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Nowoczesne i atrakcyjne centrum miasta

M

iasto Kalety zleciło wykonanie
projektu przebudowy ul. 1 Maja w obrębie centrum miasta.
Miejsca odpoczynku, estetyczne elementy małej architektury, nowa zieleń
i większy komfort dla pieszych – to tylko niektóre założenia wizji związanej
z planowaną przebudową. Chodzi o to,

żeby centrum miasta było nie tylko miejscem, przez które przechodzą ludzie
albo przejeżdżają samochody. Ten obszar ma też dać możliwości odpoczynku,
wspólnych spotkań i integracji, a także
zabawy. Ważnym elementem całej wizji
jest usprawnienie ruchu pieszych i pojazdów między innymi poprzez budowę

Budynek po byłym sklepie GS-u
w Zielonej będzie własnością gminy

W tym numerze:
Delegacja Miasta Kalety na premierze
filmu „Wspomnienie lata”

5

Ostatnie święto patrona gimnazjum
w Kaletach
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Sprawozdania z działalności świetlic
środowiskowych

8-9

Wszystko o e-dowodach
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Sprawozdanie z IV i V sesji
Rady Miejskiej

13

Nowy przetarg na wynajem lokalu
użytkowego w centrum miasta

14

nowych miejsc parkingowych. W wyniku przebudowy wyeksponowany zostanie również Pomnik Bojowników
o Wolność i Demokrację oraz zagospodarowany teren przed budynkiem Gimnazjum.

Klaudiusz Kandzia
MATERIAŁ PŁATNY

W

dniu 28 stycznia 2019 r. podpisany został akt
notarialny na podstawie którego Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Woźnikach zrzekła się prawa użytkowania działki gminnej położonej
w Zielonej przy ul. Ofiar Katynia.
Na działce znajduje się budynek pawilonu handlowego
należący do GS Woźniki. Gmina Kalety zobowiązała się
do zwrotu nakładów dla GS Woźniki, na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił budynek na
42 000 zł. Po dokonaniu wpłaty tej kwoty na rzecz GS-u
spisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, a tym samym dokonane zostaną wszelkie formalności i budynek
stanie się własnością Gminy Kalety. Gmina planuje wynajęcie lokalu w tym budynku.

Klaudiusz Kandzia
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UWAGA!
zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla montażu pomp ciepła w budynkach
jednorodzinnych na terenie miasta Kalety

U

czestników projektu, pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych
w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”, informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 po raz kolejny przesunęła termin rozstrzygnięcia naboru konkursowego,
w ramach którego Miasto Kalety ubiega się o dotację na montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych. Planowany termin
rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z miesiąca lutego 2019 r. na marzec 2019 r.

Klaudiusz Kandzia
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7 lutego, w Publicznym Gimnazjum w Kaletach, obchodzone było święto Patrona szkoły - ks. Pawła Rogowskiego.
17 lutego w Zielonej odbył się bieg charytatywny z którego dochód przeznaczony był na leczenie Mikołaja Smola ze Strzebinia
21 lutego. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach.
28 lutego odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, V sesja Rady Miejskiej w Kaletach,
26 lutego, burmistrz Miasta Kalety wraz z delegacją radnych wziął udział w polskiej premierze filmu pt. „Wspomnienie lata”,
która miała miejsce w warszawskim kinie „Muranów”. Niektóre sceny do filmu kręcone były w 2015 r. również w Kaletach.
28 lutego, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie organizacyjne rozpoczynające realizację
w naszym mieście projektu pn. e-Kalety.pl.
10 marca w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach odbył się koncert Stanisława Soyki i Kwintetu Plus.
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
15 marca w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej odbędą się seansy objazdowego kina Visa.
15 marca w sali konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowego „Zielona Sosna” pana Józefa Rzepki odbędzie się IX konferencja
w sprawie rozwoju Zielonej- „Zielona w nowym sezonie turystycznym”.
W dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki
i Wigury 2 odbędzie się drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach (składanie ofert do 19 marca, do 9.30).
23 marca, w Truszczycy, odbędzie się kolejny, ósmy już bieg przełajowy z cyklu Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny.
6 kwietnia odbędzie się tradycyjny czyn społeczny nad zbiornikami w Zielonej. Wszystkich chętnych do pomocy zapraszamy
na zbiórkę o godzinie 8-mej pod wiatą między zbiornikami. Prosimy o przyniesienie narzędzi do porządkowania.
13 i 14 kwietnia, nad zbiornikiem licencyjnym przy ul. Fabrycznej (w Ichtioparku) odbędą się dwuturowe spławikowe zawody
wędkarskie o Mistrza Koła PZW Kalety.
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Trwa „meblowanie” stanicy rowerowej w Truszczycy

