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W tym numerze: Burmistrz Klaudiusz Kandzia z wotum zaufania oraz 

kolejnym jednogłośnym absolutorium  

R ada Miejska w Kaletach na sesji w dniu 18 czerwca 2019 

roku, udzieliła burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi jed-

nogłośnego absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. 

To najważniejsze dla organu wykonawczego uznanie Rady 

Miejskiej, poprzedzone było podjęciem uchwały Nr 65/

VIII/2019, w której radni udzielili także burmistrzowi wotum 

zaufania.  
     Za poparciem polityki finansowej burmistrza jednogłośnie 

głosowali wszyscy obecni na sesji radni. Udzielenie absolutorium 

jednoznacznie wyraża akceptację działalności finansowej oraz 

uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Pozytywną 

opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Re-

gionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewi-

zyjna Rady Miejskiej w Kaletach.  

Burmistrz po otrzymaniu absolutorium podziękował radnym za 

mandat zaufania. Podkreślił, że kwestia wypełnienia zobowiązań 

budżetowych to nie tylko jego zasługa, ale wszystkich którzy pra-

cują dla dobra Miasta. Burmistrz podziękował także za pracę na 

rzecz miasta wszystkim radnym z przewodniczącą Janiną Perz na 

czele, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz 

jednostek podległych.  

Dariusz Szewczyk 
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MATERIAŁ PŁATNY MATERIAŁ PŁATNY 

LKS „ MAŁAPANEW ”   KUCZÓW,           

 URZĄD MIASTA KALETY, MDK W KALETACH, 

                        ZAPRASZAJĄ DO KUCZOWA, 

NA STADION PRZY ULICY PADERWSKIEGO 93. 

W DNIACH 20 - 21.07.2019. 

na 

FESTYN RODZINNY 
  PROGRAM:                   

20.07.2019r. ( Sobota )  

14 - 18 –  Promocja bezpiecznej jazdy z WORD Katowice –  symulator dachowania  

14 : 30 - Zapisy na listy uczestników w turnieju Skata 

15 : 00 - Turniej Skata Sportowego o Puchar LKS „Małapanew ”  Kuczów 

15 - 17 - Gry i zabawy dla dzieci z Art. Beauty Day Spa & Fitnes 

     16 : 00 - Sprzedaż cegiełek połączone z losowaniem nagród 

17 : 30 - Pokaz tańca grupa „Rock Time ”  

18 : 00 –  Mecz drużyn oldbojów Małapanew  

     19 : 00 - Zabawa taneczna przy zespole „ E XIT ”  

21.07.2019r. ( Niedziela )  

   15:00 - Rozpoczęcie festynu 

     15:15 - Sprzedaż cegiełek 

     15:30 - Mecz drużyn dziecięcych  

16:30 - Koncert Orkiestry Dętej   

     18.00 - Zabawa taneczna przy zespole „ EXIT ”   

      23:00 –  Zakończenie Festynu 

Zapewniamy zimne napoje, gorące kiełbaski  

oraz wiele innych atrakcji!!!   
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MATERIAŁ PŁATNY 

28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do walnego zgroma-
dzenia Śląskiej Izby Rolniczej na nową kadencję.  

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

14 czerwca Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Zielona Pracownia 2019”.    

Zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk odebrał tam okolicznościową promesę przyznania dofinansowania na utworzenie szkol-

nej ekopracowni w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku. 

2 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia odebrał podpisaną 

umowę na realizację projektu pt. „ Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety”.  

24 czerwca kaletańscy prymusi  pojechali  na jednodniową wycieczkę do Ustronia. 

1 lipca, przy górnym zbiorniku wodnym w Zielonej zaczęło funkcjonować miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.  

24 czerwca Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie         

z dnia 27 czerwca 2018 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia planowanego na terenie Ka-

let pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)”              

i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

19 czerwca w kaletańskich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele związane z zakończeniem roku szkolnego.     

18 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się VIII sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach,  

23 czerwca nad stawem sekcyjnym nr 1 przy ul. Fabrycznej rozegrano zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.  

22 i 23 czerwca w Zielonej, odbyły się Mistrzostwa Świata w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym.  

5 lipca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Kaletach.  

13 lipca w Drutarni odbędzie się tradycyjne Święto Gminne. 

Szczegóły na plakacie na stronie nr 15. 

20 i 21 lipca w Kuczowie, na stadionie LKS Małapanew,  
odbędzie się festyn dzielnicowy. Szczegóły na stronie nr 2. 

14 i 15 sierpnia MDK organizuje „Festyn w Brzezinie” - na 
Placu Zjednoczenia w Jędrysku.   

7 lipca nad zbiornikiem wodnym Zielona Górna odbyły się zawody wędkarskie Koła PZW Kalety o „Puchar Zielonej”. 

MERCEDES- CLA –  DO ŚLUBU 

TANIO! 

NR TEL. 887 339 446 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca 

ś.p. Jana Gabrysia 
Panu Adamowi Gabrysiowi, radnemu rady Miejskiej w Kaletach w kadencji 2014-2018 

składają: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz radni Rady Miejskiej w Kaletach 

27 lipca na Orliku odbędzie  turniej piłki nożnej. Zapisy 
drużyn pod numerem tel: 530 050 177 (Denis Lipka). 

 

Sprzedam Działkę budowlaną o pow. 1500m2 przy ulicy Kruczej w Kuczowie. 

Cena 50zł/m2 tel. 692 426 337 
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Od  1 lipca, przy górnym zbior-

niku wodnym w Zielonej 

zaczęło funkcjonować miejsce okazjo-

nalnie wykorzystywane do kąpieli. 

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia oficjalnie wciągnął na maszt 

białą flagę, otwierając tym samym 

sezon kąpielowy.  

    Mając na uwadze bezpieczeństwo 

wypoczywających, przekazał również 

ratownikom niezbędny sprzęt ratowni-

czy: m.in. megafon, lornetkę, kołowrót, 

rzutki, żerdzie i torbę ratunkową. 

    Miejsce to codziennie, od poniedział-

ku do niedzieli    

w godzinach od 

11.00 do 19.00, 

jest strzeżone 

przez ratowników 

wodnych, a ką-

piel jest możliwa 

tylko w wyzna-

czonych strefach.  

     Na podstawie 

ostatnich badań 

próbek wody, 

Państwowy Po-

wiatowy Inspek-

tor Sanitarny w 

Bytomiu stwier-

dził, że woda jest przydatna do kąpieli. 

Tym samym zachęcamy naszych miesz-

kańców do aktywnego wypoczynku nad 

wodą. 

