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Kolejne jednogłośne absolutorium
dla Burmistrza Klaudiusza Kandzi

8

W tym numerze:

czerwca w sali sesyjnej kaletańskiego magistratu odbyło się jedno z najważniejszych w tym roku posiedzeń Rady Miejskiej w Kaletach, podczas którego
radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi miasta Klaudiuszowi
Kandzi za wykonanie budżetu za 2016 rok.
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna
Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kaletach.
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia podziękował radnym za kolejny jednogłośny
mandat zaufania, podkreślając, że kwestia wypełnienia zobowiązań budżetowych to
zasługa wszystkich pracujących dla dobra naszego miasta. Tylko dzięki właściwemu
współdziałaniu organu stanowiącego i wykonawczego Samorząd jest w stanie rozwijać się i sprawnie funkcjonować. Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował za
pracę na rzecz miasta wszystkim radnym z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem
na czele, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych.
Małgorzata Mazur

Zakończenie roku szkolnego
w kaletańskich placówkach
oświatowych

5

Plan zajęć świetlic środowiskowych
Port i Przystań
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Zaproszenie na II Zielony Triathlon
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Małapanew Kuczów w Holandii
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Koniec sezonu kaletańskich klubów
piłkarskich
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Sprawozdanie z XXVIII sesji
Rady Miejskiej

14

Nowy harmonogram wywozu odpadów

15

PARAFIA
pw. MATKI BOSKIEJ
FATIMSKIEJ
oraz

MIASTO KALETY
zapraszają na
ŚWIĘTO GMINNE
W DRUTARNI

SOBOTA, 22 LIPCA
Szczegóły na plakatach
oraz na www.kalety.pl

10 milionowa umowa na budowę kanalizacji w Miotku podpisana

16

czerwca 2017 r. w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach odbyło się bardzo ważne dla dalszego rozwoju Kalet
wydarzenie. W tym dniu podpisana
została umowa na dofinansowanie
zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Kaletach Miotku.
Umowę z ramienia instytucji udzielającej wsparcia miastu Kalety podpisał
osobiście Prezes Funduszu Pan Andrzej
Pilot, zaś ze strony Miasta Kalety Burmistrz Klaudiusz Kandzia. Dotacja ta dla
rozwoju naszej miejscowości ma bardzo
duże znaczenie. Budowana kanalizacja
w Miotku jest przedsięwzięciem zlokali-

zowanym poza wyznaczonym obszarem do 30 października 2019 r.
aglomeracji, dlatego też uzyskanie dodatkowych środków z WFOŚiGW
Dariusz Szewczyk
w Katowicach było
jedyną możliwością
realizacji tej inwestycji ze wsparciem
finansowym z zewnątrz. Miasto Kalety podpisało już
umowę z wykonawcą na realizację tego
zadania. Prace zrealizuje Przedsiębiorst wo
INSBUD
z Tarnowa, zaś termin ich zakończenia
zaplanowany został

www.kalety.pl
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MATERIAŁ PŁATNY

MJ Care

MATERIAŁ PŁATNY

Praca dla opiekunek osób starszych, bardzo dobre
warunki zatrudnienia, zarobki od 1200 euro netto.
tel.881789173 lub 756440596

MATERIAŁ PŁATNY

MATERIAŁ PŁATNY

www.kalety.pl
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26 do 28 maja sportowcy Klubu Sportowego Małapanew Kuczów przebywali w Holandii w ramach wizyty w partnerskim klubie z Sassenheim.
3-4 zerwca na zaproszenie burmistrza Miasta Vrbove (Słowacja), w ramach współpracy partnerskiej miast Kalety- VitkovVrbove drużyna tenisistów stołowych z Kalet brała udział w V Międzynarodowym Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego
we Vrbove.
8 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXVIII sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach
17 czerwca Miejska Orkiestra Dęta wraz mażoretkami Inez uczestniczyła w Ustroniu w uroczystym Otwarciu Sezonu Uzdrowiskowego.
23 czerwca w kaletańskich szkołach zakończono rok szkolny 2016/2017.
24 czerwca uczniowie kaletańskich szkół, którzy mogli poszczycić się najwyższą średnią, wyjechali na wycieczkę do Chęcin.
24czerwca miała miejsce trzecia wycieczka rowerowa do zatopionej kopalni w Pasiekach zorganizowana dla mieszkańców
Kalet w ramach akcji „Rower pomaga”.
25 czerwca Miejska Orkiestra Dęta Miasta Kalety pod dyrekcją Mariana Lisieckiego w Katowicach brała udział w uroczystych
obchodach 95. rocznicy powitania Wojska Polskiego na Górnym Śląsku.
Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS

Plebiscyt Tygodnika Gwarek
na najładniejszy ogród

MATERIAŁ PŁATNY

Wszystkich mieszkańców
Kalet zachęcamy do wzięcia
udziału w plebiscycie
Tygodnika Gwarek
na najładniejszy ogródek.
Zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną
na adres:
reklama@gwarek.com.pl, do 31 lipca włącznie.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
(jal)

Uwaga mieszkańcy Drutarni!

