz.  W sektorze "B" zwyciężył Sławomir 
Wiktorowicz przed Krzysztofem Bąkiem i Zygmun-
tem Gorolem.  

Chór Sonata wystąpił w Ustroniu   

29  września, w kościele pw. św. Klemensa 
oraz kościele p.w. Chrystusa Króla 

Wszechświata w Ustroniu, odbyły się koncerty 
kaletańskiego chóru “Sonata” pod dyrekcją p. 
Iwony Skop. Chór wystąpił z przepięknym re-
pertuarem pieśni kościelnych.     
    Z ramienia władz Miasta Kalety w koncercie 
wziął udział Burmistrz Klaudiusz Kandzia oraz 
radni: Irena Nowak, Janina Perz i Mirosława Po-
tempa.  
     Były to już kolejne występy naszego chóru      
w partnerskim Ustroniu. W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania dla p. Iwony Skop – 
dyrygenta chóru oraz p. Bożeny Sier – prezesa 
chóru, za skuteczne promowanie naszego miasta 
na zewnątrz.  

S ezon lotów gołębi dorosłych w ro-
ku 2018 dobiegł końca. Mistrzami 

w poszczególnych kategoriach zostali: 
 

Puchar Burmistrza Miasta Kalety: 
Sekcja Kalety 
1.Adam Machura  
2.Paweł  Watoła 
3.Jacek Płudowski 
 

Oddział Tworóg: 
1.Waldemar Jaruszowiec  
2.Adam &Robert Ziaja. 
3.Adam Szolc 
 

Loty gołębi starych: 
 

Mistrzostwo typowane 20/10 
1.Piotr Lipiński  
2.Adam Machura  
3.Zygfryd Lebek 
4.Jakub & Robert Lebek 
5. Jacek Płudowski 
 

Mistrzostwo lotów krótkich- Kategoria „A”  
1.Adam Machura  
2.Piotr Lipiński  
3.Zygfryd Lebek  
4. Jakub & Robert Lebek 

5. Jacek Płudowski 
 

Mistrzostwo lotów średnich- Kategoria „B”  
1.Adam Machura  
2.Piotr Lipiński 
3.Zygfryd Lebek 
4.Jakub & Robert Lebek  
5. Rafał Pniczek 
 

Mistrzostwo lotów długich- Kategoria „C”  
1.Piotr Lipiński  
2.Adam Machura . 
3.Robert & Jakub Lebek  
4. Zygfryd Lebek 
5. Rafał Pniczek 
 

Mistrzostwo maratonów- Kategoria „M” 
1.Piotr Lipiński  
2. Adam Machura 
3.Rafał Pniczek 
4. Zygfryd Lebek 
5. Paweł Watoła 
 

Najlepsze gołębie dorosłe: 
1.Najlepsza samica PL-0161-15-554 13 
konkursów-  Adam Machura 
2.Najlepszy samiec PL– 0382-13-5110  
12 konkursów– Rafał Paniczek 

3.Najlepsza roczna samica PL-0382-17-
848 11 konkursów– Jacek Płudowski 
4.Najlepszy roczny samiec PL-0382-17-
115 6 konkursów– Rafał Paniczek 
 

Loty gołębi młodych 2018 
Tradycyjne mistrzostwo Sekcji Kalety– 
Seria 20/10 
1.Adam Machura 
2. Piotr Lipiński 
3. Jakub & Robert Lebek 
4. Arnold Golek 
5.Zygfryd Lebek 
 

Najlepsze gołębie młode: 
1. Adam Machura PL-0161-18-25 
2. Adam Machura PL-0161-18-36 
3. Andrzej & Alicja Kocyba  PL-0161-
18-378 
 

   Zarząd PZHGP Sekcji Kalety informu-
je,  wręczenie pucharów za loty w roku 
2018 odbędzie się 27 października,        
w klubie w Drutarni, o godzinie 17.00.  
 
 

Sekretarz sekcji PZHGP Kalety 
Andrzej Kocyba 

Loty, loty, i po lotach... 
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Jubileusze 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego  

4  października 2018 r., w Restauracji “Casyno” miała miejsce uroczystość uhonorowania czternastu par, które przeży-
ły ze sobą w związku małżeńskim 50 lat oraz siedmiu par, które w tym roku obchodziły jubileusz 60-lecia pożycia 

małżeńskiego.  
    Złote oraz Diamentowe Gody wraz z zaproszonymi świętowali proboszczowie parafii w Jędrysku i Miotku – ks. Wojciech 
Ciosmak i ks. Antoni Swadźba, burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wraz         
z radnymi Janiną Perz, Ireną Nowak, Ryszardem Sendel, Alojzym Rupikiem i Grzegorzem Krupą oraz zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Kaletach Lidia Chrobok.  
     Szanownym Jubilatom wręczono medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacje oraz dyplomy,          
a także złożono serdeczne życzenia zdrowia i dalszej pomyślności.  

