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lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kaletach, podpisano dokument, na który nasze miasto czekało od dawna.
W obecności burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza
Kandzi oraz radnego powiatowego Eugeniusza Ptaka,
Ziemowit Podolski - dyrektor Oddział Zakładu Gazowniczego w Zabrzu oraz przedstawiciel firmy
I-PROJEKT z Gliwic podpisali umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej dla budowy sieci gazowej
średniego ciśnienia w Kaletach.
Firma z Gliwic na wykonanie projektu gazyfikacji
naszego miasta ma 32 miesiące. W ramach zadania
zaprojektowane zostanie w Kaletach 27 kilometrów
sieci gazociągowej, która swój początek będzie miała
w Bibieli. Projekt gazyfikacji obejmie całe miasto, od
Miotka do Drutarni.
Wykonanie dokumentacji kosztować będzie przeszło 1.093.000 złotych. Sama zaś inwestycja budowy
gazociągu w naszym mieście jest trzecią pod względem wielkości inwestycją w województwie śląskim.
Pomysłodawcą idei gazyfikacji naszego miasta był
burmistrz Klaudiusz Kandzia, który wraz z ówczesnym przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem prowadzili intensywne działania lobbingowe w tej sprawie.

MATERIAŁ PŁATNY

Dariusz Szewczyk
www.kalety.pl
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Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca

ś.p. Leona Droździoka
Pani Janinie Perz, przewodniczącej Rady Miejskiej w Kaletach,
składają: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz radni Rady Miejskiej w Kaletach
„ Zamknęły się ukochane oczy,
Przestało bić najdroższe serce,
Spoczęły na zawsze spracowane ręce ”

MATERIAŁ PŁATNY

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
naszego ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

Śp. Leona Droździok
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym i Delegacjom,
za okazane współczucie, kondolencje, złożone wieńce i kwiaty,
serdeczne podziękowania składają Żona, Córka i Syn z Rodzinami.

„ Nie umiera Ten, kto trwa w pamięci i modlitwie żywych”

5 lipca, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, IX sesja Rady Miejskiej
w Kaletach, przewodniczyła jej Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej.
6 lipca pielgrzymi z Parafii pw. Św. Józefa w Kaletach- Jędrysku pojechali na rowerach do Sanktuarium Matki Boskiej Kochawińskiej na osiedlu M. Kopernika w Gliwicach.
8 lipca ks. Krzysztof Ochab otrzymał z rąk Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
15 lipca, przebywała w naszym mieście czteroosobowa delegacja z partnerskiego miasta Vitkov: starosta Pavel Smolka, wicestarosta Martin Šrubař, dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Vitkovie Miroslav Bučánek oraz Dyrektor Domu Kultury
z Vitkova Daniela Olbertova.
17 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
sieci gazowej średniego ciśnienia w Kaletach.
22 lipca odbył się odbiór końcowy prac związanych z utworzeniem pasieki edukacyjnej,
25 lipca Skarbnik Miasta Kalety p. Renata Sosnica skończyła pracę w Urzędzie Miejskim w Kaletach w związku z przejściem
na emeryturę.
29 lipca odbył się odbiór końcowy robót związanych z realizacją inwestycji p.n.: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”.
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
31 sierpnia w Kaletach– Zielonej finiszować będzie X Tarnogórski Integracyjny Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych.
28 września i 29 września odbędzie się w naszym mieście kolejna impreza z cyklu „Niedziela z Cittaslow”.
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Wieloletnia Skarbnik Miasta Kalety przechodzi na emeryturę
Miejskim w Kaletach w związku
z przejściem na emeryturę. Pani Renata Sosnica związana jest z Urzędem
Miejskim w Kaletach od 1 lutego 2003
r., kiedy to uchwałą Rady Miejskiej
została powołana na skarbnika Miasta
Kalety.
Ponad 16 lat pracy na jednym z najbardziej odpowiedzialnych funkcji na
szczeblu gminy, 16 opracowanych projektów budżetów, 17 sprawozdań z wykonania budżetu i duży wkład w budowę
lokalnej samorządności. Uhonorowana
za umiejętność stosowania skomplikowanych przepisów prawa, jak i wysokie
dniu 25 lipca 2019 r., Skarb- kompetencje w zarządzaniu zespołem
nik Miasta Kalety p. Renata finansowo-księgowym w ogólnopolskim
Sosnica skończyła pracę w Urzędzie rankingu Skarbnik Samorządu 2019

przeprowadzonym przez Dziennik Gazeta Prawna w kategorii gminy do 20.000
mieszkańców. W latach 2011 i 2012 podczas jej pracy na rzecz Miasta- Gmina otrzymała nagrody za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów samorządowych i tytuł „Gmina dbająca
o finanse mieszkańców”.
Pani Renacie Sosnica składamy serdecznie podziękowania za wieloletnią,
sumienną pracę w Urzędzie Miejskim w
Kaletach. Życzymy dużo zdrowia na
spokojne lata zawodowego odpoczynku,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu radości w każdym nadchodzącym dniu.