    Oprócz kąpieli miejsce to oferuje tak-

że możliwość wypożyczenia sprzętu 

wodnego, a także leżaczków i parasoli.

  

     Organizatorem miejsca zwyczajowo 

wykorzystywanego do kąpieli jest Mia-

sto Kalety. W sprawie szczegółów funk-

cjonowania prosimy o kontakt 34 3527 

641 lub 34 3527 630.  

Jak wypoczynek to tylko w Zielonej 

 Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli już czynne   

Agnieszka Kwoka 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w kaletańskich placówkach oświatowych    

19  czerwca w kaletańskich pla-

cówkach oświatowych odbyły 

się uroczyste apele związane z zakoń-

czeniem roku szkolnego 2018/2019.  

    Na zaproszenie dyrektorów, gron pe-

dagogicznych oraz uczniów, we wszyst-

kich uroczystościach uczestniczyli 

przedstawiciele władz miasta Kalety: 

burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewod-

nicząca Rady Miejskiej Janina Perz oraz 

radni Irena Nowak i Dawid Wolnik. 

     Jako pierwsze zakończenie roku 

szkolnego oraz pożegnanie absolwentów 

świętowano w placówce oświatowej       

w Miotku. Następnie apel odbył się na 

sali gimnastycznej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kaletach, gdzie swoje 

świadectwa odebrali ostatni absolwenci 

Publicznego Gimnazjum w Kaletach. 

Godzinę później, również w tym miej-

scu, odbyła się uroczystość zakończenia 

roku szkolnego klas VIII szkoły podsta-

wowej w Kaletach.  

     Burmistrz złożył serdeczne podzięko-

wania dyrektorom placówek, gronu pe-

dagogicznemu oraz pracownikom obsłu-

gi za całoroczną wytężoną pracę. 

Uczniom oraz absolwentom życzył dal-

szych sukcesów edukacyjnych oraz ra-

dosnych i udanych wakacji. Absolwen-

tów gimnazjów i szkół podstawowych 

prosił, aby pamiętali o Kaletach i godnie 

reprezentowali nasze miasto w miej-

scach, do których udadzą się zgłębiać 

wiedzę.  

     Tradycyjnie dla uczniów, którzy 

ukończyli rok szkolny z najwyższą śred-

nią, Miasto Kalety ufundowało nagrodę 

za najlepsze osiągnięcia w nauce w roku 

szkolnym 2018/2019, którą w tym roku 

była jednodniowa wycieczka do Ustro-

nia. 

Agnieszka Kwoka 
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Marek Parys 

W sezonie wakacyjnym    

codziennie zapraszamy      

do Ichtioparku  

I nformujemy, iż, podobnie jak to 

było w roku ubiegłym, w miesią-

cach wakacyjnych, z wypożyczalni 

sprzętu wędkarskiego w Ichtioparku 

będzie można korzystać codziennie, 

od poniedziałku do niedzieli w godz. 

15.00 do 20.00. 

Najlepsi kaletańscy uczniowie w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu  

W  poniedziałkowy poranek, 24 

czerwca, kaletańscy ucznio-

wie, którzy mogli poszczycić się naj-

wyższą średnią na świadectwach, tra-

dycyjnie wyruszyli na jednodniową 

wycieczkę. Tym razem udali się do 

naszego miasta partnerskiego – Ustro-

nia.  
     Pierwszym punktem na liście atrakcji 

była Równica. Zaplanowano tam krótki 

spacer od schroniska na szczyt góry.  

    W pięknym i malowniczym plenerze 

uczniowie mogli zjeść drugie śniadanie  

i rozkoszować się widokami. Zaraz po-

tem udali się na przechadzkę po centrum 

Ustronia, gdzie największą atrakcją były 

fontanny na rynku, dzięki którym można 

było się nieco schłodzić w ten upalny 

dzień.  

     Po obiedzie, uczniowie udali się na 

zwiedzanie Leśnego Parku Niespodzia-

nek, który był głównym punktem pro-

gramu wycieczki. Największą frajdą 

okazały się sarenki i jelonki swobodnie 

biegające po parku, które można było 

karmić wprost z ręki. Bardzo ciekawe 

było także karmienie sów, orłów i my-

szołowów przelatujących tuż nad głowa-

mi zwiedzających.  

    Po zwiedzeniu parku, uczniowie        

w dobrych humorach i głowami pełnymi 

wrażeń wrócili do Kalet.  

     Wycieczka jak co roku była nagrodą 

Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza 

Kandzi dla uczniów za solidną pracę     

w ciągu całych dziesięciu miesięcy mi-

nionego roku szkolnego. 

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu 

 „Zielona Pracownia 2019”   

14  c z e r w c a        

w Muzeum 

Śląskim w Katowi-

cach odbyła się uro-

czystość rozstrzygnię-

c i a  k o n k u r s u 

„Zielona Pracownia 

2019” ogłoszonego 

przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Ka-

towicach.  

    W wydarzeniu wziął 

udział zastępca burmi-

strza Dariusz Szewczyk, który z rąk 

prezesa odebrał okolicznościową prome-

sę przyznania dofinansowania na utwo-

rzenie szkolnej ekopracowni w Zespole 

Szkół i Przedszkola w Miotku. Dzięki 

dofinansowaniu w wysokości 28.910,40 

zł. w Zespole Szkół i Przedszkola          

w Miotku już wkrótce powstanie nowo-

czesna ekopracownia pn. „Nasza H2O”. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!  

Agnieszka Kwoka 
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IV  edycja Turnieju zgromadzi-

ła ponad 110 uczestników    

w dwóch kategoriach wiekowych:  

uczniowie szkół podstawowych i gim-

nazjów oraz druga kategoria ucznio-

wie szkół średnich. 

     Tegoroczny temat zmagań to „Aparat 

ruchu człowieka”. Pierwszy etap był 

częścią teoretyczną przeznaczoną dla 

wszystkich uczestników – dwuosobowe 

drużyny odpowiadały na pytania, które 

zostały przygotowane przez organizatora 

– Panią Bogusławę Mikołajczyk we 

współpracy i pod fachową kontrolą me-

rytoryczną Pani Agnieszki Orłowskiej-

Ferenz. 

    Turniej odbył się 28 marca 2019 r. 

Kalety były  reprezentowane przez 

uczniów klas trzecich gimnazjum: 

Martynę  Golec i Emilię Obłączek,   

Kingę  Stańczyk i Justynę Kolano, 

Paulinę  Kopyciok  i Ewę Helisz, 

 oraz uczniów klas ósmych szkoły pod-

stawowej:  

Julię Tracz i Katarzynę Gwóźdź,   

 Emilię Dalkowską i Zofię Krupa,  

 Dorotę Brzezińską i Patryka Meiner-

ta  

   Wszystkie nasze drużyny znalazły się 

w pierwszej dziesiątce, rywalizując         

z uczniami z Zabrza, Tarnowskich Gór, 

Gliwic, Chorzowa i Koszęcina. 