Informujemy, iż od miesiąca czerwca br.
Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
w dzielnicy Drutarnia nabywać można
w „Klubie” przy ul. Koszęcińskiej 37.
Jacek Lubos
OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie umeblowane, gotowe do zamieszkania o pow. 40m2, 1 piętro, ul. 1 Maja 74/6
Kalety. Plus 2 garaże. Tel. 539413168

www.kalety.pl
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Międzynarodowe zawody sportowe w Vitkovie

K

ażdego roku w czerwcu nasi
uczniowie wyjeżdżają na międzynarodowe zawody sportowe
z udziałem szkół partnerskich z Kalet
i Vitkova oraz szkoły ze Vrbove na
Słowacji.
W tym roku 6 czerwca brali udział
w nietradycyjnych sportowych rywalizacjach odbywających się w Davidovym
Mlynie w Starych Techanovicach (około
10 km od Vitkova).
Z każdej szkoły było 40 uczniów i 4
nauczycieli, co dało w sumie 120 zawodników, którzy rywalizowali między
sobą w pięciu dyscyplinach: golf, minisiatkówka, ringo, łodzie, umiejętności
linowe.
Konkursy międzynarodowe rozpoczęły się wraz z przybyciem uczniów szkół
partnerskich. Został przygotowany dla

nas poczęstunek w postaci słodkich
ciast, ciastek i kanapek oraz napoje.
Zawody rozpoczęły się o 10.00 i odbyła się jednocześnie we wszystkich
dyscyplinach. Uczniowie i ich nauczyciele zostali podzieleni według grup
i kategorii dla każdej dyscypliny. Po
zakończeniu wszystkich rozgrywek sportowych, uczniowie zjedli obiad
i nastąpiło ogłoszeniu wyników.
Wyniki:
Golf
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

Vítkov (Czechy)
Vrbove (Słowacja)
Kalety (Polska)

Minisiatkówka
1 miejsce

Vítkov (Czechy)

2 miejsce
3 miejsce

Vrbove (Słowacja)
Kalety (Polska)

Ringo
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

Vrbove (Słowacja)
Kalety (Polska)
Vítkov (Czechy)

Park Linowy
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

Vítkov (Czechy)
Kalety (Polska)
Vrbove (Słowacja)

Łodzie
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

Vítkov (Czechy)
Kalety (Polska)
Vrbove (Słowacja)

Dorota Mańczak

Klub Seniora z Miotka z wizytą w Urzędzie Miejskim

13

czerwca burmistrz miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia
gościł w siedzibie magistratu Klub
Seniora z Miotka.
Ponad 30 osobowa delegacja Seniorów z naszego miasta zaproszona została
do sali sesyjnej, gdzie burmistrz wraz z
radną Mirosławą Potempą opowiedzieli
gościom m.in. o funkcjonowaniu urzędu
oraz Rady Miejskiej w Kaletach. Przedstawione zostały także plany rozwoju
Miotka, min. rewitalizacji terenu przy
kościele, budowy kanalizacji sanitarnej
oraz budowy boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół i Przedszkola.
Była okazja zobaczyć filmy promocyjne o naszym mieście, a także w luźnej i przyjaznej atmosferze wziąć udział
w zabawnym teście wiedzy o Kaletach.
Nie zabrakło również zwykłej rozmowy na temat naszego miasta, podczas
której Seniorzy chętnie zadawali pytania, a także dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.
Marek Parys

www.kalety.pl
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Kalety – Gmina Przyjazna Pszczołom

M

iasto Kalety przystąpiło do Manifestu Gmin Przyjaznych
Pszczołom i tym samym zobowiązało
się do działań na rzecz owadów
pszczołowatych.
Głównym jego celem jest zakładanie i
ochrona miejsc przyjaznych dla tych
pożytecznych owadów, a także szeroko

pojęta edukacja na temat ich ochrony.
Pomóc może nawet niewielka doniczka z
kwiatami na balkonie, ale jeżeli znajdą
się chęci i możliwości, można stworzyć
cały ogród przyjazny pszczołom, w których rosną rośliny bogate w pokarm
pszczół – pyłek i nektar.
W najbliższym czasie na stronie
www.kalety.pl, a także w Biuletynie
Informacyjnym Miasta Kalety publikować będziemy szereg materiałów edukacyjnych poświęconych ochronie pszczół.
Organizatorem akcji jest zespół programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

Agnieszka Kwoka

Zielona - tu się wypoczywa!

T

rwające wakacje, jak na razie, zaliczają się do bardzo upalnych. W takich
dniach najlepiej czas wolny spędzić przy zbiornikach wodnych.
Idealnym miejscem na taki wypoczynek są zbiorniki wodne w Zielonej, gdzie działa
miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli strzeżone przez ratownika, a także
wypożyczalnia rowerów wodnych, kajaków i desek SUP.
Cennik oraz szczegóły działalności wypożyczalni sprzętu turystycznego zamieszczamy poniżej. Wypożyczalnie czynne są codziennie w godzinach od 12.00 do 19.00.
Zachęcamy do aktywnego wypoczynku na łonie natury!

