Nr 5 (301)
Maj 2017

W tym numerze:
Takiej imprezy miasto jeszcze nie widziało!
W Kaletach odbędzie się Festiwal Miast Dobrego Życia Festiwal Miast Cittaslow w Kaletach
Cittaslow

Już

19 i 20 maja do Kalet zawitają goście z większości
polskich miasteczek Stowarzyszenia
Cittaslow. Nasze miasto jest bowiem
organizatorem tegorocznej edycji Festiwalu Miast Dobrego Życia, który po
raz pierwszy w historii odbędzie się
poza granicami Województwa Warmińsko– Mazurskiego.
Imprezy w ramach Festiwalu trwać
będą już od piątkowego popołudnia,
kiedy to można będzie pokibicować burmistrzom i pełnomocnikom burmistrzów
miast Cittaslow podczas ich wędkarskich zmagań w Ichtioparku. Wieczo-

Dwa lata Klubu Senora w Miotku

rem, na stadionie miejskim, odbędzie się
maraton rock&rolla i wspólna biesiada
śląska z grupą KGB.
Oficjalnym dniem otwarcia Festiwalu
będzie sobota, 20 maja. Już od godziny
11.00 będzie można podziwiać występy
zespołów regionalnych i grup tanecznych na Scenie Cittaslow. Miasta reklamować się będą wszystkim tym, co mają
najlepszego, na 23 stoiskach.
No a wieczorem gwoździe programu–
występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz
Zespołu IRA.
Na stadionie atrakcji nie zabraknie
także w niedzielę, kiedy to świętować
MATERIAŁ PŁATNY
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Projekt montażu pomp ciepła dla
mieszkańców Kalet wraz z ankietą

14-15

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia.

16-17

Sprawozdanie z XXVI sesji Rady
Miejskiej w Kaletach

18

będziemy XIX Święto Miasta.
Na obie ww. imprezy, których szczegóły znajdą państwo na plakacie, na
stronie nr 2- już dziś serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców oraz gości!

Marian Lisiecki
MATERIAŁ PŁATNY

www.kalety.pl
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MATERIAŁ PŁATNY

Wyrazy współczucia dla Prezesa OSP Kalety
p. Henryka Złotosza
z powodu śmierci żony

MATERIAŁ PŁATNY

śp. Lucyny Złotosz
składa Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia
z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wraz

z radnymi Rady Miejskiej

Podziękowanie
Burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi, Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Eugeniuszowi Ptakowi, członkom
Orkiestry Miejskiej, delegacjom oraz wszystkim,
którzy towarzyszyli
w ostatniej drodze

ś.p. Lucyny Złotosz
serdeczne podziękowania składa Rodzina

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 46,3 m2
przy ulicy 1 Maja 94
trzecie piętro, balkon, centralne ogrzewanie
tel. 343577174
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 3240m2
lub część 1080m2 w centrum Kalet.
Tel. 0049/2822762112,
tel. kom. 0049/17684258276

www.kalety.pl
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22 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach miały miejsce uroczystości związane z obchodami „Święta Wody”.
10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się dwudziesty siódmy Miejski Konkurs Matematyczny dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum.
11 kwietnia w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się gala wręczenia
nagród w konkursach ekologicznym i naukowym. Czołowe miejsca w tych konkursach zajęli uczniowie z Kalet.
20 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji SILESIUS czyli ŚLĄZAK.
24 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach przeprowadzony został Międzygminny Konkurs Matematyczny
w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum.
24 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie informacyjne w związku z zakończeniem realizacji przez Miasto Kalety rozszerzonego zakresu projektu pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”.
27 kwietnia w Szkole Podstawowej odbył się poranek ekologiczny dla klas I-III z okazji „Święta Ziemi”.
27 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXVI sesja Rady
Miejskiej w Kaletach.
3 maja, zgodnie w naszym mieście odbyły się obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
7 maja, o godzinie 13.00, w Zielonej rozpoczął się bieg ramach akcji "Wings for life", której misją jest odnalezienie metody
leczenia urazów rdzenia kręgowego. Startowało 24 zawodników.
8 maja Miasto Kalety ogłosiło otwarty konkurs ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
8 maja w kaletańskich szkołach podstawowych wystartowała akcja „Rowerowy Maj”.
12 maja w Miejskim Domu Kultury, w asyście gościa honorowego– europosła Marka Plury, uroczyście zamknięto ekspozycję
„Silesius czyli Ślązak”.
Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS

„Święto Wody” w PSP nr 1 w Kaletach

22

marzec - to Święto Wody. Powinniśmy o tym dniu wszyscy
pamiętać. Pamiętali o nim, jak co roku, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach. Z tej okazji, pod moim kierunkiem, członkowie
szkolnego
koła
ekologicznego
„Ekoluby” przygotowali obchody tego
święta oraz dołożyli wszelkich starań,
aby oprócz pięknej oprawy uroczystość miała także edukacyjny i ekologiczny charakter.
Już w lutym nawiązana została współpraca z Nadleśnictwem Świerklaniec.
Przeprowadzone zostały konkursy: plastyczny „ Woda na świecie”, konkurs
„Znaki wiosny” do wiersza Mieczysławy Buczkówny, fotograficzny „ Najpiękniejsze zakątki doliny Małej Panwi”.
Prace można było oglądać na wystawie
zorganizowanej na korytarzu szkolnym.
Uczniowie również chętnie wzięli udział
w konkursach ogólnopolskich „EkoPlaneta”.

Punktem kulminacyjnym obchodów
Święta Ziemi była akademia. Podczas
uroczystości uczniowie klasy V a, należący do szkolnego kola ekologicznego
„Ekoluby” przedstawili inscenizację
ekologiczną pt. „Woda”. Uroczystość
uświetniła swoją obecnością pracownik
Nadleśnictwa Świerklaniec Justyna
Grzeszczyk.
Po zakończeniu spotkania pani dyrektor Dorota Mańczak oraz zaproszony
gość, wręczyli nagrody laureatom konkursów.
Składamy serdeczne podziękowania
Nadleśnictwu Świerklaniec, które sfinansowało nagrody laureatom konkursów ekologicznych. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku Święto Wody w naszej szkole przyniesie nowe, ciekawe
pomysły i zdobędzie jeszcze więcej
zwolenników.
Laureaci konkursów:
-fotograficzny „ Najpiękniejsze zakątki
Doliny Małej Panwi”:

I MIEJSCE: KRUS WIKTORIA,
II MIEJSCE WONS JUSTYNA,
III MIEJSCE SZEWCZYK WERONIKA,
WYRÓŻNIENIA: MAKLES SZYMON,
CIEŚLIK FILIP, DRÓŻDŻ XAWERY,
- plastyczny „ Znaki wiosny”:
I MIEJSCE KUBICA DAWID,
II MIEJSCE MIKOŁAJCZYK WOJCIECH,
III MIEJSCE DEPTAŁA KLAUDIA,
WYRÓŻNIENIA: OCELOK NATALIA, BIADACZ MAKSYMILIAN,
- plastyczny „ Woda na świecie”:
I MIEJSCE WARIAN NATALIA,
II MIEJSCE MIKOŁAJCZYK PATRYK,
III MIEJSCE MIKA PATRYK,
WYRÓŻNIENIA: MAINERT OLIWIA,
KOCZYBA ADAM, BARTOSZ WALCZAK.

Ewa Bilińska
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XXVII Miejski Konkurs Matematyczny

10

kwietnia 2017 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1
w Kaletach odbył się dwudziesty siódmy Miejski Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum.
Do eliminacji przystąpiło 42 uczniów
z 4 szkół gminy Kalety oraz Vitkova
(Czechy). Uczniowie przez godzinę rozwiązywali test złożony z 8 zadań, który
został przygotowany przez dra Józefa
Kalinowskiego. Maksymalnie mogli
zdobyć 80 pkt. Kwalifikację do kolejnego etapu uzyskiwali uczniowie, którzy
osiągnęli największą liczbę punktów.
Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła
zwycięzców. Zostali nimi:
Wyniki w kategorii szkół podstawo-

24

wych:
1. Dawid Kubica PSP1 Kalety
2. Zofia Czornik PSP1 Kalety
3. Zofia Krupa PSP1 Kalety
4. Bartosz Walczak PSP1 Kalety
5. Natalia Magiera ZSiP Kalety Miotek
6. Jakub Olszewski PSP 1 Kalety
Wyniki w kategorii gimnazjum:
1. Nils Gryc ZS Kalety
2. Dawid Dragon ZSiP Kalety Miotek
3. Dominik Nedzbala ZSiG Vitkov
4. Kacper Wrodarczyk ZS Kalety
5. Jan Leher ZSiG Vitkov
6. Karolina Danićkova ZSiG Vitkov

i nagrody wręczył burmistrz naszego
miasta p. Klaudiusz Kandzia.
Wszystkim uczniom, którzy mieli
odwagę zmierzyć się z niełatwym testem
matematycznym oraz ich nauczycielom
serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Wierzymy, że praca włożona w przygotowanie się do konkursu na pewno zaowocuje w przyszłości. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia składa
serdeczne podziękowania Panu drowi
Józefowi Kalinowskiemu oraz Pani dyrektor Dorocie Mańczak za zorganizowanie tegorocznych zmagań matematycznych.