Zwyciężyła zaś drużyna Martyna  Go-

lec i Emilia Obłączek. 

    6 czerwca wzięliśmy udział w uroczy-

stej Gali wręczenia nagród i dyplomów   

oraz w wykładach I Szkolnej Konferen-

cji Ortopedycznej, która odbyła się tuż 

po części oficjalnej uroczystości. 

 

Opiekun grupy  

Aleksandra Piecuch 

Sukces uczniów kaletańskich szkół w Powiatowym turnieju Farmaceutycznym 

zorganizowanym przez  

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach 

W  tym roku szkolnym dobiegł 

końca dwuletni projekt Era-

smus+ I Love Reading realizowany 

przez Zespół Szkół i Przedszkola         

w Kaletach Miotku.   

    Celem projektu było zainteresowanie 

młodzieży literaturą oraz wzrost czytel-

nictwa, jak również zwiększenie uczest-

nictwa uczniów w działaniach związa-

nych ze sztuką, mediami, literaturą, lo-

kalną społecznością i wolontariatem. 

     Uczestnictwo w działaniach projekto-

wych przyniosło liczne korzyści takie 

jak: rozwijanie umiejętności języko-

wych, int erkul turo wych 

iICT. 

    W trakcie trwania projek-

tu 14 uczniów miało możli-

wość uczestniczenia w wy-

mianach międzynarodo-

wych. Odwiedzili min. Wło-

chy, Anglię i Hiszpanię.  

    W czerwcu odbyła się 

ostatnia wizyta związana       

z zarządzaniem projektem, 

udział w niej wzięli szkolni 

koordynatorzy projektu wraz z dyrekto-

rami placówek. Gospodarzem wizyty 

była szkoła turecka Uskudar Anadolu 

ImamHatip Lisesi. 

N a u c z y c i e l e 

u c z e s t n i c z y l i         

w spotkaniu z naj-

wyższymi władza-

mi oświatowymi 

Stambułu, w tym     

z ministrem eduka-

cji. Zorganizowano 

również prezenta-

cję rezultatów koń-

cowych projektu w Centrum Kultural-

nym Bağlarbaşı, zaproszono przedstawi-

cieli placówek oświatowych, nauczycieli 

oraz rodziców. W kolejnych dniach gru-

pa projektowa skupiła się na podsumo-

waniu pracy, analizie wyników ankiet 

oraz przygotowaniu raportu końcowego.  

     Przed szkołami partnerskim jest jesz-

cze wiele pracy, aby pomyślnie zakoń-

czyć realizację projektu.  

 

  BożenaDziuk 

  Estera Sornat-Frei 

Koniec projektu Erasmus+ I Love Reading 
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Marek Parys 

2  lipca w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego, Bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia odebrał z rąk marszałek Izabeli 

Domogała oraz marszałka Dariusza 

Starzyckiego podpisaną umowę na 

realizację projektu pt. „ Kształtujemy 

wiedzę i umiejętności uczniów w gmi-

nie Kalety”.  
    Projekt zostanie sfinansowany ze 

środków Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 ( Europejski Fundusz Spo-

łeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

dla działania 11.1. Ograniczenia przed-

wczesnego kończenia nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego, 

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efek-

tywności kształcenia ogólnego.  

    Celem głównym projektu jest podnie-

sienie efektywności i atrakcyjności ofer-

ty edukacyjnej świadczonej w Szkołach 

Podstawowych w Kaletach i Kaletach 

Miotku w obszarze rozwijania wśród 

dzieci kompetencji kluczowych, kre-

atywności i in-

nowacyjności, 

p o k o n y wa n i a 

n i e p o wo d z e ń 

szkolnych oraz 

kszta ł towania 

u mi e j ę t n o ś c i 

niezbędnych do 

kontynuowania 

k s z t a ł c e n i a 

przez całe życie.

  

     Cel ten zo-

stanie osiągnię-

ty w trakcie 

realizacji pro-

jektu, tj. od 1 

VII 2019 do 30 VI 2021 poprzez realiza-

cję zadań związanych z organizacją róż-

nych form dodatkowych zajęć kształcą-

cych kompetencje matematyczno-

przyrodnicze oraz porozumiewanie się w 

języku angielskim i niemieckim. Ponad-

to zostaną zorganizowane zajęcia specja-

listyczne dla uczniów o specjalnych po-

trzebach edukacyjnych. W projekcie 

przewidziano również doskonalenie za-

wodowe nauczycieli. Szkoły zostaną 

wyposażone w sprzęt niezbędny do pro-

wadzenia nowoczesnych, innowacyj-

nych zajęć oraz doposażone zostaną 

pracownie przedmiotowe.  

     Całkowita wartość projektu to 992 

990,00 zł kwotę, jaką Miasto Kalety 

pozyskało ze środków Unii Europejskiej 

na jego realizację to 893 691,00 zł.  

Miasto Kalety podpisało umowę na realizację projektu  

pt. „Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety”   

Festyn dzielnicowy w Kuczowie 

W  dniach 20-21 lipca odbędzie 

się festyn organizowany przez 

Klub Sportowy LKS MAŁAPANEW 

KUCZÓW przy współudziale Urzędu 

Miejskiego w Kaletach.  

    Pragnę Państwa bardzo zaprosić, gdyż 

w sobotę w godzinach 14.00 - 18.00 

gościć będziemy przedstawicieli Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Katowicach, których zadaniem będzie 

rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa 

ruchu drogowego wśród dzieci, młodzie-

ży i dorosłych. Można będzie odbyć 

przejażdżkę w symulatorze wypadków, 

dowiedzieć się podsta-

wowych zasad udziela-

nia pierwszej pomocy 

powypadkowej a naj-

młodsi będą mogli od-

być podróż samocho-

dzikiem elektrycznym. 

Możliwość skorzystania 

z symulatora zderzenia i 

dachowania uświadomi  

nas, że pasy bezpie-

czeństwa to najlepszy 

przyjaciel kierow-

ców i pasażerów. 

     Wszystko to od-

będzie się pod opie-

ką wykwalifikowa-

nych fachowców 

WORD KATOWI-

CE z Panem dyrek-

torem Mirosławem 

Grzywą na czele, 

który wyszedł z tą 

inicjatywą. Takiej 

atrakcji w Kaletach 

jeszcze nigdy nie 

było, więc liczę na Państwa udział. 