P

od koniec lutego Miasto Kalety
doposażyło nową stanicę rowerową w Truszczycy.
Duża drewniana wiata, która służy
naszym mieszkańcom oraz gościom,
jako miejsce do wypoczynku podczas
wycieczek rowerowych, wzbogaciła się
o nowe miejsce spoczynkowe. Jest nim
ławeczka ze stojakiem na rowery i dużą
tablicą informującą przyjezdnych o tym,
że nasze Miasto jest Gminą Przyjazną

Rowerzystom.
Już niedługo obiekt zostanie wzbogacony także o kolejne elementy infrastruktury m.in. stację naprawy rowerów.
Wiosna za pasem, dlatego tym bardziej
zachęcamy do wycieczek rowerowych
po naszych pięknych lasach, a także
odwiedzenia stanicy w Truszczycy!

Agnieszka Kwoka

Zespół Szkół i Przedszkola
w Kaletach Miotku
laureatem konkursu
"Zielona Pracownia_Projekt"

Z

espół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku został laureatem
konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Konkurs „Zielona Pracownia” skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.
Jego przedmiotem było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych lub chemiczno-fizycznych. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na
wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w tym roku. Kaletańska szkoła
złożyła projekt pn. „Nasza H2O”. Nagroda w wysokości 7.227,60 złotych przeznaczona zostanie na utworzenie takiej
ekopracowni.

Iwona Nowak– Magiera

W

czasie
ferii
zimowych
w przedszkolu przy Zespole
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku rodzice przedszkolaków podjęli się
remontu korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego. Zerwano starą
boazerię, zamontowano nowe oświetlenie, położono płytki podłogowe,
wyrównano ściany, obniżono sufity,
wstawiono nowe drzwi oraz zrobiono
nową instalację eklektyczną.
Codziennie po skończonej swojej pracy zawodowej rodzice przychodzili
do przedszkola, by pomagać w pracach
remontowych. Remont mógł zostać
przeprowadzony dzięki środkom finansowym przekazanym przez panią dyrektor.
Obecnie korytarz bardzo zmienił swój
wygląd, oczywiście na korzyść. Stał się
jasny, przestronny i kolorowy. Remont
posuwał się szybko, a całość miała zostać ukończona w dwa tygodnie, niestety
z powodu dużej ilości prac koniec przesunął się o tydzień. Z tego też powodu
dzieci przedszkolne zmuszone były
przenieść się na teren szkoły, co mogło

Nasze przedszkole
powodować pewien chaos i utrudnienia.
Z tego tytułu chcemy przeprosić rodziców jak i dzieci za wszelkie nieudogodnienia.
W porządkach i sprzątaniu również
uczestniczyli rodzice – tym razem więcej udzielały się mamy. Wszystkim dopisywał dobry humor, pracowali
z chęcią i energią. Na stronie internetowej w galerii zdjęć można prześledzić
przebieg prac remontowych.
Dziękuję
wszystkim rodzicom
zaangażowanym
w prace remontowe.
To
wszystko
dla naszych dzieci.

zan, Anny Kraśniuk, Joanny Kromy,
Gabrieli Stępień, Moniki Smyczek, Joanny Stańczewskiej, Beaty Korzec, Doroty Lioty, Danuty Żurawskiej, Mirosława Strzyża, Marcina Niewiadomskiego,
Mariusza Paska, Grzegorza Bambynka,
Mirosława Pacha, Łukasza Pietrygi,
Grzegorza Groteckiego, Marcina Skopa,
Pawła Popierza.

Bożena Dziuk

Szczególne podziękowania kieruję dla:
p. Agaty
Nowak,
Marcina
Nowaka,
Ireneusza Bolackiego,
Mariana
Stępniaa także dla p. Anny
Urbańczyk, Patrycji
Popierz, Danuty Ba-
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Zostaw swój podatek w mieście Kalety

J

ednym ze źródeł dochodów gminy
jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z prawem, w przypadku podatku
PIT właściwym miejscem rozliczania
się osoby fizycznej jest urząd skarbow y w łaściw y w edłu g miejsca zamieszkania nie zaś zameldowania podatnika w ostatnim dniu roku
podatkowego. Jeżeli mieszkasz w Mieście Kalety, a nie jesteś tutaj zameldowany i chcesz, aby część twojego podatku była przeznaczona na realizację
zadań na terenie Gminy Kalety to
powinieneś zgłosić w Urzędzie Skarbowym adres zamieszkania. Można to
zrobić w okresie rozliczeniowym podające w formularzu PIT adres za-

mieszkania na terenie gminy Kalety
oraz wskazać dane właściwego urzędu
skarbowego, gdzie w przypadku naszego miasta jest to Urząd Skarbowy
w Tarnowskich Górach. Dodatkowo
w każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który
jest dostępny na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów lub w każdym
urzędzie skarbowym. W formularzu
należy podać imię i nazwisko, numer
PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który
będą wpływać np. zwroty podatku.
Wypełniony formularz ZAP-3 można
złożyć osobiście lub wysłać pocztą do
właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania urzędu skarbowego.
Udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych jest jednym z najważniejszych dochodów w budżecie naszego miasta. W roku 2018 udział miasta
w tym podatku wyniósł 37,98% i właśnie taki jego procetn, który płacicie
Państwo do Urzędu Skarbowego wraca do miasta wg miejsca zamieszkania.