Podsumowanie wyników konkursu
odbyło się tego samego dnia. Dyplomy

(jal)

Międzygminny Konkurs Matematyczny

kwietnia w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Kaletach
przeprowadzony został Międzygminny
Konkurs Matematyczny w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjum.
Celem konkursu jest popularyzowanie
wiedzy matematycznej, rozwijanie
uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, stworzenie możliwości
sprawdzenia własnego poziomu wiedzy
i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki, motywowanie
uczniów do osiągania sukcesów, promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.
W konkursie wzięło udział 28 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu tarnogórskiego
i lublinieckiego.
Konkurs odbył się w dwóch grupach:
szkoła podstawowa i gimnazjum. Testy

były kodowane. Wśród zadań konkurso- 4. Agnieszka Leczkowska PSP 1 Kalety
wych były między innymi: złożone zada- 5. Antoni Jaruszowiec SP Tworóg
nia tekstowe, zadania geometryczne, 6. Tymon Mikuła MSP 5 Piekary Śl.
zadania rozwijające logiczne myślenie,
zadania związane z zastosowaniem wiedzy w praktyce.
Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 60 minut. Komisja konkursowa składała się z nauczycieli matematyki, którzy z uczniami
przyjechali na konkurs. Zadania
do konkursu przygotował i przewodniczył pracy komisji dr Józef
Kalinowski.
Wyniki w kategorii szkół podstawowych:
1. Stanisław Szady SP 13 Tarnowskie Góry
2. Dawid Kubica PSP 1 Kalety
3. Aleksander Krawczyk MSP 5
Piekary Śl.

www.kalety.pl
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Wyniki w kategorii gimnazjum:
1. Anna Kamińska Gimnazjum w Brynku
2. Anna Jaruszowiec Gimnazjum
w Krupskim Młynie
3. Alicja Kubica Gimnazjum W Krupskim Młynie
4.Dawid Dragon ZSiP Kalety Miotek
5.Maria Sobol Gimnazjum Krupski
Młyn

6.Maja Ferdin Gimnazjum w Brynku nie rozwijać. Cieszymy się bardzo, że
zgłosili się do nas młodzi, zdolni mateLaureaci trzech pierwszych miejsc matycy. Mamy nadzieję, że konkurs ten
oraz zdobywcy wyróżnień otrzymali pogłębił w nich jeszcze bardziej matedyplomy, nagrody książkowe, kalkulato- matyczne pasje i talenty, które być może
ry. Analizując wyniki konkursu, organi- staną się kiedyś ich atutem w przyszłozatorzy i nauczyciele stwierdzili, że ści. Laureatom jeszcze raz serdecznie
uczniowie biorący w nim udział posiada- gratulujemy i życzymy dalszych sukceją dużą wiedzę i umiejętności matema- sów.
tyczne, które na pewno warto intensywDorota Mańczak

Wyścig królestw

21

marca w Publicznym Gimnazjum w Kaletach została rozegrana gra planszowa
pt. „WYŚCIG KRÓLESTW” .
Ta biologiczna gra polegała na rywalizacji czterech drużyn złożonych z uczniów klas trzecich.
Aby przemieścić się na kolejne pole trzeba było
odpowiedzieć prawidłowo na bardzo trudne pytanie
z danego królestwa organizmów żywych.
Gra powstała na zajęciach koła biologicznego.
Pytania układali, wymyślali pułapki, zaprojektowali i zrobili planszę uczniowie klasy II a : Dominika
Brzezińska, Zuzanna Helisz, Agata Kot, Małgorzata Kowalska, Marcin Kowolik, Michał Lach,
Paulina Mazur i Paweł Wons.
Grający mogli korzystać z kół ratunkowych
i pomocy publiczności.
Ta forma zabawy z okazji pierwszego dnia wiosny dla uczniów klas trzecich stała się jednocześnie
powtórzeniem do egzaminu gimnazjalnego.

Koło biologiczne ZS w Kaletach

Kaletańscy gimnazjaliści laureatami konkursów:
ekologicznego i naukowego

11

kwietnia w Zespole Szkół
Che miczno-M edycznych
i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach odbyła się Gala wręczenia
nagród w konkursach ekologicznym
i naukowym.
W VII Powiatowym Konkursie Ekologicznym I miejsce ex aequo w kategorii tematycznej „Produkcja protez
i sprzętu ortopedycznego jako przejaw
działania ekologicznego” zajęli Bartosz
Wojtal oraz Dawid Pająk uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach.
Celem konkursu było kształtowanie
postaw ekologicznych i promowanie
ciekawych inicjatyw związanych z ekologią.
W II Regionalnym Konkursie Naukowym „Moje odkrycie” I miejsce zajęła Maria Kozak uczennica Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach –
Miotku.
Marysia nagrała film na temat

„odkrycie naukowe w mojej kuchni”.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-naukowych
wśród młodzieży oraz zachęcanie do
obserwowania i podziwiania piękna
przyrody, rozwijania naukowych pasji
i zainteresowań. Ponadto miał na celu
motywować uczniów do poszerzenia
swej wiedzy, poziomu umiejętności
i stosowania wiedzy zdobytej podczas
zajęć lekcyjnych.
W uroczystości wzięli udział Parlamentarzyści Sejmu RP Pani Barbara
Dziuk i Pan Tomasz Głogowski, Adam
Baron – Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, Elżbieta Susek – Naczelnik
Wydziału Edukacji Powiatu Tarnogórskiego, przedstawiciele instytucji, które
objęły konkursy Patronatem Honorowym
oraz dyrekcja i nauczyciele - organizatorzy konkursów w Chemiku.
Uczniom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Gabriela Świerc

Pracowity rok kaletańskiej
karetki pogotowia

O

statni rok pokazał jak ważnym
osiągnięciem było podjęcie starań oraz decyzja o stacjonowaniu
karetki pogotowia właśnie w naszym
mieście.
Z informacji przekazanych przez
doktora Michała Świerszcza- kierownika Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Obszaru działania Gliwice - wynika, że w 2016 roku
karetka wyjechała do chorych i potrzebujących aż 1079 razy (!) co daje średnią około 3 razy dziennie.
Dzięki nowoczesnemu ambulansowi
wyposażonemu w zaawansowany sprzęt
medyczny możliwe jest szybkie udzielenie pomocy potrzebującym, a karetka
jak widać po liczbie jej wyjazdów, jest
niezbędna. W wielu przypadkach tylko
szybka reakcja służb ratowniczych jest
w stanie uratować komuś zdrowie,
a nawet życie.

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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„Święto Ziemi” w Kaletach

W

ciągu ostatnich lat nasiliła się
w Polsce dyskusja na temat
zanieczyszczeń powietrza (w potocznej
świadomości „smogu”) i jego skutków
zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych.
27 kwietnia odbył się poranek ekologiczny w szkole podstawowej nr 1 im.
A. Mickiewicza klasy I-III. Hasłem przewodnim tego dnia było „ Pomagamy
Ziemi walczyć ze
smogiem”. Dzieci
pod kierunkiem p.
Kamili
Majd yPająk, p. Haliny
Ulfik bardzo poważnie podeszły do
tego tematu recytując wierszyki, podając hasła typu:
”świat zadymiony
ma zawsze złe strony”, „nie pal śmieci”, śpiewając pio-

senki, przekazując tym sposobem apel
dla nas wszystkich przeciwko zanieczyszczeniom, które są emitowane do
naszego środowiska.
Wcześniej został ogłoszony konkurs
plastyczny dotyczący „smogu”. Dzieci
wykazały się kreatywnością i wyobraźnią. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni
za włożoną pracę.