 

                         Zygmunt  Mirowski 

MATERIAŁ PŁATNY 
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Agnieszka Kwoka 

W Zielonej odbyły się Mistrzostwa Świata  

w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym   

22  i 23 czerwca w Zielonej, odby-

ły się Mistrzostwa Świata w 

Pneumatycznym Strzelectwie Tereno-

wym. Były to dwudniowe zmagania, w 

których wzięło udział przeszło 260 

zawodników z takich krajów jak Pol-

ska, Słowacja, Republika Czeska, An-

glia, Iran, Niemcy, Belgia, Włochy, 

Węgry, Wielka Brytania. Zawody po-

legały na strzelaniu do metalowych 

figurek rozmieszczonych w lesie.  
    Zwycięzcą tegorocznych Mistrzostw 

została drużyna Polski, drugie miejsce 

zajęła Republika Czeska, a trzecie miej-

sce na podium przypadło Wielkiej Bry-

tanii. Mistrzem w kategorii Open został 

również przedstawiciel naszego kraju 

Dariusz Kida. Serdecznie gratulujemy. 

Organizatorem Mistrzostw był Śląski 

Klub Strzelecki Hunter Team z siedzibą 

w Zabrzu, a współorganizatorem Miasto 

Kalety.  

    W wydarzeniu 

wziął udział bur-

mistrz Miasta Kale-

ty Klaudiusz Kan-

dzia oraz radny 

powiatu tarnogór-

skiego Eugeniusz Ptak. Zawody odbyły 

się w naszym mieście dzięki staraniom 

radnego Grzegorza Krupy przy współor-

ganizacji p. Czesława Krus i p. Dariusza 

Mazana.  

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 
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UWAGA KONKURS! 

 Po raz kolejny wybieramy najładniejszy balkon i przydomowy ogród   

 I. Cel konkursu  

Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety 

do dbałości o piękno i estetykę swojego 

najbliższego otoczenia oraz zaszczepie-

nie w ludziach pasji ogrodniczej.  

II. Organizator Burmistrz Miasta Kalety. 

III. Uczestnictwo i zasady konkursu  

1. W konkursie mogą wziąć udział 

wszyscy mieszkańcy Miasta Kalety, 

którzy posiadają ogródki przydomowe    

i/lub balkony.  

2. Konkurs organizowany jest w dwóch 

kategoriach:  

a) najładniejszy ogród,  

b) najładniejszy balkon.  

3. W ocenie konkursowej brane będzie 

pod uwagę:  

a) w przypadku ogrodu: - ogólne wraże-

nie estetyczne ogrodu, - pomysłowość    

i oryginalność rabat, klombów, skalnia-

ków, itp. - różnorodność roślinna, - ład, 

porządek i kolorystyka  

b) w przypadku balkonu:  

– ogólne wrażenie estetyczne balkonu,  

– pomysłowość i oryginalność,  

– ilość i jakość ekspozycji roślinnych,  

– ład, porządek i kolorystyka.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 

jest wypełnienie karty zgłoszenia zawie-

rającej:  

- imię i nazwisko,  

- adres,  

- numer telefonu,  

- kategorię konkursową,  

- zgodę na sfotografowanie wizerunku, 

ogrodu/balkonu i podanie wyników do 

publicznej wiadomości.  

- zgodę na przetwarzanie danych osobo-

wych.  

5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącz-

nik do regulaminu i jest dostępny na 

stronie www.kalety.pl lub w sekretaria-

cie Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 

22.  

6. Zgłoszenia wraz z fotografiami ogród-

ka/balkonu (na nośniku CD lub pen-

drive) można składać do sekretariatu 

Urzędu Miejskiego w Kaletach, pok. 22, 

w terminie do dnia 17 lipca 2019 r.  

7. Komisja konkursowa ogłosi listę zwy-

cięzców na stronie internetowej miasta 

Kalety www.kalety.pl. Wręczenie na-

gród nastąpi podczas sesji Rady Miej-

skiej, o której zwycięzcy zostaną poin-

formowani pisemnie.  

8. Spośród zgłoszonych do konkursu 

ogrodów i balkonów komisja wyłoni      

3 najładniejsze ogrody oraz 3 najładniej-

sze balkony. Zwycięzcy otrzymają na-

grody rzeczowe.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do 

sfotografowania wizerunku zwycięzców, 

ogrodu/balkonu oraz podanie tych foto-

grafii, wraz z imieniem i nazwiskiem, do 

publicznej wiadomości.  

B urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. Celem konkursu jest zachę-

cenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie 

w ludziach pasji ogrodniczej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają! Formularze zgłoszeń przyj-

mowane są do 17 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach (biuro nr 22 – sekretariat).  

Agnieszka Kwoka 

Regulamin konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród  



 

  www.kalety.pl 

Nr 7 (327) 
 

10         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

 

D nia 2 czerwca na terenie Ośrod-

ka Wypoczynkowego Zielona 

Sosna w Kaletach – Zielonej, w ra-

mach imprez XXI Dni Kalet przepro-

wadzony został w plenerze wody i lasu 

kolejny turniej szachowy „O Puchar 

Burmistrza Miasta Kalety”.  

    Turniej ten ma już swoją coroczną 

tradycję i cieszy się renomą na Śląsku,    

o czym świadczy dość liczny udział go-

ścinnie grających zawodników. Na tere-

nie Ośrodka Wypoczynkowego Zielona 

Sosna w Kaletach w plenerze graliśmy 

po raz pierwszy, pogoda nam dopisała, 

chciało by się rzec niezwykłe miejsce. 

Impreza zgromadziła na starcie 27 za-

wodników z czego Kalety reprezentowa-

ło 7 zawodników. Gościnnie wystąpili 

zawodnicy z: Rudy Śląskiej, Bytomia, 

Piekar Śląskich, Tarnowskich-Gór, Lu-

blińca, Piekar Śląskich, Częstochowy, 

Woźnik i Koszęcina. 

    Obsada zawodów była dość silna. 