Marian Lisiecki

Zakończono rok szkolny
2016/2017 w kaletańskich
placówkach oświatowych

U

roczystymi apelami zakończono
23
czerwca rok
szkolny
2016/2017.
W apelach tych na zaproszenie dyrekcji, gron pedagogicznych, a także
uczniów wzięli udział przedstawiciele
władz samorządowych miasta: Burmistrz
Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, Zastępca
Burmistrza Dariusz Szewczyk oraz radna
Irena Nowak.
Jako pierwsi zakończenie rok szkolnego oraz pożegnanie absolwentów świętowali w Zespole Szkół i Przedszkola
w Kaletach Miotku. Drugi w kolejności
apel miał miejsce w siedzibie Miejskiego
Domu Kultury w Kaletach, gdzie swoje
świadectwa odebrali absolwenci Publicznego Gimnazjum w Kaletach. Jako ostatni na dwa miesiące ze zdobywaniem wiedzy w szkole pożegnali się uczniowie
Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Kaletach.
Burmistrz złożył serdeczne podziękowania dyrektorom placówek, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi
za całoroczną pracę. Uczniom i absolwentom życzył dalszych sukcesów edukacyjnych oraz radosnych i udanych wakacji. Absolwentów gimnazjów prosił,
aby pamiętali o Kaletach i godnie reprezentowali nasze miasto w miejscach, do
których udadzą się zgłębiać wiedzę.
Tradycyjnie dla uczniów, którzy
ukończyli rok szkolny z najlepszymi wynikami w nauce, Miasto Kalety ufundowało nagrodę, którą w tym roku była
jednodniowa wycieczka do Centrum Leonarda da Vinci w Chęcinach.

Marek Parys

www.kalety.pl
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Najlepsi kaletańscy uczniowie w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
sko dwugodzinnym zwiedzaniu i przetestowaniu wielu interesujących eksponatów przyszedł czas na warsztaty w grupach, gdzie poprzez różnego rodzaju
doświadczenia i eksperymenty nasi
uczniowie mogli dowiedzieć się i poznać
wiele ciekawostek z dziedziny nauki.
Odwiedziny w chęcińskim centrum
nauki zakończyło wspólne pamiątkowe
zdjęcie przy wejściu do siedziby kompleksu. Na zakończenie jednodniowej
przygody z Chęcinami odbył się spacer
po okolicy. Trasa wiodła leśną ścieżką u

D

zień po zakończeniu roku szkolnego, 24 czerwca 2017 r. tradycyjnie uczniowie, Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kaletach, Zespołu Szkół i Przedszkola w KaletachMiotku oraz Publicznego Gimnazjum
w Kaletach, którzy mogli poszczycić
się najwyższą średnią, wyruszyli na
jednodniową wycieczkę do Centrum
Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach.
W pierwszej kolejności uczestnicy
mieli okazję zwiedzić wystawę, na którą
składa się wiele stanowisk multimedialnych oraz mechatronicznych. Tematyką
ekspozycji jest prawidłowo funkcjonujący organizm ludzki, który pozwala zachować sprawność fizyczną i umysłową.
Celem wystawy jest popularyzacja nowoczesnej nauki przez zabawę. Po bli-

podnóża ruin zamku królewskiego
z przełomu XIII i XIV wieku, do centrum miejscowości z niedawno odnowionym rynkiem. Tam też uczestnicy
posilili się w lokalnej pizzerii.
Wycieczka ta była nagrodą Burmistrza Miasta Kalety dla uczniów za solidną pracę w ciągu całych dziesięciu
miesięcy minionego roku szkolnego.

Agnieszka Kwoka

Plany zajęć wakacyjnych świetlicy „Port” przy ul. Orzeszkowej 10 w Miotku
Data

10.07
11.07
12.07
14.07
15.07
17.07
18.07
19.07
20.07

Temat zajęć
Świetlicowy poniedziałek: gry stolikowe
Kreatywny wtorek: pejzaż letni akwarelami
Wycieczkowa środa: spacer do lasu
Kulinarny czwartek: spagetti
Piknikowy piątek: gra terenowa zrób miejsce pszczołom
Świetlicowy poniedziałek: zabawy z piłką
Kreatywny wtorek: Breloczki z modeliny
Wycieczkowa środa: spacer na Zieloną
Kulinarny czwartek: kolorowe sałatki

21.07

Piknikowy piątek: przy lesie

24.07-7.08

Świetlica nieczynna.

08.08
09.08

Kreatywny wtorek: projektujemy i szyjemy maskotki
Wycieczkowa środa: spacer na Zieloną

10.08

Kulinarny czwartek: słodkie ciasteczka

11.08

Piknikowy piątek: na podwórku szkolnym

14.08

Świetlicowy poniedziałek: zajęcia w świetlicy

16.08
17.08
18.08

Wycieczkowa środa: wyjazd do Zoo w Opolu
Kulinarny czwartek: kolorowe sałatki
Piknikowy piątek: przed świetlicą

www.kalety.pl
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21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
28.08
29.08
30.08
31.08

Świetlicowy poniedziałek: zabawy w świetlicy
Kreatywny wtorek: bańki mydlane
Wycieczkowa środa: Spacer do lasu
Kulinarny czwartek: kolorowe kanapki
Piknikowy piątek: przy świetlicy
Świetlicowy poniedziałek: zabawy i gry w świetlicy
Kreatywny wtorek: kolaż zdjęć z zajęć wakacyjnych
Wycieczkowa środa: spacer na Zieloną
Kulinarny czwartek: grill z kiełbaską

Zapraszamy w godzinach od 9-16. Zajęcia mogą ulec zmianie w zależności od pogody lub oczekiwań podopiecznych.
Zapisy na wyjazd do Opola u wychowawcy do dnia 21 lipca.
W stałej ofercie świetlicy m.in. dostęp do internetu, piłkarzyki, bilard, gry planszowe.