Państwo Irena i Henryk Galios  Państwo Teresa i Bernard Giemza  

Państwo Irena i Józef Jędrzejczak  Państwo Maria i Franciszek Jonik  

Państwo Agata i Józef Kandzia   Państwo Janina i Brunon Kowolik  

50 lat po ślubie– jubilaci 
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Państwo Halina i Seweryn Krupa  
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Państwo Łucja i Ryszard Modrzejewscy  

Państwo Łucja i Alojzy Pietryga  Państwo Edeltrauda i Waldemar Przybycin  

Państwo Róża i Tadeusz Rogowscy  Państwo Agnieszka i Edward Studzińscy  

Państwo Jadwiga i Gerard Szewczyk  Państwo Jadwiga i Rajmund Zok  
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Państwo Irmgarda i Konstanty Gruszka  Państwo Anna i Albin Helisz  

Państwo Maria i Jerzy Kuc  Państwo Lucyna i Edward Lis  

Państwo Elżbieta i Wilhelm Machoń  Państwo Teresa i Zygfryd Pilarscy  

Państwo Teresa i Gerard Żydek  

60 lat po ślubie– jubilaci 
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Cenne trzy punkty w Lublińcu 
Unia niespodziewanie pokonała faworyta w meczu wyjazdowym 

15  września Unia zremisowała na własnym boisku z Pogonią Kamyk 1:1. Na kolejne spotkanie wyjecha-
ła 22 września do Mstowa, gdzie zawodnikom z Fabrycznej udało się  zgarnąć całą pulę i poprzez jed-

no bramkową wygraną zainkasować cenne trzy punkty. Dwa tygodnie później Unici sprawili spora niespo-
dziankę wygrywając 2:0 na gorącym terenie lublinieckiej Sparty.  

    Zwycięstwo nad Wartą 
pozwoliło naszemu ze-
społowi awansować nie-
co w tabeli. Następną 
l igo wą  rywal izację          
z Piastem Przyrów Unia 
bezbramkowo zremiso-
wała. W Lublińcu poszło 
dużo lepiej  i Unia poko-
nała Sparte 2:0.  
   W październiku Unici 
zmierzą się jeszcze ze 
Stradomiem Częstocho-
wa (13 października, 
dom), KS Panki (20 , 
wyjazd) i Olimpią Tru-
skolasy (27 października, 
dom).  

Jacek Lubos 

Mieszkaniec Kalet wicemistrzem Polski amatorów w tenisie stołowym     

P aweł Piech, pingpongista z Kalet, 
zawodnik STS Unia Kalety został 

wicemistrzem Polski amatorów w teni-
sie stołowym.  
    Zawody odbyły się w nowo wybudo-
wanej hali sportowej w Poczesnej          
w dniach 15-16 września br. W turnieju 
zwyciężył Jarosław Mras z Lęborka. 
Inny zawodnik Unii, Mateusz Piech – 
brat Pawła zajął miejsce 13-16. Obaj 

startowali w kategorii zawodników zrze-
szonych w klubach sportowych do III 
ligi włącznie, w której udział wzięło 35 

zawodników.  
    W kategorii amator zwyciężyli: kat. 
do 35 lat: Paweł Gąsiorski (Cisie), kat. 
36-50 lat: Robert Klafczyński (Zabrze), 
kat. 51-60 lat: Jacek Madej (Warszawa), 
kat. powyżej 61 lat: Jan Izydorczyk 
(Opole), kat. kobiet: Marta Przespolew-
ska (Tarnowskie Góry), kat. niepełno- 
sprawnych: Antoni Biedziuk (IKS Jezio-
ro Tarnobrzeg). Najlepszą amatorską 
drużyną w Polsce został KTS Kozienice. 
Łącznie w zawodach indywidualnych 
startowało 112 zawodników.  

Antoni Jeż 
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Sukces mieszkańca Kalet    

23  września, w niedzielę, w Knurowie odbyły 
się XXIII Mistrzostwa Polski Górników o 

Puchar Jastrzębskiej Spółki Węglowej.  
     W biegu na 10 kilometrów, w kategorii M 30-39 
lat, złoty medal zdobył reprezentujący Kopalnianą 
Stację Ratownictwa Górniczego firmy Węglokoks 
Kraj- Ruch Bobrek Bytom- mieszkaniec Kalet Marcin 
Machoń.  
     Uzyskując czas 37 minut i 17 sekund uplasował się 
ponadto na wysokiej, piątej pozycji w kategorii Open. 
Gratulujemy!  