Grał 1 zawodnik z normą kandydata na 

mistrza, 6 szachistów posiadało katego-

rię szachową pierwszą i 11 graczy posia-

dało okręgowe kategorie szachowe. Ro-

zegrano 8 rund po 10 minut na zawodni-

ka. Zwycięzcą turnieju i zdobywcą tego-

rocznego „Pucharu Burmistrza” został 

zawodnik Strzybniczanki Tarnowskie-

Góry Aleksander Kliber uzyskując 6,5 

pkt. Na miejscu drugim uplasował się 

Marek Zychowski reprezentant Sparty 

Lubliniec 6,5 pkt. Miejsce trzecie zajął 

Mateusz Płonka, mieszkaniec Kalet, 

reprezentujący na codzień klub TKKF 

Boronovia Boronów z dorobkiem 6,0 

pkt. Kolejność następnych nagrodzo-

nych zawodników przedstawiała się na-

stępująco: 4. Marcin Kozłowski, 5. Jaro-

sław Pietrucha, 6. Kazimierz Tchórzew-

ski, 7. Andrzej Majczyna, 8. Jerzy Drej, 

9. Jan Nowakowski.  

    W turnieju wyróżniono również junio-

rów do lat 14-tu. Najlepszym zawodni-

kiem w tej kategorii wiekowej został 

reprezentant klubu Strzybniczanka Tar-

nowskie-Góry Michał 

Fronczek. Na miejscu 

drugim uplasował się 

Adam Wandor a na trze-

cim Szymon Łodziński. 

Kolejność następnych 

nagrodzonych juniorów 

była następująca: 4. Igna-

cy Fronczek, 5. Maciej 

Gruca, 6. Jan Wandor i 7. 

Oliwier Loewe. Najlepszą 

zawodniczką turnieju była 

Pani Anna Dudek z Kalet. 

    Z zawodnikami przywi-

tał się Burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia. Zawody po-

mógł przygotować i przeprowadzić Dy-

rektor Miejskiego Domu Kultury w Ka-

letach Marian Lisiecki. 

Marek Rupik 

W  marcu 1994 r. po 48 latach 

posuchy śpiewaczej, z inicjaty-

wy trzech rodzin: Urszuli i Mirosława 

Kwiecińskich (matka i syn), Renaty 

Kopyciok i Danuty Mazur (matka       

i córka), Romualda Sosny i Iwony 

Skop (ojciec i córka) i za poparciem 

ks. prałata Bernarda Fabiana rozpo-

czął swoją działalność chór mieszany 

SONATA. Od początku dyrygenturą 

zajęła się pani Iwona Skop, a grupa 

chętnych do śpiewania szybko się po-

większała. Pierwszy oficjalny występ 

odbył się 2 czerwca 1994 r. w Boże 

Ciało. 

     Chór SONATA corocznie starał się 

upiększać swoim śpiewem wszelkie uro-

czystości kościelne, oprawy mszy świę-

tych, prowadzenie Dróg Krzyżowych, 

koncerty bożonarodzeniowe, jak rów-

nież święta państwowe, Dni Kalet, 

udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecz-

nej Pomocy. 

      Braliśmy udział w wielu konkursach 

śpiewaczych, przeglądach, festiwalach    

i warsztatach śpiewu chóralnego, dzięki 

czemu przez te 25 lat opracowaliśmy 

prawie 200 utworów świeckich i sakral-

nych. 

     Przewinęło się przez nasz chór setki 

wspaniałych śpiewaków i dobrych ludzi. 

Część śpiewała z nami do końca swoich 

dni życia i teraz zapewne zasilają Chóry 

Anielskie w Niebie. 

    Tak minęło nam 25 lat wspólnego 

artystycznego życia. 

    Z tego powodu 1 czerwca 2019 r. od-

były się w Kaletach uroczystości zwią-

zane z jubileuszem 25-lecia naszej dzia-

łalności. Rozpoczęliśmy mszą świętą w 

Kościele w Kaletach Jędrysku, na której 

nasz chór brał czynny udział w śpiewach 

i modlitwach mszalnych. 

     Następnie przenieśliśmy się do Zielo-

nej, gdzie odbywały się coroczne Dni 

Kalet, by na głównej scenie przyjąć ży-

czenia, kwiaty oraz odznaczenia od 

władz Związku Chórów i Orkiestr oraz 

naszego miasta Kalety. 

     W tym miejscu pragnie-

my serdecznie podzięko-

wać wszystkim tym, którzy 

wspierali naszą działalność 

przez te 25 lat. Na pierw-

szym miejscu, specjalne 

podziękowania należą się 

naszej pani dyrygent, Pani 

Iwonie Skop. Bez niej nie 

byłoby chóru – tego chóru. 

Tylko dzięki niej możemy 

podnosić swój poziom 

artystyczny i zaistnieć jako 

grupa w społeczeństwie 

śpiewaków. Jesteśmy jej wdzięczni za 

anielską cierpliwość i czas, który nam 

poświęca. Mamy nadzieję, że razem 

doczekamy jeszcze wielu jubileuszy. 

    Dziękujemy Panu Burmistrzowi i wła-

dzom naszego miasta, dyrektorowi Miej-

skiego Domu Kultury za opiekę, wspar-

cie finansowe i miłą współpracę.  

Turniej szachowy o Puchar 

Burmistrza Miasta Kalety 

Jubileusz 25-lecia  

działalności Chóru  

mieszanego SONATA 

http://mdkkalety.pl/index.php/chor-sonata/345-jubileusz-25-lecia-dzialalnosci-choru-mieszanego-sonata-z-kalet
http://mdkkalety.pl/index.php/chor-sonata/345-jubileusz-25-lecia-dzialalnosci-choru-mieszanego-sonata-z-kalet
http://mdkkalety.pl/index.php/chor-sonata/345-jubileusz-25-lecia-dzialalnosci-choru-mieszanego-sonata-z-kalet
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Jacek Lubos 

    Chcemy godnie reprezentować nasze 

Kalety w myśl zasady „jak cię widzą, 

tak cię piszą”, a w naszym przypadku 

należy uzupełnić tę maksymę o słowa 

„jak cię słyszą”. Bez tego wsparcia nie 

moglibyśmy pielęgnować swoich pasji, 

podnosić swoich umiejętności śpiewa-

czych, czy brać udziału w różnych kon-

kursach, festiwalach, czy warsztatach. 

     Podziękowania składamy wszystkim 

księżom proboszczom i wikarym, za 

wsparcie i umożliwienie nam uczestnic-

twa we mszach świętych oraz występo-

wania w naszych świątyniach. Bóg za-

płać. Specjalne podziękowania kieruje-

my dla organisty pana Leonarda za te 

wszystkie lata dobrej współpracy. 

    Dziękujemy Panu Bogusławowi 

Uliczce za wieloletnią bezinteresowną 

pomoc w przygotowaniu nagłośnienia 

podczas naszych koncertów, szczególnie 

w pierwszych latach naszej działalności. 

Dziękujemy również naszym byłym 

chórzystom, którzy odeszli od nas z róż-

nych przyczyn. Oni również byli cząstką 

naszego zespołu. Gorące podziękowania 

przekazujemy wszystkim naszym dobro-

dziejom, sympatykom i słuchaczom. 