Marlena Kurc

W kaletańskich szkołach podstawowych wystartowała
akcja „Rowerowy maj”

8

maja dzieci z 9 klas
kaletańskich szkół podstawowych rozpoczęły rywalizację w ramach akcji
„Rowerowy maj”.
To już czwarta odsłona tej
ogólnopolskiej akcji, zaś Miasto Kalety
zalicza w niej swój debiut. Ogółem
w tegorocznej edycji startuje 21 polskich
samorządów, w tym aż 397 szkół podstawowych i przedszkoli. Z grona miast
Cittaslow swój akces do kampanii zgłosił także Nowy Dwór Gdański.
Kampania trwa od 4 (w Kaletach faktycznie od 8 maja, bo 4 i 5 maja kaletańskie szkoły miały wolne) do 31 maja
2017 r. i dotyczy uczniów obu kaletańskich szkół podstawowych. Jej zasady
oparte są na pozytywnej rywalizacji
szkolnej pomiędzy uczestnikami konkursu. Każdy uczeń, który podczas trwania
zabawy przyjedzie do szkoły aktywnie,

czyli na rowerze, rolkach, hulajnodze
itp., otrzyma znak „X” w dzienniku rowerowym oraz 2 naklejki. Prostokątną
wkleja do indywidualnego dzienniczka
rowerowego, a okrągłą na klasowy plakat.
Dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej oraz najbardziej rowerowej
klasy (z każdej z dwóch szkół) regulamin przewiduje cenne nagrody w postaci
akcesoriów rowerowych i atrakcyjnej
wycieczki do Warszawy.

Zajęcia z pierwszej
pomocy przedmedycznej
w Miejskim Przedszkolu

We

wtorek 11 kwietnia odbyły
się w naszym przedszkolu
zajęcia dla dzieci z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kilka dni wcześniej w szkoleniu uczestniczyły nauczycielki. Obydwa spotkania
prowadzili: pani Barbara Bujara – Kania
oraz Paweł Kania, wykwalifikowani ratownicy medyczni, a prywatnie – rodzice
naszego przedszkolaka. Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem.
Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak
pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Należy
więc wprowadzać już do przedszkoli tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią
najmłodszych. Dzieci często nie posiadają
oporów i nie odczuwają strachu, działają
instynktownie. Z tego powodu należy już
od najmłodszych lat instruować je, jak
trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś
potrzebuje naszej pomocy. Podczas zorganizowanego w grupach spotkania, dzieci
mogły poczuć się jak mali ratownicy.
Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały
czynności ratownicze w czasie zasłabnięć,
zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji
wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci
pod czujnym okiem prowadzących mogły
samodzielnie wykazać się praktyczną
znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.
Spotkanie miało na celu kształtowanie
pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz
zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która
może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.
Dziękujemy prowadzącym – państwu
Kania - za profesjonalne i bezinteresowne
przeprowadzenie ciekawych zajęć dla
przedszkolaków i nauczycieli.

Joanna Biadacz

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

T

radycyjnie już 3 maja, zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami,
w naszym mieście odbyły się obchody
Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Ich rozpoczęcie nastąpiło o godzinie
11.00 uroczystą mszą św. w kościele
p.w. św. Józefa w Kaletach Jędrysku,
sprawowaną w intencji Ojczyzny i rodaków przebywających na emigracji oraz
do opatrzności Bożej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana w intencji żyjących i zmarłych strażaków, ko-

miniarzy i hutników z naszej
parafii oraz ich rodzin.
Po mszy św. na czele z Miejską Orkiestrą Dętą i mażoretkami INEZ uczestnicy przeszli
ulicami miasta pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację, gdzie delegacje złożyły
symboliczne wiązanki kwiatów.
Pod pomnikiem obecni byli
przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej, Górników, Klubu Sportowego Unia Kalety, stowarzyszenia Nasze Kalety, stowarzyszenia
Społeczno Kulturalnego, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach, Gimnazjum w Kaletach, Zespołu
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku,
a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Kaletach:
Eugeniusz Ptak, Janina Perz, Krzysztof
Rogocz, Grzegorz Krupa, Michał Brol,
Ryszard Sendel, Adam Gabryś i Kazimierz Złotosz.
Na zakończenie uroczystości, Bur-

mistrz Miasta korzystając z okazji, złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim strażakom kaletańskiej OSP z okazji
przypadającego na dzień 4 maja Dnia
Strażaka. Na ręce Prezesa OSP Kalety
Henryka Złotosza, Zastępcy Naczelnikiem OSP Kalety Kazimierza Złotosza
oraz Sekretarza Zarządu OSP Mariana
Marmajewskiego wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniuszem Ptakiem wręczyli okolicznościowe podziękowania.
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia
składa serdeczne podziękowania Ks.
Proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi za odprawienie uroczystej Mszy
Świętej, Pocztom Sztandarowym, Miejskiej Orkiestrze Dętej pod batutą Mariana Lisieckiego, Strażakom z OSP Kalety, Mażoretkom INEZ za uświetnienie
uroczystości, a także przedstawicielom
wszystkich organizacji oraz mieszkańcom uczestniczącym w obchodach Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Kaletach.

Marek Parys

Wiosna bez zwycięstwa
Unia Kalety zagra w grupie spadkowej o utrzymanie w lidze okręgowej

Z

awodnikom kaletańskiej Unii nie
udało się powtórzyć
ubiegłorocznego dokonania i po sezonie zasadniczym
zagrać
z najlepszymi zespołami o awans lub
chociażby tylko ze spo koj em
„ogrywać się” w tym gronie.
Zawodnicy trenera Jarosława Neumanna zanotowali na wiosnę tylko jeden
remis (0:0) z MLKS Woźniki. W pozostałych pięciu meczach Unici odnieśli
kolejnych pięć porażek przegrywając
kolejno: z Liswartą Lisów 2:3, z Jednością Boronów 0:1, Spartą Lubliniec 1:5,

z czarnymi Starcza 1:2, z LZS Mrzygłód
0:3.
Wyniki na boisku przełożyły się oczywiście na sytuację w tabeli, gdzie kalecianie przesuwali się systematycznie
coraz niżej, ostatecznie plasując się na
dziesiątym miejscu z dorobkiem 21
punktów i stosunkiem bramek 23:35.
O ile liczba bramek straconych jest na
poziomie zadawalającym, to już co najmniej zastanawiająca jest indolencja
strzelecka zawodników z Fabrycznej.
Unia co prawda nigdy nie zaliczała się
do drużyn prezentujących swoich kibicom cyklicznie strzeleckie fajerwerki,
jednak w tym sezonie sumą zdobytych

bramek równać się mogła tylko z ostatnim w tabeli Sierakowem.
Ostatecznie jednak „nie ma co płakać
nad rozlanym mlekiem” i roztrząsać, co
było powodem tak drastycznego spadku
formy Unii. Teraz pora zakasać rękawy,
podciągnąć getry i stoczyć zwycięską
kampanię w grupie spadkowej, w której
pojedynki rozpoczną się już 13 maja.
Przeciwnikami Unii w grupie I będą:
KS Stradom- AJD Częstochowa, Lotnik
Kościelec, Warta Mstów, Olimpia Truskolasy, Olimpia Huta Stara, Unia Kalety, Liswarta Lisów i Sieraków Śląski.
Z kronikarskiego obowiązku wymienić należy też zespoły, które walkę
”o życie” stoczą w grupie II: Liswarta Popów, Liswarta Krzepice,
Piast Przyrów, Grom Miedźno,
Płomień Kuźnica Marianowa,
MLKS Woźniki, Czarni Starcza,
Warta Kamieńskie Młyny.
O awans do IV ligi zagra 8
najlepszych drużyn z dwóch grup
sezonu zasadniczego: Victoria
Częstochowa, Amator Golce,
Gmina Kłomnice, Pogoń Kamyk,
Sparta Lubliniec, LZS Mrzygłód,
Zieloni Żarki i Jedność Boronów.