Jacek Lubos 

Jacek Lubos 
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Marek Parys (jal) 

„We wrześniu ruszył nabór wniosków 
o dotacje i preferencyjne pożyczki na 
termomodernizację domów jednoro-

dzinnych, wymianę ich źródła ciepła 
oraz kolektory słoneczne i przydomo-
we mikroinstalacje fotowoltaiczne” – 
czytamy na portalu interneto-
w y m  w w w . s a m o r z a d . p a p . p l 
Wnioski będzie można składać w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.     
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Kale-
tach natomiast, planowane jest urucho-
mienie w najbliższym czasie punktu kon-
sultacyjnego dotyczącego Programu 
„Czyste Powietrze”.  

Ruszył nabór do Programu „Czyste Powietrze”    Relacja ze spotkania  
informacyjnego w ramach 

Krajowego Programu 
Priorytetowego  

CZYSTE POWIETRZE    

 Kalety po raz szósty ogłosiły przetarg na grupowy  
zakup energii elektrycznej   

P od koniec września oddany został 
do użytku nowy plac zabaw. Zlo-

kalizowany on został na terenie miej-
skim w rekreacyjnej dzielnicy Zielona.  
Do tej pory udało się zamontować ze-
staw placu zabaw, wymieniono podłoże 
oraz zamontowano klorowy płot oddzie-
lający część zabawową od jezdni. Dodat-

kowo zamontowano też ławeczki oraz 
kosze na śmieci.  
    Mamy nadzieję, że nowa przestrzeń 
rekreacyjna dla naszych najmłodszych 
mieszkańców przypadnie im do gustu. 
Zapraszamy do zabawy.  

Ukończono kolejny plac zabaw w naszym mieście 

1  września na stronie Europejskiego 
Biuletynu Zamówień Publicznych 

ukazało się ogłoszenie dotyczące gru-
powego zakupu energii elektrycznej 
na potrzeby oświetlenia przestrzeni 
publicznej gmin skupionych w Grupie 
Zakupowej Kalety.  
    W obecnej chwili GZK zrzesza 16 
gmin z pięciu powiatów i dwóch woje-
wództw. Gminy zrzeszone w GZK to: 
Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, 
Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowi-

ce, Kolonowskie, Konopiska, Krupski 
Młyn, Koszęcin, Pawonków, Przyrów, 
Tworóg, Woźniki i Zębowice. Rozstrzy-
gnięcie przetargu nastąpi 19 październi-
ka 2018 r. Przyszły Wykonawca będzie 
zaopatrywał w energię 690 układów 
pomiarowych na terenie województwa 
śląskiego i opolskiego. Szacunkowe zu-
życie energii elektrycznej w trakcie 
trwania umowy 6672 (MWh), całkowita 
moc umowna 2428,15 (kW). 

Andrzej Brysch 

14  września w Restauracji 
„Literatka” w Kaletach odby-

ło się spotkanie informacyjne w ra-
mach Krajowego Programu Prioryte-
towego CZYSTE POWIETRZE. Jego 
organizatorem było Ministerstwo 
Ochrony Środowiska przy współorga-
nizacji Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.  
     Program realizowany będzie w latach 
2018 -2029 i ma na celu poprawę efek-
tywności energetycznej oraz zmniejsze-
nie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
z jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych.  

    Spotkanie, w którym udział wzięli 
mieszkańcy naszego miasta, otworzyła 
poseł na Sejm RP Barbara Dziuk.  
    W trakcie konferencji, przedstawiciele 
WFOŚiGW w Katowicach przedstawili 
założenia Programu oraz omówili rodzaje 
przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofi-
nansowanie, sposób składania wniosków 
oraz zasady realizacji i rozliczania inwe-
stycji. Spotkanie było również okazją do 
przedstawienia problematyki ochrony 
powietrza. 
     Z ramienia władz Miasta Kalety         
w konferencji uczestniczył burmistrz 
Klaudiusz Kandzia. 
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Miasto Kalety pozyskało blisko 150.000 zł. dofinansowania  
na bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców   