Dziękujemy za dobre słowo, przychyl-

ność, a także wyrozumiałość. Dziękuje-

my naszym rodzinom za cierpliwość, 

wytrwałość, wsparcie i kibicowanie. 

Mamy ogromną nadzieję, że chór SO-

NATA nadal będzie mógł godnie repre-

zentować nasze miasto i razem doczeka-

my jeszcze wielu kolejnych jubileuszy. 

     Na koniec pragniemy jeszcze raz 

serdecznie podziękować Dyrektorowi 

MDK Panu Marianowi Lisieckiemu za 

zorganizowanie i sfinansowanie ze środ-

ków MDK trzydniowego wyjazdu człon-

ków chóru Sonata do Zakopanego, jako 

podziękowanie za 25 lat naszej działal-

ności w promowaniu miasta Kalety. 

Oprócz atrakcyjnego planu na każdy 

dzień, Pan Marian załatwił nam prze-

piękną pogodę, dzięki której mogliśmy 

podziwiać wspaniałe górskie widoki      

z Giewontem w roli głównej. Bardzo 

dziękujemy. 

     Zapraszamy, po przerwie wakacyjnej, 

wszystkie osoby z dobrym, mocnym 

głosem, pragnące spróbować swych sił 

w śpiewie chóralnym, na próby chóru 

SONATA do Miejskiego Domu Kultury 

w Kaletach. Rozpoczęcie nowego sezo-

nu ogłosimy pod koniec wakacji.  

ZAPRASZAMY. 

 

Cześć Pieśni i Muzyce Chór SONATA 

 

Bogdan Łazaj 

 

23  czerwca nad sta-

wem sekcyjnym nr 

1 przy ul. Fabrycznej        

(w Ichtioparku) rozegrano 

zawody wędkarskie o Pu-

char Burmistrza Miasta Kalety.  

    W rywalizacji wzięło udział 32 za-

wodników reprezentujących Koło Kale-

ty, a także zaprzyjaźnione Koła PZW: 

Lubliniec, Krupski Młyn, Koszęcin, 

Pajęczno, Częstochowa, Blachownia       

i Mykanów.  

    Zawodnicy łowili w dwóch sektorach. 

Po czterech godzinach zmagań podliczo-

no wyniki. I tak:  

- w sektorze A zwycięzcą został Marcin 

Wesołowski z Kalet, drugie miejsce za-

jął Łukasz Naleziński z Częstochowy,     

a trzecie Ryszard Nowak z Koła Kalety. 

- w sektorze B wygrał Marek Janoszka    

z Koła Kalety, a tuż za nim uplasowali 

się Zygmunt Gorol (Kalety) i Tadeusz 

Moryń z Pajęczna.  

     W nieoficjalnej klasyfikacji ogólnej 

wygrał Marek Janoszka, który w nie-

dzielę mógł się pochwalić największym 

dorobkiem punktowym łowiąc łącznie 

4,775 kg ryb. Wręczenia pucharów do-

konał sam fundator - burmistrz Klau-

diusz Kandzia.  

Zawody wędkarskie           

o Puchar Burmistrza     

Miasta Kalety    W  niedzielę, 7 lipca, nad górnym 

zbiornikiem wodnym w Zielo-

nej, odbyły się tradycyjne 

zawody o „Puchar Zielonej”. 

Wystartowało W nich 18 

członków Koła PZW Kalety. 

     Zbiórkę startujących wyzna-

czono na godziną 6-tą rano. 

Wszyscy zapisani wcześniej 

miłośnicy współzawodniczenia 

w metodzie spławikowej przy-

byli punktualnie na miejsce 

zborne– pod wiatę przy dojściu 

na plażę. 

    Po przedstawieniu przez 

prezesa Koła— Roberta Kudra

– ogólnych zasad połowu        

w zawodach, nastąpiło losowanie stano-

wisk wędkarskich, które usytuowane 

były za plażą, na północnym brzegu 

zbiornika (począwszy od przebiegającej 

nad stawem linii wysokiego napięcia). 

    Pomimo zmiennej w tym dniu pogody 

(zimny wiatr i padający przez krótką 

chwilę deszcz) wyniki były zadowalają-

ce. Niekwestionowanym liderom Koła 

PZW Kalety w spławiku- Stanisławowi 

Szmalembergowi i Sewerynowi Cicho-

niowi, udało się podczas 4 godzin zma-

gań zgromadzić w siatce niemal po        

6 kilogramów ryb. Różnica pomiędzy 

kol. Szmalembergiem, który ostatecznie 

zajął pierwsze miejsce, a kol. Cichoniem 

wynosiła zaledwie 255 gram (5,940 kg 

Szmalemberg, 5,685 Cichoń). Na miej-

scu trzecim uplasował się prezes Koła       

z wynikiem 3,31 kg złowionych ryb. 

Czwarty był Marek Janoszka (3,205 kg), 

zaś piąty Jan Cieślik (2,550 kg). 

    Po zawodach odbyło się wręczenie 

pucharów i medali. Kolejne zmagania 

nad wodą dopiero we wrześniu. Będą to 

zawody o Puchar Prezesa Koła PZW 

Kalety.    

Zawody wędkarskie  
o Puchar Zielonej 

Jacek Lubos 
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Zabytkowy budynek kaletańskiego Gimnazjum  

po gruntownej rewitalizacji i termomodernizacji   

P race termomodernizacyjne bu-

dynku gimnazjum rozpoczęły się 

od oczyszczenia elewacji metodą che-

miczną. Następnie dokonano renowa-

cji murów ceglanych i kamiennych, 

która polegała na otworzeniu uszko-

dzonego spoiwa.  

    W zależności od stopnia ubytku zasto-

sowano odpowiednie metody uzupełnie-

nia, wykorzystano w tym celu różne 

rodzaje zapraw na bazie spoiw hydrau-

licznych. Naprawy uszkodzonych cegieł 

oraz kamienia dokonano poprzez wy-

mianę lub uzupełnienie specjalnymi ma-

sami, zlikwidowano również spękania 

nad oknem parteru w zachodniej części 

elewacji.  

    Budynek został zabezpieczony przed 

szkodliwym działaniem wilgoci, grzy-

bów, mchem oraz glonami. Dzięki hy-

drofobizacji budynek będzie chroniony 

przed wnikaniem wody opadowej oraz 

wilgoci z powietrza, co w znaczący spo-

sób ograniczy powstawanie uszkodzeń 

spowodowanych przez mróz. Pokrycie 

specjalnymi repelentami uniemożliwi 

rozwój szkodliwych mikroorganizmów 

na elewacji budynku gimnazjum.  