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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N

adzieje na awans,
jakie zdawało się
dawać wysokie miejsce
w tabeli i stosunkowo
niewielkie straty punktowe do drużyn zajmujących w zestawieniu dwa pierwsze
miejsca, zostały na wiosnę dość drastycznie skorygowane przez boiskową
rzeczywistość. Jednocześnie
jednak drużynie trzeba przyznać, że ma charakter i kontynuuje swoją passę nie dzieląc
się z nikim punktami.
W kwietniu zaczęło się co
prawda optymistycznie, bo od
wygranej z wiceliderem z Glinicy 1:0. Jednak już tydzień później kuczowianie przeżyli zimny
prysznic w Psarach, gdzie miejscowi zaaplikowali im aż cztery
gole, tracąc
w zamian tylko
jednego. Potem przyszły jeszcze
porażki w Przystajni z Płomie-

Pobiegli w Zielonej
w ramach akcji
"Wings for life"

7

maja, o godzinie 13.00 rozpoczął
się w Zielonej bieg w ramach
akcji "Wings for life", której misją
jest odnalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego.
Wzięli w nim udział biegacze zrzeszeni w kaletańskiej grupie biegowej "O co
biega w Kaletach" wraz z zaprzyjaźnionymi miłośnikami aktywnego wypoczynku na świeżym p o wietr zu.
Wings for Life World Run to jedyny
globalny bieg, w którym meta, będąca
Samochodem Pościgowym, goni zawodników.
W sumie w Zielonej wzięło udział
w charytatywnej akcji 25 biegaczy pokonując łączny dystans 427,84 km.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Agnieszka Kwoka

Małapanew bez kompromisów
niem 0:1 i z Unią w Lisowicach 1:2.
Dopiero 6 maja na własnym boisku Małapanew wróciła na zwycięskie tory gotując prawdziwy huragan drużynie
z Jeziora, która wyjechała z boiska przy
Paderewskiego z bagażem 7 goli (wynik
meczu: 7-2).
14 maja Małapanew zagra z Błękitnymi w Herbach, 21 maja czekają nas der-

by miasta, w których Kuczów stanie
w szranki z rezerwami kaletańskiej Unii,
28 maja kuczowianie wyjadą do Sadowa
na mecz z Pokojem, zaś 4 czerwca odbędą się na boisku przy Paderewskiego
kolejne derby– tym razem LKS podejmie u siebie Śląsk Koszęcin.

Jacek Lubos

Miasto Kalety dołącza do akcji „Rower pomaga”

W

ycieczką
rowerową, która zostanie zorganizowana 27 maja,
Miasto
Kalety
rozpocznie cykl
pięciu wyjazdów
rekrea cyj nych
skierowanych
dla wszystkich
mieszkańców, którzy uprzednio zarejestrują się w serwisie na stronie
www.rowerpomaga.pl
Pierwotne plany zakładały rozpoczęcie
akcji już w kwietniu, jednak warunki
atmosferyczne (opady śniegu i związane
z nimi połamane drzewa) poskutkowały
wprowadzeniem zakazu wstępu do lasu
przez Nadleśnictwo Koszęcin.
Akcję "Rower pomaga", zachęcającą
Polaków, by przesiedli się z samochodów na bicykle, ograniczając tym samym
emisję CO2, rozpoczęli w Bielsku-Białej
ekolodzy z fundacji Arka. Za przejechane kilometry sponsorzy przekażą domom
dziecka jednoślady. Za każde przejechane 30 tys. km dzięki akcji jeden rower
trafi do dzieci z placówek opiekuńczych
i świetlic środowiskowych. Prezes fundacji "Arka" zakłada, że wszyscy zarejestrowani przejadą w tym roku wspólnie
ponad 2 mln km, dzięki czemu będzie
można rozdać dzieciom 70 rowerów.

Wedle szacunków przejechanie 2 mln
km rowerem ograniczy emisję CO2
o 500 ton. Więcej szczegółów na temat
akcji przeczytają państwo na stronie www.rowerpomaga.pl
Harmonogram kaletańskich wyjazdów
w ramach akcji:
- 27 maja (sobota) wyjazd Kalety- Brusiek- Krywałd- Rendez Vouz (ognisko)Kalety. Zbiórka pod Urzędem Miejskim
o godzinie 11.00.
- 10 czerwca (sobota) wyjazd KaletyWoźniki- Kalety (z wejściem na wieżę
widokową na Coglowej Górce)
- 24 czerwca (sobota) wyjazd Kalety Zielona- Grofskie Dęby- Garbaty Most- Kalety Zielona (grill pod wiatą). Wyjazd
w ramach Święta Zielonej.
- 9 wrzesień (sobota) wyjazd Kalety- Hadra (wędzone pstrągi)- Boronów (ognisko
przy wiacie w Hucisku)- Kalety
- 14 październik (sobota) wyjazd KaletyMiasteczko Śl. - Świerklaniec (ognisko
przy ogrodnictwie w parku)- BibielaKalety Zielona- Kalety.
Daty wyjazdów mogą ulec zmianie
(ewentualne przesunięcia związane będą
z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi).

Jacek Lubos
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To już dwa lata działalności Klubu Seniora w Miotku!

W

miesiącu marcu br. przypadła
druga rocznica powstania Klubu Seniora, skupiającego mieszkańców Kuczowa, Miotka, Mokrusa oraz
Zielonej- działającego w szkole
w Miotku.
Integracja osób starszych i samotnych,
aktywne i twórcze spędzanie wolnego
czasu, wzmacnianie kontaktów towarzyskich oraz podtrzymywanie znajomości
i przyjaźni - to idee naszego klubu. Spotkania są organizowane cyklicznie, co
dwa tygodnie, we wtorkowe popołudnia.
Program działalności naszego klubu
uwzględnia imprezy okolicznościowe
oraz kulturalne, wycieczki turystyczno –
krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina
itp., spotkania z ważnymi i ciekawymi
ludźmi, zajęcia komputerowe i na sali
gimnastycznej, wypady rowerowe i bazuje na pomysłach, sugestiach oraz potrzebach samych uczestników. W czasie
dwuletniej działalności zapraszałam różne osoby, dzięki którym seniorzy nie
tylko miło i aktywnie spędzali czas, ale
mieli też możliwość wzbogacić wiedzę
i poznać kogoś ciekawego.
W naszych spotkaniach uczestniczyli:
pan Marcin Painta – malarz artysta,
mieszkaniec Kalet, który opowiadał
o swojej twórczości oraz zaprezentował
namalowane przez siebie obrazy i dzieła
sztuki użytkowej; pani Agnieszka
Drzazga - kosmetolog, która wygłosiła
prelekcję na temat kremów do twarzy;
pan Grzegorz Bien - finalista programu
telewizyjnego „ 8 smaków Europy”
i półfinalista "MasterChef"; komendant
Tomasz Olczyk oraz dzielnicowy Andrzej Pogoda; pan Czesław Tyrolleśnik, autor publikacji przyrodniczych;
pan Kazimierz Złotosz - naczelnik OSP
w Kaletach; pani Beata Habrajska lekarz internista i medycyny rodzinnej,
która wygłosiła prelekcją na temat nadciśnienia tętniczego; pan Adam Zarychta -strażak, ratownik medyczny,
dwukrotnie przeprowadzał szkolenie
z zakresu "Pierwsza pomoc"; pani Katarzyna Karkoszka - dietetyk, wystąpiła z wykładem na temat "Zasady prawidłowego żywienia osób powyżej sześćdziesiątego roku życia" i " Żywienie
osób chorych na cukrzycę typu 2; pan
Adam Gabryś - prezes stowarzyszenia
Nasze Kalety oraz pani Radosława Radziwończyk- Gabryś - sekretarz stowarzyszenia; pani Laurencja Wons i pani
Małgorzata Brol - lokalne poetki i pisarki; pani Anna Dudek - również poetka z terenu naszego miasta; pan Marcin