Dorota Grosiak– Liota

Plan zajęć wakacyjnych świetlicy „Przystań” przy ul. 1 Maja 74 w Kaletach

Data
10-21.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
31.07
01.08
02.08
03.08
04.08
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
14-15.08
16.08
17.08
18.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
28.08
29.08
30.08
31.08

Godzina
9:00
9:00
9:00
9:00

– 15:00
– 15:00
– 15:00
– 15:00

9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00

9:00 – 15:00
9:00
9:00
9:00
9:00

– 15:00
– 15:00
– 15:00
– 15:00

9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00
17.00-21.00
9:00 – 15:00

Temat zajęć
Świetlica nieczynna .
Zajęcia artystyczne: kolorowe zgniotki (balony, kolorowa wełna, markery)
Turniej „1 z 10” Zabawy na przyświetlicowym placu sportu i rekreacji
Rowerowy wyjazd do Koszęcina na basen
Zaj. kulinarne: galaretka z owocami
Maraton filmowy
Zajęcie artystyczne: kolorowe bransoletki
„Wojna” na balony z wodą, gry stolikowe w świetlicy
Wyjście do Urzędu Miasta – zwiedzanie Urzędu i Posterunku policji w Kaletach
Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej – wypożyczanie i oddawanie książek.
Nocny konkurs pięknego czytania bajek
Świetlicowy turniej w cymbergaja
Wykonanie gry Twister
Rowerowy wyjazd do Koszęcina na basen
Zajęcia sportowe przy świetlicy
Świetlicowy turniej gry w Uno
Świetlica nieczynna
Autokarowy wyjazd do Zoo w Opolu
Zajęcia artystyczne: zwierzęta z zoo (praca plastyczna)
Maraton filmowy
Zajęcia kulinarne: kolorowa pizza, „wojna” na balony z wodą
Zabawa przy świetlicy (bita śmietana)
Zajęcia artystyczne: najciekawszy dzień z wakacji
Rowerowy wyjazd do Koszęcina na basen
Zajęcia artystyczne: zabawa z grubym sznurkiem
Gry stolikowe w świetlicy
Zajęcia kulinarne: gofry z owocami. Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dyskoteka na zakończenie wakacji
Zakończenie wakacji letnich święto kolorów (kolorowe holi)

Świetlica Środowiskowa „Przystań” otwarta od poniedziałku do piątku od 9:00 – 15:00.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie wakacji.

Monika Ulbricht
www.kalety.pl
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Turniej Szachowy „O Puchar Burmistrza Miasta Kalety”

D

nia 21 maja na stadionie KS
UNIA w Kaletach odbył się Turniej Szachowy „O Puchar Burmistrza
Miasta Kalety 2017”. Imprezę zorganizowano w ramach tegorocznych
XIX Dni Kalet.
Do zawodów przystąpiło 26 zawodników, w tym spora grupa juniorów do lat
14-tu. Oprócz mieszkańców Kalet gościnnie zagrali zawodnicy z innych miejscowości. Rozegrano 9 rund, grano tempem po 15 minut na zawodnika.
W końcowej klasyfikacji zwyciężył
Damian Brożyna wygrywając turniej
z dorobkiem 8,5 pkt. Aleksander Kliber
zajął miejsce drugie uzyskując 7,5 pkt.
(obaj Tarnowskie Góry), a na trzecim
uplasował się Mateusz Płonka 6,5 pkt.
(Kalety). Kolejne miejsca: 4.Marek Tu-

roń (Bytom), 5.Aleksy Walczak
(Kalety),
6.
Jarosław
Pietrucha
(Rusinowice),
7.Michał
Fronczek
(Koszęcin), 8. Piotr Fronczek (Kalety),
9.Krzysztof Badyla (Woźniki), 10.Kamil
Mośny (Woźniki), 11. Kacper Wrodarczyk (Kalety), 12.Magdalena Jantos
(Woźniki), 13.Marek Rupik (Woźniki),
14.Adam Jonczyk (Koszęcin) i pozostali.
W turnieju wyróżniono najlepszych
zawodników do lat 14-tu. W klasyfikacji
tej zwyciężył Michał Fronczek z Koszęcina na miejscu drugim uplasował się
Kamil Mośny z Woźnik, a na trzecim
Kacper Wrodarczyk z Kalet. Kolejność
następnych juniorów była następująca:
4.Jakub
Popielski
(Woźniki),
5.Maksymilian
Biadacz
(Kalety),

Kaletańska orkiestra dęta na otwarciu
sezonu uzdrowiskowego w Ustroniu

W

sobotę, 17 czerwca Miejska Orkiestra Dęta wraz
mażoretkami Inez uczestniczyła w Ustroniu
w uroczystym Otwarciu Sezonu Uzdrowiskowego.
Orkiestra zagrała o godz. 13.30 w ustrońskiej dzielnicy
uzdrowiskowej Zawodzie, po czym przeszła na czele barwnego
korowodu do centrum miasta, gdzie dała koncert w muszli koncertowej na rynku.
Zarówno naszym dostojnie prezentującym się w nowych
strojach członkom orkiestry, jak i mażoretkom ustroniacy zgotowali entuzjastyczne przyjęcie.