    Ponadto w ramach termomodernizacji 

wykonano szereg robót dociepleniowych 

w środku budynku, dzięki którym będzie 

on efektywny energetycznie. Prace obję-

ły również wymianę stolarki okiennej, 

renowację drzwi wejściowych, wymianę 

krat okiennych, orynnowania oraz re-

mont schodów wejściowych. W ramach 

zadania, na dachu sali gimnastycznej, 

zamontowanych zostało 88 szt. paneli 

słonecznych, które umożliwią produkcję 

energii elektrycznej o mocy szczytowej 

20 kW. Instalacja ta pozwoli w znacz-

nym stopniu ograniczyć koszty opłat za 

zużycie energii elektrycznej.  

    Projekt został współfinansowany       

w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV 

Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyj-

na, działanie 4.3 Efektywność energe-

tyczna i odnawialne źródła energii        

w infrastrukturze publicznej i mieszka-

niowej. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszka-

niowej – ZIT Subregionu Centralnego. 

Na zadanie p.n. „Przeciwdziałanie ni-

skiej emisji poprzez kompleksową ter-

momodernizacje budynków użyteczno-

ści publicznej w mieście Kalety” pozy-

skano ze środków unijnych 1.940.000 zł.  

Klaudiusz Kandzia 
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Stypendium Burmistrza Miasta Kalety 

dla najzdolniejszych uczniów  

i studentów  

Od  1 września można składać 

wnioski o przyznanie Stypen-

dium Burmistrza Miasta Kalety dla 

najzdolniejszych uczniów i studentów.  

    O stypendium ubiegać mogą się 

uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół 

podstawowych, ponadgimnazjalnych        

i ponadpodstawowych 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, ar-

tystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w 

konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub 

międzynarodowego.  

    Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kale-

ty składać można od 1.09.2019 r. do 30.09.2019 r. w przypad-

ku studentów od 1.10.2019 r. do 31.10.2019 r. 

    Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim, 

III piętro- w Centrum Usług Wspólnych, lub ze strony interne-

towej www.bip.kalety.pl („Wnioski do pobrania”, 

„Stypendia”) 

Monika Gambuś 

Złóż wniosek o przyznanie stypendium 

szkolnego  

Monika Gambuś 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

uchyliło decyzję Burmistrza Miasta  

Miasteczko Śląskie w sprawie inwestycji 

firmy Hemarpol   

 

S amorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach 

decyzją z dnia 24 czerwca 2019 r. uchyliło decyzję 

Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 27 czerwca 

2018 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla reali-

zacji przedsięwzięcia planowanego na terenie Kalet pn.: 

„Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali     

w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)”       

i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 

pierwszej instancji. 

    Ww. decyzja jest następstwem odwołania Burmistrza Mia-

sta Kalety Klaudiusza Kandzi, który uznał, że Burmistrz Mia-

sta Miasteczko Śląskie wydał decyzję środowiskową z naru-

szeniem prawa. Zaś materiał zgromadzony przez tutejszy or-

gan oraz przeprowadzone pierwotnie postępowanie wykazało 

iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wpłynie nega-

tywnie pod względem akustycznym na tereny sąsiadujące, co 

jest niezgodne z obowiązującym miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego oraz sprzeczne z przepisami 

ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto zdaniem tutejsze-

go organu nawet najmniejsze przekroczenia dopuszczalnych 

oddziaływań eliminuje realizację planowanych przedsięwzięć 

ze względu na interes społeczny i słuszny interes obywateli. 

    Kolegium w swojej decyzji uwzględniło w przeważającej 

mierze podnoszone przez tutejszy organ zarzuty, natomiast 

pozostałe wymagają zbadania przez organ I instancji w po-

nownie prowadzonym postępowaniu. 

     Przypominamy, że postępowanie to toczy się już od 2014 r., 

a Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia decyzją z dnia 

13 maja 2016 r. odmówił ustalenia środowiskowych uwarun-

kowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Jednakże, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowi-

cach uchyliło ww. decyzję i przekazało sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez inny organ, uzasadniając, że Burmistrz Mia-

sta Kalety jest stroną w tym postępowaniu i na podstawie po-

stanowienia SKO z dnia 13 grudnia 2016 r. to właśnie Bur-

mistrz Miasta Miasteczko Śląskie został wyznaczony do prze-

prowadzenia postępowania i wydania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. 

P r z y p o m i n a m y         

o możliwości ubie-

gania się o przyznanie 

stypendium szkolnego 

dla uczniów i stu-

dentów, mieszkańców 

naszego miasta, w roku 

szkolnym 2019/2020.  

Wnioski można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim, 

III piętro- w Centrum Usług Wspólnych. 

     Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdu-

jący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy              

w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wys-

tąpiło zdarzenie losowe. 

     Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 

uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 

być większa niż kwota 528,00 zł netto. 

     Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 

dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słu-

chaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 

do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

    Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolne-

go jest:  

złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, 

dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyska-

nych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego 

gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc 

złożenia wniosku, 

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posidaniu 

statusu osoby bezrobotnej 

     Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, III piętro- 

Centrum Usług Wspólnych, telefonicznie 34/3527-651 

     Dokumenty można pobrać ze strony internetowej: 

www.bip.kalety.pl z zakładki „Wnioski do pobrania”, 

„Stypendia” 
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M iejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Kaletach informuje, 

że w okresie od 01 lipca do 31 lipca br. 

wnioski o ustalenie prawa do świad-

czenia wychowawczego (500+), a także 

wnioski dotyczące świadczenia z Pro-

gramu Rządowego „Dobry 

start” (300+) należy składać wyłącznie 

drogą elektroniczną poprzez banko-

wość elektroniczną lub ministerialny 

portal Emp@tia. 

    Natomiast od dnia 01 sierpnia 

br. będą wydawane i przyjmowane 

wnioski w formie tradycyjnej 

(papierowej) o ustalenie prawa do: 

- świadczenia wychowawczego (500+)  

na   nowy   okres    świadczeniowy    

2019/2021, 

- zasiłku rodzinnego i dodatków do tego 

zasiłku – na nowy okres zasiłkowy   

2019/2020, 

- specjalnego zasiłku opiekuńczego na 

nowy okres zasiłkowy 2019/2020, 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

– na nowy okres świadczeniowy        

2019/2020, 

- świadczenia z Programu Rządowego 

„Dobry start” (300+) - tj. jednorazowego 

świadczenia w związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego 2019/2020 

     Szczegółowe informacje można uzy-

skać w Dziale Świadczeń Rodzinnych     

i Funduszu Alimentacyjnego (parter 

budynku UM) lub pod nr tel. (34) 3527-

656, a także na stronie internetowej Mi-

nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej: 

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach  dotycząca nowego 

okresu zasiłkowego i świadczeniowego oraz Rządowego Programu „Dobry start”  

Sprawozdanie z VIII sesji (absolutoryjnej) Rady Miejskiej w Kaletach     

We  wtorek 18 czerwca br.         

w sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Kaletach odbyła się VIII 

sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej 

w Kaletach, której przewodniczyła 

Janina Perz – przewodnicząca Rady 

Miejskiej.  