Wypych - odwiedził nas jako Mikołaj.
Pani Joanna Sendel - właścicielka firmy
handlowo
usługo wej
"Bukieciarnia" oraz pani Renata Białoń
zawitały do nas niejednokrotnie i przeprowadziły dla seniorów warsztaty artystyczne zwieńczone wykonanymi własnoręcznie ozdobami.
Składam szczere podziękowania
i wyrazy wdzięczności wymienionym
osobom za ich bezinteresowność, życzliwość, pomoc, dobre rady i pomysły.
Szczególne też dziękuję pani Małgosi
Brol, która wyszła z propozycją zorganizowania dla seniorów konkursu
"Najpiękniejsze rękodzieło bożonarodzeniowe" oraz ufundowała nagrody dla
zwycięzców. Wręczone zostały z udziałem przewodniczącego Rady Miejskiejpana Eugeniusza Ptaka.
W czasie dwuletniej działalności
członkowie Klubu mieli możliwość wyjazdów do Teatru Nowego w Zabrzu
na sztuki pt. "O co biega?"
i "Zaręczyny", do operetki w Gliwicach na spektakl " Noc w Wenecji "
Johanna Straussa, do Teatru Rozrywki
w Chorzowie na musical "Skrzypek na
dachu" i spektakl "Kogut w rosole". Zorganizowane zostały wycieczki: jednodniowa do Żywca i okolic oraz do Wrocławia, dwudniowa Dębno - Niedzica Czorsztyn - Ochotnica Dolna i Szczawnica.
Odbyły się spotkania opłatkowe
w "Zajeździe u Rzepki", w których swoją obecnością zaszczycili nas - Burmistrz
Miasta Kalety, Klaudiusz Kandzia,
Przewodniczący Rady Miejskiej, Eugeniusz Ptak, proboszcz parafii pw. Św.
Franciszka w Miotku, Antoni Swadźba.
Nasze spotkania to nie tylko zapraszanie ciekawych ludzi, organizowanie imprez, wycieczek, wypadów, słuchanie
prelekcji, ale również integracja człon-

ków poprzez zabawy towarzyskie
i opowiadanie dowcipów oraz kawałów.
W miesiącu lutym wszyscy świetnie
bawiliśmy się na biesiadzie karnawałowej, którą zorganizowałam w "Zajeździe
u Rzepki". Słowa podziękowania kieruję
w stronę pani Joanny Bartodziej za
pomoc i wsparcie finansowe.
W trakcie funkcjonowania klubu nie
zabrakło wypadów rowerowych , spacerów, gimnastyki oraz biesiad z grillowaniem w altanie w Zielonej przy wspólnym śpiewie.
Kończąc, pragnę gorąco podziękować
panu Burmistrzowi Miasta Kalety, Klaudiuszowi Kandzi
za przychylność
z jego strony w kierunku seniorów,
wspomaganie finansowe i słowa uznania.
Zapraszam klubowiczów i osoby zainteresowane na następne spotkania (23
maj), imprezy lub nasze wyjazdy.

Mirosława Potempa
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W Kalytach łotwarto wystawa
SILESIUS czyli ŚLĄZAK

20

Certyfikat i medal dla
sztabu MDK w Kaletach

K

aletański Sztab XXV Finału WOŚP w Kaletach działający przy
Miejskim Domu Kultury otrzymał od
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy specjalny certyfikat oraz
medal w podziękowaniu za niezwykłą
przyjaźń i energię, podczas inicjatywy
wspierającej ratowanie zdrowia i życia
dzieci oraz seniorów.
Jako Sztab Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach jesteśmy dumni za tak zaszczytne wyróżnienie i z serca dziękujemy w imieniu wszystkich, którzy wsparli
tę ideę w naszej miejscowości.

kw iet nia
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się uroczyste
otwarcie ekspozycji SILESIUS czyli
ŚLĄZAK.
Powstanie wystawy zostało zainicjowane i sfinansowane przez posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plurę,
a jej wykonawcą i organizatorem jest
Związek Górnośląski. Ideą SILESIUSA
jest pokazanie historii Śląska przez pryzmat wybranych osobistości działających
w różnych dziedzin życia na przestrzeni
o s t a t n i c h d z i e s i ę c i u wi e k ó w.
Uroczystego otwarcia wystawy w naszym mieście dokonał burmistrz miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Euge-

niusz Ptak oraz przewodnicząca komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Irena Nowak.
W wydarzeniu, oprócz mieszkańców
naszego miasta, udział wzięli również
radni: Janina Perz, Alojzy Rupik, Kazimierz Złotosz, Michał Brol, Adam Gabryś i Piotr Kuder.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak przybliżył gościom pokrótce historię Śląska, wartości śląskiej kultury i tradycji, a także śląskiej godki,
którą należy pielęgnować i być z niej
dumnym.
Tę niezwykłą wystawę można było
zwiedzać od poniedziałku do piątku,
przez niemal cały miesiąc.
Zamknięcie ekspozycji nastąpiło 12
maja o godz. 11.00. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Pan Marek Plura,
który sprawuje funkcję europosła.

Agnieszka Kwoka

Sztab WOŚP nr 374 przy MDK
w Kaletach
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Z działalności chóru „Sonata”

W

pierwszych
miesiącach
2017 roku chór Sonata intensywnie przygotowywał się do kolejnych planowanych
występów.
Głównym wydarzeniem tego okresu
był cykl 4 spotkań w 4 kościołach na
rozważaniach Drogi Krzyżowej. Przy
każdej stacji, oprócz krótkiego słownego
przemyślenia, śpiewaliśmy jedną pieśń
pasyjną.
Drogi Krzyżowe prowadzone były
w następujących parafiach:
- w parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Koszęcinie,

- w parafii pw. św. Józefa w Kaletach
Jędrysku ,
- w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej
w Kaletach Drutarni,
- w parafii pw. św. Franciszka w Kaletach Miotku.
Pieśni pasyjne są wyjątkowo piękne
i dostojne, ale zarazem smutne i przejmujące.
Mamy nadzieję, że były to dla Was
niezapomniane chwile zadumy i wzruszenia.
Ważnym dla chóru wydarzeniem
ostatnich dni było zwołanie Walnego
Zebrania sprawozdawczo – wyborczego
na podstawie uchwały Zarządu nr
1/2017 z dnia 02.03.2017 r.
Zebranie to odbyło się dnia
21.04.2017 r. w MDK Casyno i uczestniczyli w nim prawie wszyscy chórzyści.
Na zebraniu tym sprawozdanie z bieżącej działalności chóru przedstawiła pani
Prezes Bożena Sier, a sprawozdanie finansowe przedstawiła pani Joanna Mazur.
Udzielono ustępującemu Zarządowi
absolutorium, pozytywnie oceniając jego
pracę w minionej 4-letniej kadencji. Na
kolejną 4-letnią kadencję jednogłośnie

wybrano nowy 5-cio osobowy Zarząd
w składzie:
Bożena Sier – Prezes
Bogdan Łazaj – wiceprezes
Wanda Chróst – sekretarz
Renata Popierz – skarbnik
Rajnold Franke – kierownik artystyczny
oraz nową 3-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
Danuta Łukasik - przewodnicząca
Joanna Kandora - członek
Jerzy Obłączek - członek
Gratulujemy wszystkim nowo wybranym i życzymy wielu dobrych pomysłów w kierunku dalszego rozwoju naszego chóru Sonata.
Obecnie na swych poniedziałkowych
spotkaniach przygotowujemy się do kolejnych występów, tym razem z repertuarem śląsko – rozrywkowym.
Wszystkich chętnych rozpoczęcia
przygody śpiewaczej w gronie sympatycznych chórzystów zapraszamy na
nasze próby w poniedziałki o 16.00 do
MDK .
Cześć pieśni i muzyce

Chór SONATA

W sąsiedztwie metropolii

P

owstanie
metropolii
śląskiej i pozostanie naszego
Miasta poza jej
obszarem,
ze
względu
na
naszą lokalizację
i
brak
wspólnej komunikacji, nie wpłynie
niekorzystanie na żaden wymiar działalności Miasta.
Opinie uzyskane od osób zajmujących
się dziś procedurą tworzenia metropolii
wskazują, że w przyszłości możliwa
będzie zmiana jej granic (np. włączenie
nowych gmin). Będzie to uzależnione od
rzeczywistych kierunków rozwoju nowego podmiotu. Jeśli okaże się, że funkcjonalne związki naszego Miasta z metropolią uzasadniają formalną z nią integrację - będzie można rozpocząć rozmowy na ten temat.
Zgodnie z zapisem ustawy Metropolia jest zrzeszeniem gmin województwa
śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych
oraz zaawansowaniem procesów urbani-