W kaletańskim Ichtioparku powstała
pasieka edukacyjna!

Budowa stanicy rowerowej
w Luboczu w ramach
Budżetu partycypacyjnego
Powiatu Tarnogórskiego
na rok 2020

w

22

lipca odbył się odbiór końcowy
prac związanych z utworzeniem pasieki edukacyjnej, która powstała na terenie kaletańskiego Ichtioparku.
Przestronny, drewniany budynek,
kryje w sobie wiele ciekawostek z dziedziny pszczelarstwa. Największą atrakcją edukacyjnej pasieki jest niewątpliwie
duży, oszklony ul pokazowy, gdzie odwiedzający będą mieli możliwość pod-

patrzeć prawdziwe
pszczoły podczas pracy. Owady będą wlatywać do ula za pomocą
specjalnego rękawa –
tak, aby edukacja była
bezpieczna zarówno
dla turystów jak i dla
pszczół.
W pasiece znajduje
się także drewniany ul
z a b a w o w o dydaktyczny dla najmłodszych z ruchomymi, kolorowymi elementami, a także
autentyczny kombinezon pszczelarski
z kapeluszem. Na ścianach pomieszczenia zawisło osiem tablic edukacyjnych,
z których o pszczelarstwie dowiemy się
niemal wszystkiego, a przed budynkiem
pasieki utworzono ścieżkę edukacyjną
z dwiema grami terenowymi.
W ramach zadania zakupiony został
także sprzęt multimedialny, który wkrótce również będzie na wyposażeniu pasieki edukacyjnej. Jest
to m.in. tablica interaktywna oraz okulary VR
360º, które przenoszą
w wirtualną rzeczywistość życia pszczoły
miodnej. W planach
jest dalszy rozwój tego
miejsca. Z początkiem
wiosny wprowadzone
zostaną do ula pszczoły, a także wykonany
zostanie pokaźny ogród

Agnieszka Kwoka

W

ramach IV edycji Budżetu
partycypacyjnego Powiatu
Tarnogórskiego, mieszkaniec naszego
miasta, a zarazem radny powiatowy p.
Eugeniusz Ptak, zgłosił projekt polegający na budowie stanicy rowerowej
w Luboczu przy drodze powiatowej
nr 2352S.
Zadanie swoim zakresem obejmowałoby przygotowanie terenu, budowę
stanicy oraz zagospodarowanie miejsca
spoczynkowego m.in. stojaki rowerowe
i stacja naprawy rowerów.
Głosowanie rozpocznie się 16 września 2019 r. O jego szczegółach poinformujemy wkrótce. Już dziś zachęcamy
wszystkich mieszkańców Miasta Kalety
do oddania głosu na projekt budowy
stanicy rowerowej w Luboczu.

Agnieszka Kwoka
z roślinami miododajnymi.
W odbiorze, poza przedstawicielami
Urzędu Miejskiego w Kaletach, na czele
z burmistrzem Miasta Kalety Klaudiuszem Kandzią uczestniczył wykonawca
robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Środki na realizację tego zadania
w wysokości przeszło 45.000 zł. Miasto
Kalety pozyskało z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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W Kaletach powstał kolejny mini ogród botaniczny

Na

terenie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kaletach powstał właśnie mini ogród botaniczny, na który Miasto Kalety pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W ramach zadania utworzony został
mini ogród, na terenie którego nasadzonych zostało 350 sztuk krzewów z prawie 35 różnych gatunków roślin. Każdy
gatunek roślin oznaczony został tabliczką z nazwą krzewu, a nasadzenia wykonane zostały w sposób umożliwiający
dzieciom swobodną ich obserwację.

Mini ogród botaniczny będzie doskonałą bazą do prowadzenia zajęć jako
element "żywej lekcji przyrody”. Dzieci
nauczą się rozpoznawać i pielęgnować
rośliny oraz dbać o środowisko lokalne.
Na utworzenie ogrodu Miasto Kalety
otrzymało 10.045,00 zł. dofinansowania
z WFOŚiGW w Katowicach.
Przypomnijmy, iż w ubiegłych latach,
podobny mini ogród powstał przy Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy
oraz przy Zespole Szkół i Przedszkola
w Miotku.