Marian Lisiecki

6.Jakub Dąbrowski (Tarnowskie Góry),
7.Jan Badyla (Woźniki), 8.Ignacy Fronczek (Koszęcin) i 9.Dawid Noczyński
(Winowno).
Na zakończenie turnieju i na rozdanie
nagród przybył Dyrektor Miejskiego
Domu Kultury w Kaletach Marian Lisiecki. Dopisała pogoda. Jak co roku tak
i teraz należy pochwalić organizatorów
za doskonałą organizację.

Marek Rupik

Orkiestra Dęta z Kalet uświetniła
Uroczystości w Katowicach

Na

zaproszenie Związku Górnośląskiego, Miejska
Orkiestra Dęta Miasta Kalety pod dyrekcją
Mariana Lisieckiego 25 czerwca w Katowicach brała
udział w uroczystych obchodach 95. rocznicy powitania
Wojska Polskiego na Górnym Śląsku.
Nasza orkiestra uświetniła mszę św. z tej okazji, która odprawiona została w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, a następnie uczestniczyła w uroczystym przemarszu pod
pomnik Wojciecha Korfantego na Plac Sejmu Śląskiego,
gdzie delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów.

(jal)

www.kalety.pl
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V Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego

3-4

czerwca br. na zaproszenie
burmistrza Miasta Vrbove
(Słowacja), w ramach współpracy
partnerskiej miast Kalety- VitkovVrbove drużyna tenisistów stołowych z
Kalet brała udział w V Międzynarodowym Drużynowym Turnieju Tenisa
Stołowego we Vrbove.
W roku 2016 turniej był rozgrywany w
Kaletach, a w 2015 we Vitkovie
(Czechy).
W zawodach wzięły udział cztery zespoły: SK Vrbove I (czołowy zespół III
ligi krajowej ze Słowacji), SK Vrbove II,
SK Vitkov (liga okręgowa z Czech) oraz
Unia Kalety (III liga śląska).
Turniej drużynowy rozegrano systemem „każdy z każdym” po trzech zawodników w drużynie. Każdy mecz gra-

no do momentu
zdobycia
przez drużynę
czterech indywidualnych
zwycięstw.
Po czterogodzinnych sportowych zmaganiach zawody wygrał zespół z Kalet
w
składzie:
Paweł Piech,
Mateusz Piech,
Krystian
Mnich, zdobywając po raz
drugi z rzędu
puchar przechodni. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Paweł Piech, wygrywając wszystkie swoje indywidualne
pojedynki.

Antoni Jeż

Zakończono przedwakacyjny cykl wycieczek w ramach
akcji „Rower pomaga”

Wyjazd rowerowy
z historią w tle

M

iasto Kalety zaprasza na wycieczkę rowerową po dzielnicach miasta, która odbędzie się w sobotę, 12 sierpnia.
Zbiórka uczestników o godzinie 10.00
przy Urzędzie Miejskim. Zapisy pod
adresem mailowym:
jacek.lubos@kalety.pl
Na zakończenie odbędzie się wspólne
ognisko z pieczeniem kiełbasek

24

czerwca miała miejsce trzecia
wycieczka rowerowa zorganizowana dla mieszkańców Kalet w ramach akcji „Rower pomaga”.
W sobotnie, słoneczne przedpołudnie
grupka rowerzystów odwiedziła zatopioną kopalnię w Miasteczku Śląskim– Bibieli. Okazja ku temu była nie byle jaka–
w czerwcu bieżącego roku minęło równe
100 lat od kataklizmu i zagłady tego leśnego zakładu wydobywczego.
Z Bibieli cykliści ruszyli do Zielonej,
gdzie, dzięki uprzejmości Pana Józefa
Rzepki, zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek i kubkiem smakowitej

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Unia Kalety
2. SK Vrbove I
3. SK Vitkov
4. SK Vrbove II

Jacek Lubos
kawy.
Wcześniejsze dwa wyjazdy odbyły się
w maju (do uroczysk Krywałd i Rendez
Vous) oraz 2 czerwca (do Woźnik).
Po wakacjach planuje się kontynuację
akcji poprzez organizację następnych
wycieczek.
- 9 wrzesień (sobota) wyjazd KaletyHadra (wędzone pstrągi)- Boronów
(ognisko przy wiacie w Hucisku)- Kalety
- 14 październik (sobota) wyjazd KaletyMiasteczko Śl. - Świerklaniec (ognisko
przy ogrodnictwie w parku)- BibielaKalety Zielona- Kalety.
Już dziś serdecznie zapraszam i liczę na
znacznie wyższą frekwencję :)