zacyjnych, położonych w obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 000 000
mieszkańców. Idea metropolii zrodziła
się w gronie kilkunastu największych
miast naszego regionu. Wpisują się one
wprost w ustawową definicję metropolii.
Precyzując strukturę nowego tworu
wzięto jednak pod uwagę także cztery
strategiczne punkty rozwojowe naszego
województwa. Są to lokalizacje, których
istnienie i dalszy rozwój mają znacząco
wpływać na rozwój regionu, jako całości. O jakich lokalizacjach mowa? Chodzi o lotnisko w Pyrzowicach, port
w Gliwicach, stację towarową w Tarnowskich Górach (druga pod względem
wielkości w Europie) oraz terminal kolejowy w Sławkowie – z dostępem do tzw.
szerokiego toru (umożliwia swobodny
transport w kierunkach wschodnich).
Miasta i gminy, które dziś ubiegają się
o wejście w strukturę metropolii, stanowią albo bliskie sąsiedztwo wskazanych
punktów strategicznych, albo są naturalnym wypełnieniem przestrzeni między
dużymi gminami.
Udział w nowym związku będzie ko-

rzystny zwłaszcza dla największych. Po
pierwsze dlatego, że ich wkład wnoszony do wspólnej metropolitalnej kasy ma
szanse się zwrócić (np. dzięki metropolitalnym inwestycjom na ich terenie, które
z kolei mają niewielkie szanse rozwinąć
się w peryferyjnych gminach mniejszych). Mniejsze gminy mogą za to zyskać na innym wspólnym zadaniu metropolitalnym, jakim będzie wspólna promocja regionu, jego walorów ekonomicznych, społecznych, kulturalnych
i turystycznych. Wspólne działania promocyjne metropolii będą na pewno bardziej efektywne, niż działania prowadzone przez poszczególne miasta i gminy
w pojedynkę.
Mechanizm podejmowania decyzji
w ramach metropolii ma wymuszać sojusze, kompromisy i porozumienia.
W praktyce większe gminy, aby cokolwiek przegłosować, będą musiały pozyskiwać poparcie przynajmniej kilku
gmin mniejszych. Podobnie wójtowie
lub burmistrzowie niewielkich gmin
miejskich lub miejsko – wiejskich, nie
dają rady przegłosować prezydentów
dużych miast.

Dariusz Szewczyk
www.kalety.pl
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Blisko 2 miliony złotych z funduszy norweskich na poprawę efektywności
energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach

Na poddaszu Urzędu Miejskiego w Kaletach zamontowano urządzenia, do których trafia ciepło
dostarczane przez pompy gruntowe oraz odzyskiwane z wentylacji.

24

kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach
odbyło się spotkanie informacyjne
w związku z zakończeniem realizacji
przez Miasto Kalety rozszerzonego
zakresu projektu pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu
Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki
i Wigury 2”, który współfinansowany
jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego 2009-2014. Dodatkowy zakres rzeczowy projektu obejmował
3 elementy związane z modernizacją
budynku kaletańskiego magistratu:
wykonanie instalacji wentylacji, montaż gruntowej pompy
ciepła oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
Konferencja miała na celu promocję niniejszego projektu, zaś
jej organizacja wynikała z wytycznych Funduszu EOG odnośnie promocji projektów.
W spotkaniu udział wzięli:
radni Rady Miejskiej w Kaletach:
przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Ptak, wiceprzewodnicząca Janina Perz, Irena Nowak,
Ryszard Sendel, Grzegorz Krupa,
Alojzy Rupik, Michał Brol, Antoni Jeż, Adam Gabryś, Grzegorz
Krupa, Piotr Kuder, skarbnik
Miasta Kalety Renata Sosnica, pra-

cownicy Wydziału Strategii i Rozwoju
Miasta Kalety, dyrektor Centrum Usług
Wspólnych, dyrektorzy kaletańskich
placówek oświatowych, przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach, wykonawcy, inspektorzy nadzoru i projektanci zadania inwestycyjnego.
Nie zabrakło również lokalnych mediów.
Spotkanie otworzył przewodniczący
Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz
Ptak, który powitał gości oraz przypomniał genezę aplikowania naszego miasta o środki z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Funduszu Gospodarczego
na termomodernizację budynku Urzędu
Miejskiego. Następnie pracownicy Wy-

działu Pozyskiwania Środków przedstawili zebranym prezentację multimedialną, w czasie której przypomnieli zasady
działania Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Program Operacyjny PL04
"Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii", w ramach
którego Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie. Przedstawiony został także
rozszerzony zakres
projektu
pn.
“Poprawa efektywności energetycznej
budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację
Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul.
Żwirki i Wigury 2”.
Na koniec spotkania wszyscy obecni
zostali poproszeni o wypełnienie ankiety
ewaluacyjnej w celu zbadania poziomu
wiedzy w zakresie finansowania projektu. Dla przypomnienia w pierwszym
etapie realizacji tego projektu ocieplono
1.887,47m2 powierzchni
budynku,
w tym 1.469,82 m2 styropianem
i 417,65 m2 wełną mineralną, zainstalowano na dachu budynku 4 kolektory
słoneczne o powierzchni 9,82 m2, zamontowano 2 piece na ekogroszek
o mocy 150 kW, Wymieniono stolarkę
okienną (4 szt.) o łącznej powierzchni
63 m2 oraz drzwiową (4 szt.) o powierzchni 15,34 m2 oraz zmodernizowano instalację wewnętrzną centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Klaudiusz Kandzia

W ramach projektu w Urzędzie Miejskim zamontowano m.in. 456 sztuk lamp energooszczędnych
o łącznej mocy 14,28 kW

www.kalety.pl
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Wyłoniono wykonawców obu części projektu "Przeciwdziałanie niskiej emisji
poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska"

W

związku z rozstrzygniętym
postępowaniem dotyczącym
wyłonienia wykonawcy dla projektu
polegającego na montażu kolektorów
słonecznych oraz farm fotowoltaicznych w naszym mieście wybrani zostali wykonawcy dla obu części postępowania.
Dla części pierwszej tego postępowania, ogłoszeniem z dnia 28.04.2017 r.
wybrano wykonawcę. Prace realizowane
będą przez Spółkę FLEXIPOWER
GROUP z Woli Zadrzyńskiej. Wykonawca ten spełnił wszystkie kryteria
zwarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programie funkcjonalno użytkowym oraz zaoferował
najniższą cenę i przedstawił najkorzystniejsze warunki realizacji tej inwestycji.
Przełożyło się to na uzyskanie najwyż-

szej oceny z wszystkich złożonych ofert
w toku tego postępowania.
W tej części zadania zaprojektowane
i wykonane zostaną instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowym płaskimi do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w 179 budynkach znajdujących się na terenie Miasta Kalety.
Termin zakończenia prac w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska", ustalony został do 30 września
2017 r.
Z kolei ogłoszeniem z dnia 5 maja
wybrany został wykonawca dla części
drugiej tego przedsięwzięcia. Prace realizowane będą przez Firmę ENERGIA
POLSKA z Warszawy. Wykonawca ten
spełnił wszystkie kryteria zwarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programie funkcjonalno użytkowym oraz zaoferował najniższą cenę
i przedstawił najkorzystniejsze warunki
realizacji tej inwestycji. Przełożyło się to
na uzyskanie najwyższej oceny

z wszystkich złożonych ofert . W tej
części zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu, dostarczeniu, zamontowaniu
i uruchomieniu, a także przeprowadzeniu procedury włączenia do sieci OSD
mikroinstalacji fotowoltaicznych w 210
budynkach mieszkalnych znajdujących
się na terenie Miasta Kalety oraz
2 obiektach użyteczności publicznej.
Termin zakończenia prac w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych –
w mieście Kalety Leśnym zakątku Śląska”, ustalony został do 30 września
2017 r.