    W obradach udział wzięło 14 radnych, 

co przy 15 osobowym składzie Rady 

Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-

wania prawomocnych uchwał.  

    Po sprawozdaniach przewodniczącego 

Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu 

międzysesyjnego przystąpiono do proce-

dury związanej z rozpatrzeniem Raportu 

o stanie gminy za 2018 rok, udzielenia 

wotum zaufania burmistrzowi a w na-

stępnej kolejności, przyjęciem sprawoz-

dania z wykonania budżetu za ubiegły 

rok i udzieleniem absolutorium. Naj-

pierw przewodniczący komisji stałych 

Rady Miejskiej wyrazili opinię o przed-

łożonym przez burmistrza raporcie          

o stanie Gminy Kalety za 2018 rok,         

a następnie uchwałą Nr 65/VIII/2019 

jednogłośnie udzielili burmistrzowi wo-

tum zaufania.  

     Następnie zebrani wysłu-

chali opinii komisji stałych 

w sprawie wykonania budże-

tu miasta za 2018 r. a po 

odczytaniu przez przewodni-

czącą Rady Miejskiej pozy-

tywnej opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Ka-

towicach o ww. sprawozda-

niu przystąpili do głosowa-

nia nad podjęciem stosownej 

uchwały. Uchwała Nr 66/

VIII/2019 w sprawie za-

twierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem     

z wykonania budżetu Miasta Kalety za 

2018 r. została przyjęta jednogłośnie.    

    W następnej kolejności przewodniczą-

cy Komisji Rewizyj-

nej Ryszard Sendel 

odczytał wniosek w 

sprawie udzielenia 

absolutorium Burmi-

strzowi Miasta Kale-

ty za 2018 r. Przed-

stawiona została tak-

że pozytywna opinia 

Regionalnej Izby 

O b r a c h u n k o w e j       

w Katowicach w 

sprawie w/w wnio-

sku. W wyniku gło-

sowania, uchwała Nr 

67/VIII/2019 w spra-

wie udzielenia absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

    Kolejnym ważnym momentem obrad 

było podjęcie przez Radę uchwał          

w sprawie odwołania skarbnika Miasta 

Kalety (Nr 70/VIII/2019) oraz o powoła-

niu skarbnika Miasta Kalety (Nr 71/

VIII/2019).  

    Dodatkowo radni podjęli uchwały: 

Nr 68/VIII/2019 w sprawie zmian bu-

dżetu Miasta Kalety na 2019 rok. 

Nr 69/VIII/2019 w sprawie zmiany Wie-

loletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019-2029.  

Nr 72/VIII/2019 w sprawie wydzierża-

wienia nieruchomości.  

Nr 73/VIII/2019 w sprawie określenia 

rodzaju dodatkowych usług świadczo-

nych przez Gminę Kalety w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospoda-

rowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te 

usługi.  

    W punkcie wolne głosy i wnioski, 

dodatkowe informacje zgłaszano bieżące 

sprawy, głos zabrał również radny po-

wiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając 

sytuację w Powiecie Tarnogórskim. 
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MATERIAŁ PŁATNY 
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Od  19 czerwca 2019 r., w Zie-

lonej można już w pełni 

korzystać z wypożyczalni rowerów 

trekkingowych oraz wypożyczalni 

sprzętu wodnego: kajaków, rowe-

rów wodnych i desek SUP.  
    W okresie wakacyjnym będą one 

czynne codziennie przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych w godzi-

nach od 11.00 do 19.00.  

    Nad górnym zbiornikiem wodnym 

zlokalizowana jest wypożyczalnia 

sprzętu wodnego, natomiast przy drze-

wie wolności – rowerów trekkingo-

wych.  

    Organizatorem wypożyczalni jest 

Miejski Dom Kultury w Kaletach,  

w sprawie szczegółów funkcjonowa-

nia prosimy o kontakt 693 061 019.  
 

 

CENNIK  

WYPOŻYCZALNI: 

 

- kajaki i deski sup : 

- od poniedziałku do piątku 5 zł/ 

godzina. Każda następna rozpo-

czynająca się godzina 2,50 zł (nie 

dłużej niż 30 minut). Wypożycze-

nie na cały dzień –25 zł 

  - w soboty, niedziele i święta– 

10 zł/godzina. Każda następna 

rozpoczynająca się godzina 5 zł 

(nie dłużej niż 30 minut). Wypo-

życzenie na cały dzień –45 zł 

 

 

- rowery wodne 

- od poniedziałku do piątku 10 zł/ 

godzina. Każda następna rozpo-

czynająca się godzina 5 zł (nie 

dłużej niż 30 minut). Wypożycze-

nie na cały dzień –50 zł 

  - w soboty, niedziele i święta– 

15 zł/godzina. Każda następna 

rozpoczynająca się godzina 7,50 

zł (nie dłużej niż 30 minut). Wy-

pożyczenie na cały dzień –75 zł 

 

 

- rowery wodne 4-osobowe: ła-

będź oraz kaczor 

- od poniedziałku do piątku 20 zł/ 

godzina. Każda następna rozpo-

czynająca się godzina 10 zł (nie 

dłużej niż 30 minut). Wypożycze-

nie na cały dzień –100 zł 

  - w soboty, niedziele i święta– 

30 zł/godzina. Każda następna 

rozpoczynająca się godzina 15 zł 

(nie dłużej niż 30 minut). Wypo-

życzenie na cały dzień –150 zł 

 

 

- rowery 

- od poniedziałku do piątku 5 zł/ 

godzina. Każda następna rozpo-

czynająca się godzina 2,50 zł (nie 

dłużej niż 30 minut). Wypożycze-

nie na cały dzień –25 zł 

  - w soboty, niedziele i święta– 

10 zł/godzina. Każda następna 

rozpoczynająca się godzina 5 zł 

(nie dłużej niż 30 minut). Wypo-

życzenie na cały dzień –50 zł 

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni w Zielonej 

Marian Lisiecki 