lutego, burmistrz Miasta Kalety wraz z przewodniczącą
Rady Miejskiej Janiną Perz oraz radnym Ryszardem Sendel i Alojzym
Rupikiem wzięli udział w polskiej premierze filmu pt. „Wspomnienie lata”,
która miała miejsce w warszawskim
kinie „Muranów”.
Jest to dzieło Adama Gruzińskiego,
do którego sceny kręcone były w 2015 r.
również w Kaletach. Gościliśmy wtedy
w naszym mieście znaną i lubianą aktorkę Urszulę Grabowską, a także odtwórcę
roli filmowego Piotrka, czyli Maxa Ja-

M

iasto Kalety pozyskało z budżetu
państwa dotację na 2019 rok
w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 w kwocie 41.650 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego
Domu Senior+ w Kaletach przy ul. Lublinieckiej 2.
Przypomnijmy, że od powstania Domu
Senior+ w 2015 roku, na które Miasto
Kalety pozyskało dotację w wysokości
250.000 zł, co roku utrzymanie tej placówki również odbywa się z udziałem
środków zewnętrznych. Pozyskane fundusze wesprą działalność placówki i pozwolą na organizację zajęć oraz wielu ciekawych przedsięwzięć dla podopiecznych
tej placówki.

Klaudiusz Kandzia

Miasto Kalety na polskiej premierze filmu pt.
„Wspomnienie lata”

26

Miasto Kalety pozyskało
41.650 zł dotacji na bieżącą
działalność Domu Senior+

strzębskiego.
„Wspomnienie lata” zostało laureatem nagrody Kryształowe Jabłko na
Festiwalu Orlen Cinergia oraz Rising
Star za najlepszy debiut aktorski Maxa
Jastrzębskiego. Wtorkowa premiera
filmu była również okazją do spotkania
z reżyserem oraz samymi aktorami.
Wspomnianą Urszulą Grabowską
i Maxem Jastrzębskim oraz Robertem
Więckiewiczem, który wcielił się w rolę
ojca głównego bohatera.

Agnieszka Kwoka

Klaudiusz Kandzia

Kolejna edycja
„Zielonych czeków”

W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi
- "Zielonych Czeków".
Jest to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej
na terenie naszego województwa.
W tegorocznej edycji Miasto Kalety
zdecydowało zgłosić do konkursu Pana
Józefa Rzepkę, wieloletniego inicjatora
i organizatora turystyki w Zielonej.
Pan Józef był pomysłodawcą wytyczenia w Zielonej pierwszej Ścieżki Przyrodniczo Dydaktycznej pn.: „do Bobrów”. Jest Prezesem Stowarzyszenia Rekreacyjno – Ekologicznego Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Kaletach – Zielonej „EKO-ZIELONA”, które
oprócz promowania wypoczynku na łonie natury w Zielonej, między innymi
uświadamia o zdrowotnych walorach
olejków eterycznych unoszących się wokół drzew sosnowych. Wśród mieszkańców Pan Józef dał się poznać jako osoba
ceniąca walory przyrodnicze naszej miejscowości oraz krzewiąca wartości i postawy ekologiczne.

(jal)
www.kalety.pl
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Święto Patrona Publicznego Gimnazjum w Kaletach

7

lutego, w Publicznym Gimnazjum
w Kaletach, obchodzone było
święto Patrona szkoły - ks. Pawła Rogowskiego, które ze względu na reformę oświaty odbyło się po raz ostatni.
W uroczystych obchodach udział
wzięli przedstawiciele władz miejskich:
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej
Janina Perz wraz z radnymi: Ireną Nowak, Ryszardem Sendlem, Alojzym Rupikiem, Krzysztofem Rogoczem, Jerzym
Kloze, Antonim Jeżem i Dawidem Wol-

nikiem, a także przedstawiciel Rady
Powiatu Tarnogórskiego Eugeniusz
Ptak.
Po Mszy św. sprawowanej w intencji
młodzieży, nauczycieli, wychowawców i
dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Kaletach z okazji rocznicy urodzin i śmierci patrona szkoły ks. Pawła Rogowskiego, w kościele pw. św. Józefa w Jędrysku, odbył się krótki występ słowno muzyczny w trakcie, którego uczniowie
szkoły przybliżyli obecnym sylwetkę
swojego Patrona. Po tych wydarzeniach

złożono symboliczne wiązanki kwiatów
oraz zapalono znicz na grobie ks. Pawła
Rogowskiego na cmentarzu parafialnym
w Jędrysku.
Burmistrz Klaudiusz Kandzia, podczas akademii złożył najserdeczniejsze
życzenia dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracyjnym
oraz uczniom. Jak co roku, w uroczystościach wzięła udział również p. Ruta
Baranowska, fundator sztandaru dla Publicznego Gimnazjum w Kaletach.