I nformuję, że Miasto Kalety pozy-
skało 149.520 zł. dofinansowania 

na przeprowadzenie szkoleń dla 
mieszkańców w ramach projektu 
Obywatel.IT – Program Rozwoju 
Kompetencji Cyfrowych Osób Powy-
żej 25 roku życia.  
    Celem tego projektu jest poprawa 
kompetencji cyfrowych, w tym nabycie 
przez nich umiejętności korzystania z e-
usług publicznych i komercyjnych oraz 
zwiększenie aktywnego i wszechstron-

nego korzystania z nowych technologii 
w życiu codziennym. W ramach projek-
tu odbędą się ciekawe zajęcia kompute-
rowe dla naszych mieszkańców z zakre-
su m.in. poruszania się w sieci interneto-
wej mediów społecznych, biznesu, kul-
tury czy nadzoru rodzicielskiego. Nabór 
mieszkańców do projektu oraz pierwsze 
zajęcia odbędą się jeszcze w tym roku. 
O szczegółach powiadomimy wkrótce.  

Klaudiusz Kandzia 

MATERIAŁ PŁATNY 

Trwają prace nad projektem iluminacji budynków Gimnazjum  
i Miejskiego Domu Kultury  

F irma Schreder Polska Sp. z o.o. z Warszawy realizuje na zlecenie Miasta Kalety projekty techniczne i wykonawcze 
iluminacji budynku Publicznego Gimnazjum oraz Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. Firma ta, ma w swoim 

dorobku wiele podobnych przedsięwzięć iluminacyjnych min. budynku Urzędu Gminy w Tworogu, kościoła w Świer-
klańcu oraz rynku w Oleśnie.  
    Projekty te zostaną przygotowane do końca marca 
2019 r. realizacja iluminacji zostanie wykonana również 
w 2019 r.  

Klaudiusz Kandzia 
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P rawie trzy miesiące temu rozpo-
częto roboty przy Projekcie  p.n.: 

Przeciwdziałanie niskiej emisji po-
przez kompleksową termomoderniza-
cje budynków użyteczności publicznej  
w mieście Kalety, budynki: Miejskiego 
Domu Kultury i Gimnazjum w Kale-
tach.  
     Projekt jest współfinansowany           
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.  
      Wykonawcą robót jest Konsorcjum 
Firm Pana Tomasza Rapcinskiego i Mi-
rosława Kukuły, obydwie firmy z Kalet. 
Firma rozpoczęła roboty na obiekcie 
budynku Publicznego Gimnazjum sku-
piając się na tym budynku, tak, by wyko-
nać wszelkie niezbędne prace poprze-

dzające rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego. 
      Dotychczas wykonano: wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania, insta-
lacje ciepłej wody użytkowej, zabudo-
wano panele solarne i włączono w układ 
instalacji ciepłej wody użytkowej. 
     Na ukończeniu są posadzki sal parte-
ru części starej budynku, pozostają do 
położenia wykładziny rulonowe w trzech 
salach lekcyjnych.  
     Wykonawca wykonuje również prace 
dociepleniowe w poddaszu budynku. 
      W tym roku planuje się także budo-
wę, na budynku sali gimnastycznej, in-
stalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 
kW, instalacja zasilać będzie w energię 
elektryczną budynek Publicznego Gim-
nazjum.  

 
     Drugim obiektem w ramach w/w Pro-
jektu jest budynek Miejskiego Domu 
Kultury. 
     W trakcie wykonywania, na ukończe-
niu, jest przebudowa kotłowni, z węglo-
wej na olejową. Wykonawcy pracują 
również nad wymianą pokrycia dachu 
skrzydła budynku od  ul. Fabrycznej        
i ocieplają strop nad duża salą widowi-
skową. Niezależnie od powyższych prac 
ocieplane są ściany piwnic budynku oraz 
trwają prace przygotowawcze do prac 
termomodernizacyjnych ścian części 
budynku od ul. Fabrycznej. 
     Prace na obydwu obiektach przebie-
gają zgodnie z harmonogramami robót.  
 
 

Postępują prace przy termomodernizacji MDK i gimnazjum 

W  ramach Programu Wielolet-
niego "Senior +" na lata 2015-

2020, seniorzy z Dziennego Domu 
"Senior +" 28 września odwiedzili 
Ustroń, a kilka dni później Wieliczkę.  
    Wycieczkę rozpoczęliśmy od prze-
jazdu turystyczną kolejką po na-
jciekawszych zakątkach miasta. W trak-
cie jazdy przewodnik opowiedział nam 
historię miasta. Turyści podziwili pano-
ramę Ustronia w obrębie centrum i oko-