Klaudiusz Kandzia

Projekt montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych dla mieszkańców Kalet

W

związku z możliwością aplikowania przez Miasto Kalety
o dotację z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, zwracamy się
do zainteresowanych mieszkańców
Miasta Kalety – właścicieli nieruchomości - o zgłaszanie wstępnej chęci
uczestnictwa w projekcie polegającym
na montażu instalacji pomp ciepła do
ogrzewania budynków.
W projekcie mogą wziąć udział właściciele budynków jednorodzinnych
poddanych pełnej termomodernizacji
(docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych) oraz
w których zastosowany został system
niskotemperaturowego ogrzewania budynku*.
Ewentualna realizacja inwestycji wiązać się będzie z koniecznością wykonania projektu i uzyskania pozwolenia
budowlanego. Koszty związane z wykonaniem projektu są kosztami kwalifikowanymi (tj. dofinansowane), jednak rezygnacja z udziału w projekcie po lub

w trakcie wydatkowania środków na
ww. cele oznaczać będzie konieczność
zwrotu ich przez beneficjenta mieszkańca). Istnieje możliwość zastosowania
pomp ciepła typu powietrznej/woda lub
grunt/woda.
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcie proszone są o wypełnienie
znajdującej się na stronie nr 15 ankiety
i dostarczenie jest w terminie do dnia
31.05.2017 r. do sekretariatu Urzędu
Miejskiego w Kaletach pok. 22 (II piętro) – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wypełnienie niniejszej ankiety nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem się
do udziału w projekcie oraz uzyskaniem
dotacji.
Możliwe dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych.
Aby oszacować jednostkowy koszt
instalacji w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną wstępne audyty.
Przybliżony koszt instalacji powietrznej
pompy ciepła zaczyna się od 25.000 zł
zaś gruntowej od 40.000 zł, w zależności
od danego budynku.
-------------------------------------------------

*Ogrzewanie niskotemperaturowe to
system ogrzewania charakteryzujący się
obniżoną temperaturą czynnika
grzewczego w systemach centralnego
ogrzewania. Zastosowanie tego sposobu
ogrzewania jest bardzo korzystne ze
względu na poprawę komfortu cieplnego
i jakości powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach oraz redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto ogrzewanie niskotemperaturowe może
współdziałać z kolektorami słonecznymi
czy pompami ciepła, co przynosi korzystne efekty ekonomiczne.
Najczęściej spotykane rodzaje ogrzewania niskotemperaturowego:
- ogrzewania podłogowe,
- ogrzewania ścienne,
- ogrzewania sufitowe,
- płaszczyznowe ogrzewania powietrzne,
- ogrzewania konwekcyjne (o obniżonej
temperaturze),
- ogrzewania powietrzne.
Źródło: https://www.ogrzewnictwo.pl
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Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu!
Informujemy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, iż w wyniku I etapu rekrutacji Miejskie Przedszkole nr 1
dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami. Zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 3-6 lat do zapisywania
swoich pociech do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.
Nasze przedszkole czynne jest w godz. 6:00 do 16:30.
W ramach usług bezpłatnych przedszkole realizuje zajęcia wynikające z obowiązującej podstawy wychowania
przedszkolnego w godz. 8:00 – 13:00. Każda godzina wykraczająca ponad realizację podstawy programowej jest
płatna 1 zł. Z tej opłaty zwolnione są dzieci 6 – letnie. W przedszkolu organizowane są bezpłatnie zajęcia dodatkowe
tj.: język angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna oraz religia. Dodatkowym atutem naszej placówki są
pyszne posiłki przygotowywane na miejscu w przedszkolnej kuchni. Dzieci mogą korzystać z 3 posiłków: śniadania,
obiadu oraz podwieczorku. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 6,50. Oprócz codziennych zabaw i zajęć
w naszym przedszkolu dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Często organizowane są uroczystości i imprezy
z udziałem dzieci a także rodziców, teatrzyki, zajęcia otwarte oraz wycieczki.

Joanna Biadacz

Przy Miejskim Przedszkolu
w Kaletach powstanie
mini ogród botaniczny

M

iasto Kalety uzyskało
dofinansowanie z Woj e w ó d z ki e g o F u n d u s z u
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania z
priorytetu 5.1. - Zakładanie mini ogrodów botanicznych i mini arboretów przy szkołach i przedszkolach.
W ramach zadania utworzony zostanie mini ogród botaniczny przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach. Na
obszarze około 200 m² nasadzonych zostanie 140 sztuk
krzewów z 30 różnych gatunków roślin. Nasadzenia wykonane zostaną w formie wysepek, aby umożliwić dzieciom swobodną obserwację przyrodniczą. Każdy gatunek
roślin oznaczony zostanie tabliczką z nazwą krzewu. Mini
ogród botaniczny będzie doskonałą bazą do prowadzenia
zajęć dla najmłodszych jako element "żywej lekcji przyrody". Dzieci nauczą sie rozpoznawać i pielęgnować rośliny
oraz dbać o środowisko lokalne.
Ogród powstanie do końca czerwca 2017 r. Całość zadania oszacowana została na kwotę 4.800 zł. z czego
3.600 zł. dofinansuje WFOŚiGW w Katowicach.

Zarządzenie nr 0050.53.2017
Burmistrza Miasta Kalety
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji
zdrowia.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016 r.,
poz.239) oraz na podstawie Programu Współpracy Miasta Kalety
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 162/XXII/2016
z dnia 1 grudnia 2016 roku.

Burmistrz Miasta Kalety

Zarządza:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.:
Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia
środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2017 roku.
Organizacja wyjazdów profilaktyczno- zdrowotnych dzieci
w gminie Kalety w 2017 roku

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich
zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
§2
Agnieszka Kwoka Treść ogłoszenia w otwartym konkursie ofert stanowi załącznik
do zarządzenia.
Kolejna ulica w płytach betonowych
§3
przeprowadzonym postępowaniu przetargo- Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
wym – przetarg nieograniczony ogłoszony
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
w BZP pod nr 49700-2017 z dnia 23 marca 2017 roku –
2. Biuletynie Informacji Publicznej,
na Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Kaletach,
3.W gazecie lokalnej „Biuletynie Informacyjnym Miasta
do realizacji zadania została wybrana firma P.U.H.
Kalety”.
„DOMAX” Arkadiusza Mika z Boronowa za kwotę
realizacyjną w wysokości 60.217,74 zł.
§4
W ramach realizacji powyższego zadania zostanie Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta
utwardzona ulica Słowackiego płytami drogowymi żelbeKalety
tonowymi o długości 126 mb i szerokości czynnego pasa
§5
ruch 3,0 m. Planowany termin zakończenia robót – do 31
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
maja 2017 roku.

Po

Jan Potempa

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Kalety
Działając zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia
U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy oferenta zasobów kadrowych i rzezłożyć w sekretariacie Urzędu Mia- czowych;
- Realizacja monitoringu zdrowotne- sta Kalety do dnia 13 czerwca 2017
go dzieci w zakresie narażenia śro- roku
b) wielkości oraz kalkulacji wykodowiskowego na ołów w gminie Karzystania środków z dotacji na reali- oferty powinny zawierać następują- zację zadania;
lety w 2017 roku,
ce dane:
- Organizacja wyjazdów profilakc) deklarowanego zaangażowania
tyczno– zdrowotnych dzieci w gminie a) szczegółowy zakres rzeczowy za- środków własnych lub pozyskanych
dania publicznego proponowanego z źródeł;
Kalety w 2017 roku.
do realizacji;
d) dotychczasowej działalności pod2. Wysokość środków publicznych
b) termin i miejsce realizacji zadania miotu składającego ofertę w zakrena realizację zadań:
publicznego;
sie, którego dotyczy zadanie.
- na realizację zadania pod nazwą:
Realizacja monitoringu zdrowotnego c) kalkulację przewidywanych kosz- - wyniki rozstrzygniętego konkursu
dzieci w zakresie narażenia środo- tów;
zostaną opublikowane w Biuletynie
wiskowego na ołów w gminie Kalety
Informacji Publicznej Urzędu Miaw 2017 roku przeznacza się środki d) informację o wcześniejszej dzia- sta, oficjalnej stronie internetowej
z budżetu miasta Kalety w wysoko- łalności podmiotu składającego ofer- Miasta Kalety, lokalnym miesięczniści: 2.000,00 (słownie: dwa tysiące tę w zakresie, którego dotyczy zada- ku „Biuletyn Informacyjny Miasta
nie;
Kalety” (gazeta lokalna) oraz na tazłotych)
blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
- na realizację zadania pod nazwą: e) informację o posiadanych zaso- w terminie do 7 dni od dnia wyboru
Organizacja wyjazdów profilaktycz- bach rzeczowych i kadrowych za- oferty.
no– zdrowotnych dzieci w gminie pewniających wykonie zadania,
Kalety w 2017 roku przeznacza się w tym o wysokości środków finanso- - od podjętych decyzji nie przysługuśrodki z budżetu miasta Kalety wych uzyskanych na realizację dane- je odwołanie.
w wysokości: 4.000,00 (słownie: go zadania z innych źródeł;
6. Termin wybory oferty: Komisja
cztery tysiące złotych)
f) deklarację o zamiarze odpłatnego konkursowa dokona wyboru oferty
a) złożenie ofert na dofinansowanie lub nieodpłatnego wykonania zada- do dnia 14 czerwca 2017 r.
nie jest równoznaczne z otrzyma- nia;
7. Termin i warunki realizacji zaniem dofinansowania,
g) sprawozdanie merytoryczne i fi- dania:
b) decyzję o udzieleniu dotacji po- nansowe za ostatni rok działalności;
a) termin od dnia podpisania umowy
dejmie Burmistrz Miasta Kalety po
h) statut organizacji.
do dnia 30 listopada 2017 r.
zasięgnięciu opinii odpowiedniej
komisji,
4. Oferty złożone po terminie bądź b) zadanie winno być realizowane
niezgodne z określonymi wymaga- z zachowaniem wszelkich środków
c) burmistrz dokona wyboru najkoniami nie będą rozpatrywane
bezpieczeństwa
dla
wszystkich
rzystniejszej oferty zgodnie z ustawą
uczestników
o działalności pożytku publicznego 5. Tryb wyboru ofert:
i o wolontariacie z dnia 3 maja
- wyboru oferty dokonuje komisja c) szczegółowe warunki realizacji
kwietnia 2003 r.
zostaną
zamieszczone
konkursowa i przedkłada ją do za- zadania
w
umowie.
3. Termin składania ofert:
twierdzenia Burmistrzowi.
Oferty, zgodne ze wzorem stanowią- - oferta zostanie wybrana według 8. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone
cym załącznik nr 1 do Rozporządze- następujących kryteriów:
środki w wysokości: 6.000, 00 zł
nia Ministra Pracy i Opieki Społecza)
zapewnienia
jakości
wykonania
nej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.
zadania na bazie posiadanych przez
1. Rodzaj zadania:
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Informacja o taryfie
Kolejny rok
na zbiorowe
bez zmiany ceny
odprowadzanie
wody
ścieków