Agnieszka Kwoka

VIII POWIATOWE BIEGOWE POWITANIE WIOSNY
KALETY– TRUSZCZYCA, 23 MARCA 2019 (sobota), godz. 10.00
Miasto Kalety oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
zapraszają na
„VIII Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny”
Bieg przełajowy w sześciu kategoriach (rocznik 2004 i starsi)
odbędzie się na dystansie około 5 kilometrów.
Szczegóły, regulamin, mapa dojazdu oraz karty startowe zawodników
dostępne na: www.kalety.pl
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W Zielonej odbył się bieg na rzecz Mikołaja Smola

B

lisko 600 biegaczy w niedzielne południe 17 lutego stawiło się na starcie 6 km biegu w Zielonej, którego celem było
wsparcie leczenia małego Mikołaja Smola ze Strzebinia.
Bieg charytatywny był inicjatywą grupy Spartan Team z Kalet. Miasto Kalety było współorganizatorem tego wydarzenia.
Każdy, kto chciał wziąć udział w biegu, musiał wesprzeć fundację, która pomaga w zbiórce środków na dalsze leczenie chłopca
po operacji. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony był właśnie na ten cel. Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania organizatorom biegu na czele z Panem Karolem Nowakowskim, Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach z Naczelnikiem Kazimierzem Złotoszem, Panu Józefowi Rzepka oraz wszystkim uczestnikom tak licznie przybyłym z terenu praktycznie całego województwa śląskiego.

Agnieszka Kwoka
Organizatorzy dziękują sponsorom:

www.kalety.pl
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Odjechał do lepszego świata– wspomnienie o Janie Wacławku

12

lutego odszedł od nas Jan Wacławek– zasłużony mieszkaniec, społecznik, miłośnik sportu, zaś
nade wszystko entuzjasta jazdy na
dwóch kółkach.
W okolicznych lasach znał niemal
każdą, nawet najbardziej zapomnianą,
ścieżkę, a jego przyjaciele w ciepłych
miesiącach odliczali niecierpliwie dni do
sobotniego czy niedzielnego popołudnia,
kiedy to pocztą pantoflową ustalano
godzinę wyjazdu i po zbiórce na Placu
Zjednoczenia cała grupa ruszała na rekreacyjną przejażdżkę, której przewodził
Jasiu.
Zawsze pogodny, uśmiechnięty, mimo
przeciwności losu, który co jakiś czas
rzucał mu pod nogi olbrzymie kłody,
zarażał swoją pasją i zadziwiał opowieściami o rowerowych wyprawach za
granicą. A do tego te kiełbasy… Niby
banał, ale takiego kunsztu wędliniarskiego po emerytowanym hutniku raczej nikt
by się nie spodziewał. Niestety– już nigdy nas nie poczęstuje…
Do Kalet trafił zrządzeniem losu. Siemianowiczanin z krwi i kości, z rodziny
od pokoleń wrośniętej w to właśnie miasto, na początku lat 90-tych pomagał
kuzynowi w budowie domu w Kaletach.
Z czasem sobotnie pomocowe wyjazdy
s p e c a o d i n s t a l a c j i wo d n o kanalizacyjnych do miasta nad Małą
Panwią przerodziły się w fascynację

okolicą. Strony rodzinne i przywiązanie
do nich z jednej strony- walczyło
w rodzinie Wacławków z pasją małżeńską Jana i Marii, która w okolicach Kalet
pozostawiała dużo szersze pole manewru niż niemal bezleśne Siemianowice–
jazdą na dwóch kółkach. Coraz bardziej
czuli się tu jak u siebie, aż w końcu
nadarzyła się okazja, kiedy jedni z licznie poznanych znajomych, w związku
z wyjazdem za granicę, zaproponowali
Wacławkom kupno działki z rozpoczętą
budową w Jędrysku. Mieszkając cały
czas w Siemianowicach, w 1992 roku
Jasiu przystąpił do stawiania domu przy
ulicy Drzymały. W systemie gospodarczym (pracował zawodowo w siemianowickiej hucie „Jedność”), z pomocą rodziny i przyjaciół, dokończył swoje, jak
zwykł później czasem mówić,
„sanatorium”, w 2001 roku.
W międzyczasie nie rezygnował oczywiście ze swojej rowerowej pasji. Jeździł po Śląsku, Polsce, Niemczech, Czechach i Beneluksie, a w sportową fascynację wciągnął syna Marcela. Wspólnie–
ojciec i syn– urządzili kiedyś rowerową
mega wycieczkę jadąc do Siemianowic
ze… Szczecina.
Dziesięć lat temu przeszedł na emeryturę, całe swoje zawodowe życie wiążąc
wcześniej ze wspomnianą siemianowicką hutą. Jakież było zdumienie urzędników ZUS, kiedy do wglądu przedłożył
tylko jeden dokument, na którym czarno
na białym widniało ponad 40 lat pracy
bez jednego dnia L-4...
W swoim domu w Jędrysku Jasiu
z Marią od lat mieszkali sami. Córka, do
której docelowo dom miał należeć i która początkowo mieszkała w nim z mężem i dzieckiem- ostatecznie wybrała
rodzinne Siemianowice, zaś syn wyjechał za chlebem do Anglii, gdzie w 2012
roku zginął w wypadku samochodowym.