lic. Nieopodal szczytu Równica             
w "Kolibie pod czarcim kopytem" 
przy żurku w chlebie, słuchaliśmy 
legendy     o diabelskim młynie. 
Przed wejściem do schroniska      
w palenisku ciągle pali się ogień, 
który zgodnie z legendą ogrzewa    
i leczy obolałe miejsca. 
     Zdrowi Seniorzy 9 październi-
ka skorzystali z naturalnych inha-
lacji w otoczeniu tężni solankowej 

w Wieliczce. Jest to największy tego 
typu obiekt na południu Polski. Tężnię 
zasila solanka z wielickiej  kopalni czer-
pana z dwóch ujęć w głębi ziemi. Sola-
nka nasyca powietrze dobroczynnymi 
mikroelementami, jest leczniczą wodą 
mineralną. Na Rynku Górnym w Wielic-
zce, Seniorzy obejrzeli największe        
w Polsce malowidło trójwymiarowe 3D 
"Solny Świat". Jest on malarską wizją 
podziemi kopalni soli.  
    Pełni wrażeń we wspaniałych humo-
rach z piosenkami na ustach wrociliśmy 
do Kalet. 

Jan Potempa 

Wycieczkowa jesień w D.D. Senior + 

Podsumowanie kadencji 2014-2018 

Z godnie z zapowiedzią, którą zamieściliśmy we wrześniowym numerze „Biuletynu Informacyjnego”, kontynuujemy 
cykl prezentujący zmiany, jakie zaszły w naszym mieście podczas upływającej właśnie kadencji samorządowej 2014-

2018.  
     Po inwestycjach i promocji miasta chcielibyśmy  podsumować i przybliżyć mieszkańcom kwestię pozyskanych przez 
miasto środków oraz pokazać, jak wygląda rozwój turystyki.  
               Zapraszam do lektury! 
  Klaudiusz Kandzia 
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Turystyka w mieście 

R ozwój turystyki w naszym mie-
ście jest nadal jednym z ważniej-

szych obszarów działania kończącej 
się  właśnie kadencji samorządu. 
Chcąc w pełni wykorzystać ogromny 
potencja ł  przyrodniczy  miasta ,            
a przede wszystkim bogactwo lasów 
sosnowych otaczających nasze miasto, 
ukierunkowano się na turystykę week-
endową, rodzinną i wyciszoną.   
    Turystycznym sercem naszego miasta 
jest niewątpliwie Zielona. To tam przy-
jeżdżają rodziny z dziećmi aby wypo-
cząć i zrelaksować się. Dużą popularno-
ścią cieszą się wypożyczalnie sprzętu 
wodnego i rowerów trekkingowych. 
Amatorzy dwóch kółek mają możliwość 
zwiedzać ścieżki   przyrodniczo – dydak-
tyczne, które oznakowane zostały dzięki 
dofinansowaniom z WFOŚiGW w Kato-

wicach. W tym roku uruchomiona zosta-
ła także ścieżka ekologiczna na wyspie, 
na którą można dostać się łódką lub ka-
jakiem.  
    Dzięki bardzo dobrej współpracy         
z okolicznymi Nadleśnictwami, w Zielo-
nej stanęła duża wiata grillowa, gdzie 
przy pieczeniu kiełbasek można razem 
pobiesiadować. Dzięki dużej ilości ście-
żek przyrodniczo-dydaktycznych, a tak-
że jednemu z najdłuższych szlaków ro-
werowych w województwie śląskim 
„Leśnej Rajzie” nasze miasto zostało    
w tym roku ponownie odznaczone przez 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 
certyfikatem „Gmina Przyjazna Rowe-
rzystom” za twórczy wkład w rozwój 
turystyki rowerowej.   
    Niewątpliwie od dawna symbolem tej 
pięknej rekreacyjnej dzielnicy był drew-

niany wiatrak usytuowany na wyspie 
dolnego zbiornika wodnego. Zniszczony 
upływem czasu, aż prosił się o remont. 
Dziś możemy go podziwiać w pełnej 
krasie. Jest ozdobą tego miejsca. Pięknie 
odrestaurowany zachwyca pasjonatów 
fotografii i turystów odwiedzających to 
miejsce.  
    Dzięki dofinansowaniu jakie Miasto 
Kalety pozyskało z RPO Województwa 
Śląskiego, udało się zagospodarować 
teren ze stawem po byłych Kaletańskich 
Zakładach Celulozowo-Papierniczych      
i na nowo tchnąć ducha w miejsce, które 
kiedyś tętniło życiem. Tak powstał park 
tematyczny – Ichtiopark, czyli rybie 
atrakcje w Leśnym Zakątku Śląska. 
Prawdopodobnie jest to jedyny park         
o tematyce rybiej w naszym wojewódz-
twie.  

 Marek Parys 
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