Na

W

sesji Rady Miejskiej w Kaletach w dniu 23 mardniu 27 kwietnia 2017 roku, na sesji Rady Miejskiej
ca 2017 r. zatwierdzono taryfę na zbiorowe odw Kaletach została podjęta uchwała nr 200/
XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaprowadzanie ścieków.
Od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje opatrzenie w wodę na terenie Miasta Kalety.
nowa taryfa, zgodnie z którą cena netto za 1m3 odprowadza- Zatwierdzona taryfa obowiązywać będzie od 1 lipca 2017 r. do
nych ścieków wynosić będzie 4,52 zł do tej pory było 4,38 30 czerwca 2018 r. i nie zakłada podwyżki opłaty za wodę oraz
zł. Cena brutto (z VAT) za 1m3 odprowadzanych ścieków to stawki abonamentowej, które pozostają na poziomie: opłata za
wodę: 4,99 zł/m3 (brutto), stawka abonamentowa: 3,24 zł/m-c
4,88 zł, do tej pory było 4,73 zł
(brutto).

Michał Szewczyk

Michał Obłączek

Sprawozdanie z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach
zjalistów, za:
I miejsce Łukaszowi Pietrek
z Gimnazjum Nr
1 w Koszęcinie,
II miejsce Wiktorowi Małysa
z Gimnazjum nr
1 w Lublińcu,
III miejsce Marii
Kozak z Gimnazjum
w Kaletach Miotku.
kwietnia w sali posiedzeń - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
Urzędu Miejskiego w Kale- za:
tach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXVI sesja Rady Miej- I miejsce Patrycji Czornik z LO w Psaskiej w Kaletach, której przewodni- rach.
czył Eugeniusz Ptak - przewodniczący
Rady Miejskiej. W związku z udzia- III miejsce Tymoteuszowi Machoń z LO
łem w sesji 14 radnych, obrady były w Psarach.
prawomocne.
Na wstępie burmistrz Klaudiusz KanNastępnie radni podjęli uchwały:
dzia wraz z przewodniczącym Eugeniu- Nr 198/XXVI/2017 w sprawie zmian
s z e m budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.
P t a k i e m Nr 199/XXVI/2017 w sprawie zmiany
wręczyli Wieloletniej Prognozy Finansowej na
n a g r o d y lata 2017-2029.
l a u r e - Nr 200/XXVI/2017 w sprawie zatwiera t o m dzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
Konkursu w wodę na terenie Miasta Kalety.
Wiedzy o Nr 201/XXVI/2017 zmieniająca uchwaJ ę z y k u łę w sprawie określenia kryteriów oboPolskim: wiązujących na drugim etapie postępow kate- wania rekrutacyjnego do przedszkoli
g o r i i publicznych prowadzonych przez Miasto
g i m n a - Kalety oraz określenia dokumentów
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niezbędnych
do
potwierdzenia tych
kryteriów.
W trakcie obrad
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pan
Ryszard Sendel przedstawił wyniki kontroli zimowego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w okresie zimowym
2016/2017.

Małgorzata Mazur

Ogłoszenie o zamówieniu
na budowę kanalizacji
sanitarnej w Miotku

B

urmistrz Miasta Kalety ogłasza
przetarg na budowę kanalizacji
sanitarnej w Miotku. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu mija 17
maja 2017 r. o godzinie 12:00. Miejsce
składania ofert: Urząd Miasta Kalety
ul. Żwirki i Wigury 2, sekretariat
(pokój nr 22).
Szczegóły dotyczące przetargu znajdą
Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
http://www.bip.kalety.pl/index.php?
id=110&a=120&n_id=1894
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Do 12.500 zł dofinasowania na działania
zmniejszające niską emisję

MATERIAŁ PŁATNY

W

ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłasza Program
SMOG
STOP
"Dofinansowanie zadań
realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O dotację mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go nowoczesnym piecem węglowym oraz źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii (OZE).
Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programy SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym
do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, (tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym
pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania) oraz zabudowa nowego źródła. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć:
1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji
przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu. W przypadku likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wymagane
są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do
przeprowadzenia jego termoizolacja
Dotację można uzyskać do kolektorów słonecznych oraz
pomp ciepła służących do podgrzewania cieplej wody użytkowej. Dotacji podlega również termomodernizacja ścian, stropodachów i dachów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrz- 7.500 zł do pomp ciepła gruntowych i pozostałych.
nych, ale tylko w budynkach oddanych do użytkowania do
c) Do 15% kosztów termomodernizacji lecz nie więcej niż:
16.12.2002 r.
3.750 zł dociepleń ścian,
Wysokość dotacji do zakupu źródła ciepła wynosi:
2.250 zł docieplania stropodachów i dachów,
3.000 zł do wymiany okien i drzwi zewnętrznych.
a) 25% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż:
4.500 zł do kotła na paliwo stałe w tym biomasę 5 klasy,
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26
3.000 zł do kotła gazowego lub olejowego,
maja 2017 roku.
2.500 zł do kotła elektrycznego,
Telefon kontaktowy: 32 60 32 252, (32) 60 32 200 ,
7.500 zł do pompy ciepła powietrznej,
(32) 60 32 255, (32) 60 32 215
12.500 zł do pomp ciepła gruntowych i pozostałych.
b) Do 15% kosztów dla urządzeń grzewczych do podgrzewa- Źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszaryfinansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smognia ciepłej wody użytkowej lecz nie więcej niż:
stop.html
2.250 zł do kolektorów słonecznych,
4.500 zł do pompy ciepła powietrznej,

W Urzędzie Miejskim w Kaletach będzie działał punkt konsultacyjny dotyczący
programu SMOG STOP
Od 8 maja br. w budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach (parter, dawna siedziba Banku Spółdzielczego) czynny jest
punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli uzyskać wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie
wypełnienia wniosku do WFOŚiGW w Katowicach dotyczącego programu "SMOG STOP".
Biuro czynne jest w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00; wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30;
piątek od 7.30 do 14.00.
Numer telefonu: 34 3527 661.
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ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,
Nakład 800 egz.

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
19 i 20 maja na Stadionie Miejskim i w Ichtioparku odbędzie się Festwial Miast Cittaslow (szczegóły na plakacie na stronie nr
2). W niedzielę, 21 maja, obchodzić będziemy Święto Miasta w ramach XIX Dni Kalet.
27 maja, 10 czerwca i 24 czerwca Urząd Miejski organizuje wycieczki rowerowe dla mieszkańców. Szczegóły wyjazdów na
stronie nr 9.
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