Na emeryturze Jasiu kręcił kolejne
kilometry, samochodu używając jedynie
od wielkiego dzwonu. Na swoim profilu
Facebook’owym chwalił się np. w październiku 2015 roku z przejechania 5
tysięcy kilometrów (od stycznia). Dotarł
też z żoną aż do hiszpańskiego Santiago
de Compostella.
Żadna rowerowa impreza w okolicy
nie mogła się bez niego obejść, zaś na
każdej zdobywał nowych znajomych
i przyjaciół. Dla wszystkich miał dobre
słowo, żart czy anegdotę, potrafił pomóc
wyciągając wnioski ze swoich bogatych
życiowych doświadczeń. Grupa rowerzystów ruszająca z Jasiem na sobotnie
czy niedzielne wypady w kaletańskie
(i nie tylko– bo potrafił wymyślać wycieczki rowerowe np. do Katowic) ostępy, nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego przewodnika i lidera…
Człowiek-łata i chłop na schwał swoim życiem pisał historię rowerowych
Kalet. Patrząc na jego krzepę i aktywność nikt nie mógł przypuszczać, że tak
szybko go zabraknie. Miał przecież tyle
nowych pomysłów... 2 lutego obchodził
swoje 70-te urodziny, ale od tygodnia,
porażony wylewem, leżał już wówczas
w szpitalu. 12-tego lutego dołączył na do
niebiańskich rowerzystów. Spoczął na
cmentarzu w rodzinnych Siemianowicach.
Upłynie jeszcze sporo czasu, zanim
pogodzimy się z myślą, że nigdy już nie
zobaczymy Jasia przemierzającego kaletańskie ulice, nigdy nie usłyszymy jego
wesołego głosu, nie posłuchamy barwnych opowieści z rowerowych wypadów
po Polsce i Europie, nie skosztujemy
swojskich wusztów własnego wyrobu…
Jednak pamięć o nim żyć będzie w nas
wszystkich, którzy go znaliśmy. Chociażby dlatego, że był po prostu dobrym
człowiekiem...

Jacek Lubos

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej „Przystań” za rok 2018

W

roku 2018 do Świetlicy uczęszczało 27 dzieci: 26 ze szkoły
podstawowej oraz 1 z szkoły ponadpodstawowej. Głównym zadaniem
placówki jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży naszego miasta
po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
w tym pomoc w nauce, czy nadrabianiu zaległości szkolnych.
Zajęcia prowadzone przez placówkę

mają na celu nauczenie wychowanków
umiejętnego zagospodarowania wolnym
czasem, ale również wspierają w rozwiązywaniu trudnych sytuacjach życiowych
oraz ucieczkę w używki czy nałogi,
a także dają możliwość wykorzystania
wolnego czasu zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami wychowanków.
W placówce realizowane są zajęcia:
profilaktyczne, opiekuńcze, socjoterapeutyczne, dydaktyczne, artystyczne,
sportowe i kulinarne.
W świetlicy realizowany jest plan
roczny, tygodniowy oraz szczegółowy
plan wakacji letnich i ferii zimowych,