Agnieszka Kwoka

Leśny zakątek Śląska
zaistniał na bursztynowej
autostradzie

Na

nowo budowanym odcinku
autostrady A1, której szlak
jest częścią europejskiej trasy E75,
mającej swój początek w norweskim
Vardo, a kończącej się w Sitti na greckiej wyspie Kreta, zamontowany został drogowskaz kierujący do Kalet.
Bursztynowa autostrada, bo tak nazywana jest trasa A1 biegnąca z północy
na południe Polski, jest częścią europejskiej trasy E75 i łączy z wieloma trasami
szybkiego ruchu. Oznakowanie – drogowskaz, nie tylko ułatwi podróżującym
dojazd do Kalet, ale pośrednio także
przyczyni się do rozwoju turystyki
w naszym mieście.

Dariusz Szewczyk

Rowerowi pielgrzymi odwiedzili sanktuarium w Gliwicach

W

dniu 6 lipca pielgrzymi z Parafii pw. Św. Józefa w Kaletach-Jędrysku już po raz ósmy wsiedli
na rowery i wyruszyli na pielgrzymkowy szlak. Tym razem celem pielgrzymów było Sanktuarium Matki Boskiej

Kochawińskiej
na osiedlu M.
Kopernika
w Gliwicach.
Pątnicy zebrali
się pod swoim
parafialnym kościołem
już
o 7.30 rano. Tutaj
po krótkiej modlitwie otrzymali
błogosławieństwo
ks.
Wikarego.
Następnie, jak co
roku, kierownik
trasy – Grzegorz
Kukowka z TKK
PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach przedstawił pokrótce plan pielgrzymki i przy
dźwięku rowerowych dzwonków pątnicy
ruszyli w pielgrzymkową trasę.
Najpierw przez kaletańskie lasy dotarli
na obrzeża Mikołeski, skąd udali się do

Tarnowskich Gór, a dokładnie przez
Pniowiec do Strzybnicy. Tam czekały na
nich gościnne progi kościoła św., gdzie
po trudach pierwszych kilku pielgrzymkowych kilometrów mogli trochę odetchnąć, a także w modlitewnym skupieniu zawierzyć Maryi swoje pielgrzymkowe intencje.
Ze Strzybnicy pielgrzymi udali się
w dalszą drogę – przez Rybną, Laryszów, Zbrosławice, Kamieniec do Zawady. W Laryszowie dołączyli do nich
członkowie TKK PTTK im. Wł. Huzy
w Gliwicach, którzy prowadzili ich dalej
bezpiecznymi drogami, aż do pielgrzymkowego celu. Zanim jednak pątnicy dotarli do gliwickiego sanktuarium, zatrzymali się jeszcze w Zawadach, gdzie jedna z miejscowych parafianek już na nich
czekała z kluczami do urokliwego zabytkowego kościółka. W Zawadach również oddali się wspólnej modlitwie zawierzając Maryi trudy pielgrzy-
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mowania.
Kolejnym przystankiem było już Sanktuarium Matki Boskiej Kochawińskiej –
Matki Bożej Dobrej Drogi, w Gliwicach.
Tutaj członkowie gliwickiego klubu
pożegnali się z kaletańskimi pątnikami,
którzy udali się na Mszę św. w Sanktuarium.
Po przepięknej Mszy odprawionej
przez ks. Damiana historię Sanktuarium
przedstawił pielgrzymom miejscowy
wikary. Po Mszy św. przyszedł czas na
agapę – pątnicy najpierw zostali poczęstowani kawą, herbatą i ciastkami, następnie udali się na ognisko.
Po posileniu się pysznymi kiełbaskami i krótkim odpoczynku trzy pielgrzymkowe grupy stanęły w szranki w
różnych konkurencjach i konkursach.
Zabawy i śmiechu było co niemiara, gdy
drużyny rywalizowały w przeciąganiu
liny, czy grze w boule. Apogeum emocji
przyniósł jednak quiz, którego wyniki
miały rozstrzygnąć o tym komu w tym
roku należy się laur zwycięstwa. Szczęśliwymi zwycięzcami została Grupa
Trzecia prowadzona przez p. Arkadiusza
Borka. Zostali oni nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi – były to
lampki czołówki. Pozostali pielgrzymi