Jacek Lubos

10.000 zł dotacji
z Ministerstwa Sportu dla
LKS Małapanew Kuczów

L

udowy Klub Sportowy
Małapanew Kuczów
pozyskał dodatkowe środki
finansowe na swoją działal-

ność.
Wniosek do “Programu Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki, opracowany
i złożony został przez Zarząd kuczowskiego Klubu.
10.000 złotych dotacji przeznaczone
zostanie na realizację projektu, który ma
na celu rozwijanie sportu, poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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Małapanew Kuczów w Holandii

W

dniach od 26 do 28
maja br. sportowcy
Klubu Sportowego Małapanew Kuczów, na czele
z prezesem Stanisławem Nowakiem,
miło, aktywnie i sportowo spędzili
czas w Holandii.
Od roku bowiem zarząd i członkowie
tegoż klubu podtrzymują kontakty
z zaprzyjaźnionym klubem sportowym
R.K.V.V. Teylingen, z holenderskiej
miejscowości Sassenheim.
W wyjeździe uczestniczyli oldboje
klubu, drużyna młodzików, p. Joanna
Kroma, nauczycielki - Mirosława Potempa i Bożena Musik oraz były trener
p. Damian Bieniek.
Przyjeżdżając na miejsce, infrastruktura sportowa wywarła na każdym
uczestniku tego wyjazdu niesamowite
wrażenie - obiekt sportowy, składający
się z 9-ciu boisk, pokrytych, w większości, sztuczną trawą i duże zaplecze –
budynek, w którym znajdowały się szatnie z prysznicami oraz kantyna, taras itp.
W programie wyjazdu, oprócz rozgrywek sportowych, był czas na zwiedzanie
i relaks. W piątek 26 maja, po zakwaterowaniu w budynku C.S.C. (Ceelen
Sport Constructies) i zjedzeniu posiłku
z grilla, odbył się dwugodzinny rejs statkiem, odpływającym z miejscowości
Warmond. W trakcie rejsu można było
podziwiać rolniczo –turystyczne krajobrazy tego kraju, wiatraki, a przede
wszystkim jednorodzinne domy z prywatnymi przystaniami usytuowane nad
brzegiem kanału i mnóstwo pływających
żaglówek, motorówek oraz jachtów. Po
powrocie do miejsca zakwaterowania

i zjedzeniu pysznej kolacji,
trener przeprowadził trening z drużyną młodzików,
na jednym z boisk.
W drugim dniu pobytu,
czyli 27 maja (sobota) odbyły się mecze. Młodzicy
zagrali w trzech meczach
po 20 minut z drużyną
z Warmundy, Quickboys
oraz Teylingen, oldboje
natomiast w dwóch meczach, 2 razy po 20 minut,
z drużynami Teylingen
veterani 1 i Teylingen veterani 2. Rozgrywki zakończyły się około godziny 15ej.
Drużyna
młodzików
z Kuczowa pochwalić się
może II miejscem, za które
na pamiątkę otrzymała statuetkę, natomiast nasi oldboje zajęli III miejsce.
Czas
przed
kolacją
uczestnicy wyjazdu wykorzystali, by pojechać nad
Morze Północne i tam popluskać się, skorzystać
z kąpieli słonecznych i po
prostu odpocząć, delektując
się urokami przyrody.
W tym dniu nadarzyła
się okazja, by zobaczyć
przypływ morza, wtedy
całą plażę (a nie jest ona
wąska) w niespodziewanym momencie zalały wody morza.
W ostatnim dniu pobytu
(28 maja – niedziela) miały
miejsce mecze towarzyskie.
Wracając do Polski,
wszyscy zatrzymali się
w Amsterdamie, przy stadionie AJAX-u i wykonali
pamiątkowe zdjęcia.
Wyjazd do Holandii pozostawił w pamięci uczestników moc wspomnień i to,
nie tylko sportowych. Holendrzy okazali dużo życzliwości i gościnności dla
sportowców z Polski. Wycieczka zorganizowana do
Holandii nie odbyłaby się,
gdyby nie udział miasta
Kalety w jej współfinansowaniu.

Ag

Mirosława Potempa
www.kalety.pl
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Walczyli do końca. Unia Kalety spada do klasy „A”

czerwca Unia Kalety zagrała ostatni mecz w grupie spadkowej częstochowskiej okręgówki. Po bramkach Nojmana i Pilarskiego udało się pokonać lidera tabeli
Lotnika Kościelec, co jednak w ostatecznym rozrachunku nic nie dało– w

barażu
o utrzymanie z Czarnymi
Starcza zagra Olimpia Truskolasy.
Nieudany sezon oznacza, że po prawie
40 latach Unia zagra na jesień w lublinieckiej klasie „A”.
Spadek boli tym bardziej, że to właśnie z Olimpią Unia rozprawiła się 14
czerwca bezpardonowo gromiąc ten ze-

spół 7:1. Trzy dni później przyszła jednak porażka 1:2 ze Stradomiem decydująca o stracie punktów, które pozwoliłyby myśleć o barażu.
Z drużyną rozstał się po ostatnim
gwizdku Kordian Lebek– zasłużony
gracz i wieloletni kapitan zespołu.