każdy z planów jest przygotowywany
przez wychowawcę placówki.
Na wyposażeniu naszej placówki
znajdują się: 3 komputery z dostępem do
internetu, drukarki, telewizor, konsola
Nintendo Wii oraz PlayStation3 wraz
z akcesoriami, gry wolnostojące Cymbergaj oraz Piłkarzyki, zewnętrzny stół
do ping – ponga.
Rok 2018 rozpoczęliśmy od organizacji ferii zimowych, które odbyły się w
dniach 29.01.2018 – 09.02.2018 podczas
których do naszej świetlicy uczęszczało
35 dzieci z naszego miasta.
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W tych dniach w naszej świetlicy zorganizowane zostały liczne: zajęcia kulinarne, artystyczne, sportowe, a także pogadanka z policjantem, wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz odwiedziny w Dziennym Domu Senior+. 7
stycznia wraz z wychowankami Świetlicy Środowiskowej „Port” zorganizowaliśmy wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, gdzie wzięliśmy
udział w zajęciach w Centrum Edukacji
Przeciwpożarowej. Mogliśmy tam dowiedzieć się o podstawowych zasadach
w przypadku niebezpieczeństwa, w tym
także edukacja w zakresie zapobiegania
powstania zagrożenia pożarowego oraz
użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
czy urządzeń przeciwpożarowych.
W marcu rozpoczęliśmy zmieniać
wystrój naszej świetlicy z zimowego na
wiosenny. W tym celu przygotowaliśmy
nowe dekoracje do wnętrza świetlicy.
Wraz z wychowankami przygotowaliśmy kartki świąteczne dla Urzędu Miasta. 29 marca zorganizowaliśmy w świetlicy śniadanie Wielkanocne.
Największą atrakcją maja okazał się
nowy plac zabaw na naszym osiedlu,
dzieci każdy ładny dzień spędzały na
zabawie na nim. Jak co roku w świetlicy
został zorganizowany Dzień Dziecka,
podczas którego nasi wychowankowie
wzięli udział w zajęciach sportowych
oraz otrzymali słodki poczęstunek.

Podczas wakacji do świetlicy uczęszczało 45 dzieci z naszego miasta. Jak co
roku wakacje rozpoczęliśmy od pogadanki z policjantem nt. „Bezpieczeństwo
podczas wakacji”. W czasie trwania wakacji w świetlicy zostały przeprowadzone liczne zajęcia kulinarne, zajęcia artystyczne, maratony filmowe, rowerowe
wyjazdy do parku w Jędrysku, do Truszczycy na „grzybki” oraz na basen do
Koszęcina. Odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną, Urząd Miasta oraz
Komisariat Policji w Kaletach.
13 lipca w świetlicy odbyły się zajęcia
profilaktyczne prowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Bytomiu z sekcji
Oświaty Zdrowotnej, zajęcia realizowane były z alkogoglami i narkogoglami,
dzięki którym dzieci mogły zobaczyć jak
alkohol i narkotyki wpływają na nasze
postrzeganie. 19 lipca wraz z wychowankami z Świetlicy Środowiskowej
„Port” byliśmy na autokarowym wyjeździe do Muzeum Ognia oraz Miasteczka
Westernowego Twinpgis w Żorach.
We wrześniu i październiku świetlica
była zamknięta z powodu choroby wychowawcy.
W listopadzie przygotowaliśmy kotyliony na Bieg Niepodległości, oraz wzięliśmy udział w Mszy Św. i przemarszu
św. Marcina. Zorganizowaliśmy wróżby
Andrzejkowe. Zmieniliśmy wystrój na-

szej świetlicy. W grudniu rozpoczęliśmy
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, wykonaliśmy ozdoby świąteczne
do naszych domów, przystroiliśmy świetlicę. Wykonaliśmy również kartki świąteczne dla Urzędu Miasta. 18 grudnia w
restauracji „Casino” odbyła się wigilia
świetlicowa, na którą zostały zaproszone
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani
Ewa Mikołajewska- Haiska oraz kierownik MOPS Pani Renata Czudaj.
Nasza świetlica całorocznie współpracuje z:
• Urzędem Miasta Kalety,
• Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Świetlicą Środowiskową „Port” w Kaletach – Miotku,
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaletach,
• Pedagogami szkolnymi,
• Dzielnicowymi Komisariatu Policji
w Kaletach,
• Miejską Biblioteką Publiczną w Kaletach,
• Miejskim Domem Kultury w Kaletach,
• Dziennym Domem Senior+ w Kaletach,
• Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytomiu,
• Wolontariuszami.

Wychowawca Monika Ulbricht

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej „Port” za rok 2018

W

roku 2018 do świetlicy uczęszczało regularnie ok. 25 osób.
W ramach świetlicy środowiskowej
prowadzone były zajęcia oraz zadania
profilaktyczne. Wychowankowie mieli
możliwość odrabiania zadań domowych z różnych przedmiotów szkolnych, w szczególności mieli zapewnioną pomoc w matematyce.
Podczas czasu spędzonego w świetlicy często korzystali z komputerów
z dostępem do internetu. Podopieczni
świetlicy mieli zapewnioną ciepłą herbatę, mogli także przygotować (pod nadzorem wychowawcy) ciepłe danie lub poczęstunek, korzystając z aneksu kuchennego. Dodatkowo podopieczni mogli
korzystać z konsoli do gry Nintendo
Wii, telewizora podłączonego do odtwarzacza DVD, radiomagnetofonu oraz