Jacek Lubos

Koniec sezonu w lublinieckiej klasie „A”. Małapanew na podium

E

fektowną wygraną
z Rybakiem Ciasna
zakończyła sezon „A”klasowy kuczowska Ma-

łapanew.
Drużyny Orła Psary/ Babienica
i Promienia Glinica okazały się być
niestety poza zasięgiem, jednak
miejsce w pierwszej trójce pokazuje
wyraźny progres w grze zespołu
z Paderewskiego. To zaś z kolei pozwala myśleć o podtrzymaniu tej
tendencji w sezonie 2017/2018,
w którym, po raz pierwszy od kilku
lat, czekają nas prawdziwe kaletańJacek Lubos
skie derby.

Od 17 czerwca br. zmieniły się zasady odnośnie wycinki drzew

Od

17 czerwca
w życie weszły nowe
przepisy
regulujące
zasady wycinki drzew na posesjach
prywatnych nie związanych z działalnością gospodarczą.
Osoba niosąca się z zamiarem usunięcia drzewa (drzew) musi zgłosić zaistnienie takiego faktu w Urzędzie Miejskim, w momencie kiedy obwód pnia na
wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb,
klonu jednolistnego, klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca

zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu
klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych
drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której
drzewo ma być wycięte oraz mapkę usytuowania drzewa na nieruchomości. Pracownicy Urzędu Miejskiego (Wydziału
Ochrony Środowiska) mają 21 dni od
daty zgłoszenia na przeprowadzenie
oględzin w celu ustalenia gatunku czy
obwodu drzewa przeznaczonego do ścięcia. Następnie Burmistrz Miasta w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia
oględzin w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw – w przy-

padku gdy drzewo jest cenne przyrodniczo, nosi znamiona drzewa pomnikowego. Wycięcie drzewa może nastąpić,
jeśli Burmistrz w wymaganym terminie
nie wniósł sprzeciwu.
Zgłoszenie jest ważne przez okres pół
roku – w przypadku przekroczenia tego
okresu należy dokonać ponownego zgłoszenia. Jeśli przed upływem pięciu lat od
dokonania oględzin przez urzędnika
gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie
ona realizowana na części nieruchomości , gdzie rosły usunięte drzewa, będzie
musiał uiścić opłatę za wycinkę tych
drzew.

Damian Gabryś
www.kalety.pl
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Uwaga możliwość złożenia wniosku o zamianę
w planie zagospodarowania przestrzennego

W

związku z planowanym przystąpieniem do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Miasta Kalety przypomina,
o możliwości złożenia wniosku o zmianę w tym planie.
Wobec powyższego osoby zainteresowane mogą składać wnioski z podaniem

Remont ulicy 1 Maja

W

yremontowany został odcinek
drogi powiatowej nr 3311S (ul.
1 Maja) na odcinku od budynku Urzędu Miejskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789.
Remont objął wymianę warstwy ścieralnej na grubości około 4 cm z ułożeniem warstw wyrównawczych wraz
z robotami towarzyszącymi.
Koszt przedmiotowego remontu wynosi 240 000 zł z czego połowę finansuje
Miasto Kalety w formie pomocy udzielonej powiatowi.

Klaudiusz Kandzia

,,Kalety przyjazne
Seniorom’’

imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której zmiana
dotyczy. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Kaletach,
42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2,
lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@kalety.pl.
Złożone wnioski będą uwzględniane
przy ocenie aktualności planów miejscowych, o których mowa w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 730
z późn. zm.).

Tomasz Galios

R

ada Miejska w Kaletach ruszyła
z projektem ,,Kalety przyjazne
Seniorom’’. Program ma na celu zwiększenie aktywności osób starszych.
Do korzystania uprawnione są osoby,
które ukończyły 60 rok życia, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze
zdjęciem i datą urodzenia.
W ramach powyższego programu ruszyła akcja „Kawa za złotówkę”. W okresie letnim na „Małym Rynku” dla kaletańskich seniorów serwowana jest kawa
(zamiennie napój lub herbata) za symboliczną złotówkę. Codziennie każdemu
seniorowi, mieszkańcowi miasta Kalety,
przysługuje skorzystanie z oferty tylko
jeden raz. Kawiarenka na „Małym Rynku” nieczynna będzie w dni deszczowe.

Klaudiusz Kandzia

Miasto Kalety pozyskało 77.580 zł
na plan rewitalizacji do 2023 roku

U

c h w a ł ą
z dnia 20
czerwca 2017 roku
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął nabór o
dotacje na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie
opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.
Nabór ogłoszony został przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Po-

moc Techniczna 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów
funduszy europejskich, Działania 3.1
Skuteczni beneficjenci. Zgodnie z powyższą uchwałą nasze miasto pozyskało
dofinansowanie w wysokości 77.580 zł
na „Opracowanie lokalnego planu rewitalizacji dla Miasta Kalety do roku
2023”. Realizacja projektu zaplanowana
została do końca lutego 2018 r.