wieży, a także stołu do bilarda z nakładką cymbergaj, gry wolnostojącej piłkarzyki oraz stołu do ping-ponga. W świetlicy realizowane były plany: roczny,
tygodniowy oraz szczegółowy plan ferii
zimowych i wakacji letnich, opracowane
przez wychowawcę.
Świetlica współpracowała z:
– Urzędem Miasta Kalety,
– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
– Świetlicą Środowiskową „Przystań”
w Kaletach,
– Zespołem Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku,
– Pedagogiem szkolnym, – Rodzicami
podopiecznych,
– Komisariatem Policji,
– Miejską Biblioteką Publiczną w Kaletach z Filią w Miotku.
W 2018 roku dzieci miały zapewnioną
codzienną opiekę, już od 3. stycznia.
W lutym zrealizowany został plan ferii
zimowych. Największym zainteresowaniem cieszył się wyjazd organizowany
wraz ze Świetlicą Środowiskową
„Przystań” do Centrum Edukacji Prze-

ciwpożarowej przy PSP w Chorzowie.
W miesiącach marcu, kwietniu, maju,
czerwcu, podopieczni uczęszczali do
świetlicy głównie po to, by w spokoju
odrobić pracę domową, a także by pobawić się i pograć z rówieśnikami. Świetlica Port zapewniła opiekę dzieciom również podczas wakacji letnich. Realizowany był program wakacji letnich. Podczas wakacji zorganizowany został wyjazd do Miasteczka Twinpigs w Żorach.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do
świetlicy ponownie zapisały się dzieci,
w większości uczęszczające już do niej
wcześniej. W grudniu wychowankowie
wraz z opiekunem pojechali do Kalet na
kolacje wigilijną, słodki poczęstunek
oraz wspólne zabawy z dziećmi ze świetlicy Przystań. Świetlica Port jest miejscem, w którym dzieci spędzały czas
wolny wraz z rówieśnikami.

Wychowawca
Dorota Grosiak-Liota
www.kalety.pl
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MATERIAŁ PŁATNY

Relacja ze spotkania inaugurującego projekt e-Kalety.pl
w ramach programu Obywatel IT

W

czwartek, 28 lutego, w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Kaletach odbyło się spotkanie organizacyjne rozpoczynające realizację w
naszym mieście projektu pn. eKalety.pl.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, a jego głównym
celem jest podnoszenie kompetencji
cyfrowych poprzez zorganizowanie
szkoleń w ramach 7 modułów:
1. Moje finanse i transakcje w sieci.
2. Rodzic w internecie.
3. Kultura w sieci.
4. Mój biznes w sieci.
5. Rolnik w sieci.

6. Tworzę własną stronę internetową.
7. Działam w sieciach społecznościowych.
W spotkaniu wzięło udział blisko 70
mieszkańców zainteresowanym udziałem w projekcie oraz chcących skorzystać z oferty szkoleniowej. Obecnych
przywitał Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z Panem Tomaszem
Olszewskim Przedstawicielem Premiera
Jarosława Gowina oraz Mirosławą Potempą radną Rady Miejskiej w Kaletach
i tym samym opiekunką Klubu Seniora w Miotku.
Przypomnijmy, że
na realizację tego
projektu miasto Kalety wraz z Instytutem Roździeńskiego
z Katowic pozyskało dotację w kwocie
blisko 150.000 zł.
Projekt E-Kalety
jest
całko wicie
DARMOWY,
to
działanie realizowa-

ne w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowanego przez Fundusze Europejskie.
Osoby zainteresowane udziałem
w szkoleniach mogą zgłosić swój
udział poprzez wypełnienie formularza papierowego dostępnego w Urzędzie Miejskim w Kaletach, (II piętro
pok. 23) lub on-linena stronie internetowej www.e-kalety.pl.

Marek Parys
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Można już składać wnioski na e-dowody
Informujemy, że wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego– dowodu z warstwą elektroniczną
(tzw. e-dowodu) są przyjmowane od 04.03.2019 r.
Więcej informacji na temat e-dowodów prezentujemy poniżej.

(jal)
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OD DNIA 1 KWIETNIA 2019 R. KOLEJNA PODWYŻKA STAWEK OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

U

rząd Miasta Kalety informuje, że
mimo wzrostu od dnia 1 stycznia
2019 r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody osiągane z tych opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina chcąc prawidłowo wykonywać
zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna zabezpieczyć w swoim budżecie
środki finansowe w wysokości umożliwiającej samofinansowanie się całego
systemu. Stawki opłat powinny zgodnie
z ustawą pokryć koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami

komunalnymi.
System gospodarowania odpadami
komunalnymi musi się bilansować tzn.,
że miasto nie może do niego dokładać,
ani tez na nim zarabiać.
Do czasu rozstrzygnięcia przetargu,
na okres I kwartału 2019 roku została
podpisana umowa na świadczenie usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów
z dotychczasowym wykonawcą tej usługi, by zapewnić ciągłość świadczenia
usługi. Jednakże wynegocjowane stawki
za odbiór 1 tony odpadów zmieszanych
oraz 1 tonę odpadów segregowanych (na
ten okres) są drastycznie wyższe w porównaniu do stawek z lat ubiegłych.
Podobne wysokości stawek przedstawiły
firmy przystępujące do przetargu.
Na tak drastyczny wzrost opłaty
wpływ ma kilka czynników takich jak
wzrost ceny energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”. Jest to opłata za składowanie
i magazynowanie odpadów, której wysokość jest ustalana w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana

w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. W 2013 roku opłata wynosiła
115,41 zł za tonę odpadów, w 2014 roku
opłata wzrosła do 119,68 zł, w 2017
roku wynosiła 120,76 zł. W roku 2019
opłata ta wynosi 170,00 zł a w 2020
roku osiągnie wysokość 270,00 zł co
oznacza, że cena za składowanie 1 tony
odpadów w 2020 roku może osiągnąć
kwotę nawet 500 zł.
W tej sytuacji opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być na wyższym
poziomie.
W związku z powyższym z dniem 1
kwietnia 2019 r. na mocy Uchwały Nr
38/V/2019 Rady Miejskiej w Kaletach,
podjętej jednogłośnie, nowe stawki
będą wynosiły: 19,00 zł za osobę, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 30,00 zł
za osobę, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Zmiana stawki nie będzie powodowała
konieczności składania nowej deklaracji.

Xymena Sudakowska

Sprawozdanie z IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

dniu 21 lutego. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz przewodnicząca Rady Miejskiej.
W
obradach udział wzięło 15 radnych, co
przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po sprawozdaniach przewodniczącej
Rady Miejskiej i burmistrza z okresu
międzysesyjnego oraz z zakresu gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz
odpadów, radni podjęli następujące
uchwały:
Nr 31/IV/2019 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety.
Nr 32/IV/2019 w sprawie zmiany
uchwały Nr 26/III/2019 Rady Miejskiej
w Kaletach w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok.
Nr 33/IV/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
w Kaletach wchodzącego w skład Ze-

społu Szkół w Kaletach.
Nr 34/IV/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Kaletach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kaletach.
Nr 35/IV/2019 w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół w Kaletach.
Nr 36/IV/2019 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na obszarze Gminy Kalety.
Nr 37/IV/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą

Kalety w sprawie powierzenia Gminie
Tarnowskie Góry realizacji zadania
z zakresu pomocy społecznej.
Następnie kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności
statutowej Ośrodka za 2018 rok.
W punkcie wolne głosy i wnioski,
dodatkowe informacje zgłaszano bieżące
sprawy, głos zabrał również radny powiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając
sytuację w Powiecie Tarnogórskim.

Małgorzata Mazur

Sprawozdanie z V sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

czwartek 28 lutego. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, V sesja Rady
Miejskiej w Kaletach, przewodniczyła
jej Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym
składzie Rady Miejskiej upoważnia
Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W trakcie sesji radni podjęli następujące

uchwały:
Nr 38/V/2019 w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 39/V/2019 w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok.
Nr 40/V/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2029.

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
z dopiskiem: „Przetarg na wynajem
lokalu użytkowego, zlokalizowanego
w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach” i w dniu przetargu przedstawić
dowód wpłacenia wadium.

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza
drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego,
zlokalizowanego w budynku przy
ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach

Dane teleadresowe:
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, biuro nr 11 (I piętro), nr tel. 34 352
-76-50, w godzinach pracy Urzędu.

Informacja o miejscu
wywieszenia i publikacji
ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta przy
ul. Żwirki i Wigury 2, a także
na stronie internetowej
www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.kalety.pl

Opis nieruchomości:
Lokal
użytkowy
o
powierzchni
70,40 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego, na działce nr 1497/84 o powierzchni 0,0847 ha,
położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja
19, opisanej w księdze wieczystej Sądu
Rejonowego w Tarnowskich Górach pod
numerem GL1T/00062093/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
usługowo-handlowej.
Lokal składa się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 70,40 m2 w stanie
dobrym.
Cena wywoławcza:
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi: 14,00 zł. netto.
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT.
Termin i miejsce przetargu:
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu
zaklejenia, w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2
w terminie do dnia 19 marca 2019 r. do
godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca
2019 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego
w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
(II piętro).
Wysokość wadium, forma, termin
i miejsce jego wniesienia:
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc
złotych) należy wpłacić przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr
rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 18 marca 2019 r.

www.kalety.pl
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS
Małapanew Kuczów

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,
PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334
oraz w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
wpisać nazwę naszego klubu, czyli
MAŁAPANEW KUCZÓW.
Przekazując nam 1 % płaconego podatku, również
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu przez
dzieci i młodzież w klubie Małapanew Kuczów.

www.kalety.pl
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