Klaudiusz Kandzia

Ruszyły prace modernizacyjne boiska wielofunkcyjnego przy ZSiP w Miotku

W

czerwcu ruszyły prace związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i
Przedszkola w Kaletach Miotku. Zerwana została już stara i zniszczona
betonowa nawierzchnia boiska, którą

ka, koszykówka, tenis ziemny, mini piłteraz zastąpi tartan.
W ramach projektu zaplanowano rów- ka nożna oraz piłka ręczna.
nież montaż piłkochwytów oraz elemenTermin zakończenia inwestycji planotów małej architektury tj.: ławki, kosze wany jest na koniec sierpnia 2017 r.
na śmieci oraz stojak rowerowy. Boisko
przystosowane będzie do gier: siatków-

Klaudiusz Kandzia

Wizualizacja boiska po modernizacji

www.kalety.pl
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Kolejny budynek komunalny został poddany termomodernizacji

W

miesiącu maju został dokonany odbiór prac polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku komunalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Kaletach. Zakres prac obejmował kapitalny remont pokrycia
dachu wraz z przebudową kominów oraz docieplenie ścian budynku. Wyremontowany budynek z nową elewacją poprawi wizerunek naszego Miasta oraz zwiększy sprawność energetyczną budynku. Jest to już kolejna inwestycja polegająca
na termomodernizacji budynku komunalnego w naszym Mieście.

Jan Potempa

Budynek przed termomodernizacją...

Budynek po wykonaniu prac termomodernizacyjnych

Remont nawierzchni ulicy Słowackiego

W

miesiącu maju bieżącego roku wykonano remont ulicy Słowackiego polegający na utwardzeniu płytami drogowymi żelbetonowymi o długości 126 mb i szerokości czynnego pasa drogowego 3,0 m. Roboty zostały wykonane
przez firmę „DOMAX" z Boronowa, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP w Warszawie. Koszt remontu, zgodnie z ofertą wyniósł 60 tys. złotych.

Jan Potempa

ul. Słowackiego przed remontem...

ul. Słowackiego po remoncie

Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

8

czerwca w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Kaletach odbyła się
XXVIII sesja (absolutoryjna) Rady
Miejskiej w Kaletach. Obrady odbyły
się w pełnym - 15 osobowym składzie,
a przewodniczył im Eugeniusz Ptak –
Przewodniczący Rady Miejskiej.
W pierwszych punktach porządku
obrad radni podjęli uchwałę w sprawie
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: wykonanie nakładki asfaltowej na
ulicy 1 Maja w Kaletach (Nr 209/
XXVIII/2017).
Po sprawozdaniach przewodniczącego
Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu
międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z przyjęciem sprawozda-

nia z wykonania budżetu za ubiegły rok
i udzieleniem absolutorium. Najpierw
radni wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
miasta za 2016 r. a po odczytaniu przez
przewodniczącego Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad
podjęciem stosownej uchwały. Uchwała
Nr 210/XXVIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Kalety za 2016 r. została przyjęta
jednogłośnie.
Następnie przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał
wniosek w sprawie udzielenia absoluto-

rium Burmistrzowi Miasta Kalety za
2016 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
ww. wniosku. W wyniku głosowania
uchwała Nr 211/XXVIII/2017 w sprawie
udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie.
W końcowych punktach porządku
obrad podjęto uchwałę Nr 212/
XXVIII/2017 w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2017 rok, zaś w punkcie wolne wnioski i informacje radni
zgłaszali bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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UWAGA!!! ODRĘBNE TERMINY WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
URZĄD MIASTA KALETY informuje,
że firma PZOM STRACH wywożąca odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej wyznacza odrębny termin
wywozu odpadów segregowanych (tzn. składowanych w workach) począwszy od miesiąca czerwca br.
Termin podany we wcześniejszym harmonogramie jest datą wywozu kubłów, worki z odpadami segregowanymi
wystawiamy w innym dniu.

www.kalety.pl

15

MATERIAŁ PŁATNY

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,
ul. Żwirki i Wigury 2
Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),
Janusz Maruszczyk.
Materiały do Biuletynu przyjmowane są do
ostatniego dnia każdego miesiąca pod
adresem:
jacek.lubos@kalety.pl
oraz w Urzędzie Miejskim,
w pokoju nr 23 b.
Kontakt telefoniczny z redakcją:
(034) 352– 76 –52,
pon. 7.30- 17.00,
wt. – czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:
(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),
biuletyn@kalety.pl
(reklamy tylko w plikach JPG)
Redakcja zastrzega sobie prawo
redagowania materiałów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Biuletyn Informacyjny jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,
ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,
Nakład 800 egz.

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
15 lipca w Zielonej rozegrane zostaną zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.
22 lipca odbędzie się tradycyjne Święto Gminne w Drutarni.
12 sierpnia odbędzie się wycieczka rowerowa po dzielnicach Kalet z historią w tle.
26 sierpnia w Zielonej odbędzie się II Zielony Triathlon.
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