dostali w ramach nagród pocieszenia boże krówki – każda z innym
cytatem różnych znanych osób.
Po agapie nadszedł czas zbierania się do powrotu – pielgrzymi
mieli do przejechania jeszcze 45
km. Droga powrotna wiodła przez
Łabędy, Czechowice, Pyskowice
do Łubia, gdzie pątnicy zatrzymali
się na kolejny odpoczynek. Był to
najtrudniejszy i najbardziej pagórkowaty odcinek trasy, toteż każdy z
chęcią skorzystał z możliwości zregenerowania sił na krótkim odpoczynku. Po
wspólnej modlitwie pątnicy ruszyli w
stronę Brynka, gdzie zaplanowany był
kolejny postój. Stamtąd lasami wrócili
do swojego kościoła, gdzie już czekały
na nich stęsknione rodziny, a także
ksiądz wikary z kropidłem, którym
zgodnie z doroczną tradycją obficie
święcił powracających. Na przywitanie
pielgrzymom wyszedł również ksiądz
proboszcz.
Po dziękczynnej modlitwie w kościele
wszyscy rozjechali się do swoich domów.
Pielgrzymi pragną złożyć serdeczne
podziękowania wszystkim dobroczyń-

com: Panu burmistrzowi Kladiuszowi
Kandzi za koszulki z logo miasta i parafii oraz udostępnienie samochodu Urzędu Miasta wraz z kierowcą – panem
Krzysiem, który nas asekurował; głównym organizatorom – Beacie Halamus
i Grzegorzowi Kukowce oraz wszystkim
którzy pomagali w organizacji: Piotrowi
za piękne zdjęcia, liderom grup i młodzieży, która dbała, by nikt się nie zgubił. Szczególne podziękowania pielgrzymi składają na ręce księdza Damiana,
który nie tylko opiekował się nimi duchowo, ale już po raz kolejny wyruszył
razem z nimi na pielgrzymkowy szlak.

Agata Kukowka
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Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela

W

dniu 8 lipca ks. Krzysztof
Ochab otrzymał z rąk Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza
Kandzi akt nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego.
Ksiądz złożył ślubowanie potwierdzając je podpisem: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do
pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode

pokolenie w duchu
umiłowania Ojczyzny,
tradycji narodowych,
poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.
Ksiądz Krzysztof
Ochab zgodnie z procedurą, odbył prawie
trzyletni staż zawodowy i w dniu 24 czerwca 2019 r. zdał egzamin na wyższy stopień
zawodowy. Kandydat
przedstawił swój dorobek zawodowy i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania komisji oraz spełnił wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Księdzu życzymy satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Sparingi Unii Kalety

10

lipca Unia Kalety
zainaugurowała
przygotowania do startu
w sezonie ligowym 20199/2020 w częstochowskiej
grupie ligi okręgowej.
Jak dotychczas rozegrano pięć meczów sparingowych. 19 lipca na stadionie przy ulicy Fabrycznej z letniego letargu brutalnie wyrwała Unitów drużyna
Orła Miedary, która strzeliła gospodarzom aż 5 bramek, tracąc zaledwie jedną.
28 lipca, również przy Fabrycznej, było
już o wiele lepiej– Unia wygrała 3:1 z
Orłem Bobrowniki Śląskie. 31 lipca rozegrano sparing w Dobrodzieniu ze Startem (Unia wygrała 3:1), zaś 4 sierpnia na
własnym stadionie kalecianie pokonali
3:0 LKS Żyglin.
Sezon ligowy drużyna z Kalet rozpocznie meczem w Przyrowie z Piastem,
10 sierpnia. Tydzień później, również na
wyjeździe, zagra z KS Panki. Na własnym stadionie naszych zawodników
zobaczymy dopiero w trzeciej kolejce, 24
sierpnia. Zagrają wówczas mecz z Pogonią Kamyk. 31 sierpnia Unici wyjadą na
mecz z MKS Myszków

Agnieszka Kwoka

Jacek Lubos

II Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Kalety

27

lipca o godz. 22.00 na kaletańskim Orliku odbył się II Nocny
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. W tegorocznej
edycji nocnych zmagań uczestniczyło
8 drużyn. Każdy z rozgrywanych meczy trwał 10 minut. Podczas sportowej
imprezy panowała znakomita atmosfera, wszyscy w znakomitych nastrojach zakończyli sportowe zmagania
o godz. 2.00.
Klasyfikacja

końcowa

turnieju:

I miejsce: „ZAWODNICY TESTOWANI” – kapitan: Patryk Gatys, w składzie:

Dominik Gajdzik, Patryk
Krawczyk, Denis Dobros,
Bartłomiej Klabis, Przemysław Kalemba, Tomasz Hońca.
II miejsce: „GRABARZE” –
kapitan: Marcin Marzec, w
składzie: Adam Painta, Mateusz Painta, Szymon Watoła,
Krzysztof Nowak, Piotr Prusko, Artur Niglus, Marcin
Wąsiński, Tomasz Gomoluch, Rafał Marmajewski.
III miejsce: „DUDELANGE” – kapitan:
Mateusz Płonka, w składzie: Grzegorz
Kot, Roland Płonka, Olek
Gabryś, Daniel Marczak,
Mateusz Ko p ycio k.
IV miejsce: „420 KALETY”
V miejsce: „FC TELETUBISIE”
VI miejsce: „SZWAGRY
TEAM”
VII miejsce: „FC GALAXY”
VIII miejsce: „BUM
BUM CIAO”
Statuetkę najlepszego

strzelca turnieju otrzymał: Denis Dobros
z drużyny: „ZAWODNICY TESTOWANI”, uzyskując 9 goli.
Statuetkę najlepszego bramkarza turnieju otrzymał: Tomasz Hońca z drużyny: „ZAWODNICY TESTOWANI”.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia składa serdeczne podziękowania p.
Denisowi Lipka i p. Damianowi Gabrysiowi za zorganizowanie zawodów,
a także p. Grzegorzowi Gruszce za sprawowanie pieczy sędziowskiej.

(jal)

www.kalety.pl
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Rozstrzygnięto konkurs miejski na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród

T

radycyjnie, jak co roku, również tego lata Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia ogłosił konkurs miejski na
najładniejszy balkon i przydomowy ogród, a Jury jak zwykle miało bardzo trudne zadanie aby wybrać zwycięskie
posesje. Pomysłowości i oryginalności w tworzeniu rabat i kwietników naszym mieszkańcom nie brakowało, dlatego zdecydowano, że w tym roku wyróżnieni zostaną:

Marek Parys

Pani Violetta Dróżdż

Pani Sabina Michalik

Pani
Bernadeta Kokot

www.kalety.pl
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Zawody
feederowe Koła
PZW Kalety

W

Miejska Orkiestra Dęta
z Kalet uświetniła otwarcie
biura konsulatu Peru
w Katowicach

Na

zaproszenie Konsula Honorowego Republiki Peru, Wojciecha Giergiela, burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia wraz
z Miejską Orkiestrą Dętą, wzięli
udział w otwarciu biura konsulatu
honorowego Peru w Katowicach.
W wydarzeniu uczestniczył ambasa-

dniach
18-19
maja nad zbiornikami wodnymi w Zielonej odbyły się zawody
wędkarskie dla członków
Koła PZW Kalety. Tym
razem uczestnicy, w liczbie 21 osób, zmierzyli się
ze sobą w metodzie feededor Republiki Peru w Polsce Alberto
Salas Barahona, przedstawiciele korpusu konsularnego, władz samorządowych oraz duchowni.
Po uroczystym mianowaniu Wojciecha Giergiela, mieszkańca Tarnowskich Gór, na honorowego
konsula Republiki Peru,
symbolicznie przecięto
wstęgę oraz poświęcono
biuro. Miejska Orkiestra
Dęta z Kalet uświetniła to
wydarzenie mini koncertem, zachwycając jednocześnie
przybyłych gości.
Konsulat ma
służyć rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy
między Polską i Republiką
Peru przede wszystkim na
obszarze gospodarczym i kulturowym, a także na poziomie
kontaktów międzyludzkich.

rowej.
Zawody były dwuturowe i odbywały
się od wczesnego rana do południa w
sobotę i niedzielę. Na koniec nastąpiło
podliczenie wyników, po którym najlepszy okazał się Wojciech Kotucha. Wyprzedził on w rywalizacji Marka Janoszkę i Roberta Kudra. Tuż za podium znalazł się tym razem Stanisław Szmalemberg, zaś piąty był Andrzej Płachciński.
Wręczenie pucharów odbyła się
w restauracji ośrodka wczasowego
„Zielona Sosna” pana Józefa Rzepki.

Jacek Lubos

Marian Lisiecki

Judo w Kaletach

D

nia 01.09.20119 rozpocznie swoje działanie Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Judo Kalety.
Klub jest stowarzyszeniem powołanym przez rodziców, nauczycieli oraz
sympatyków na bazie grupy judoków, która od pięciu lat ćwiczy
w „Harcówce”. Klub zajmować się będzie szkoleniem judo dzieci i młodzieży
oraz promowaniem tej dyscypliny sportu. Siedzibą klubu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach, a zajęcia odbywać się będą na wspomnianej
„Harcówce”, czyli małej
salce gimnastycznej należącej do szkoły .
Klub zaprasza wszystkich
chętnych a w szczególności
dzieci w wieku 5-10 lat na treningi.
Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można na klubowej stronie
www.zajeciajudo.com lub pod numerem telefonu 881 505 975.

Jacek Lubos
Piotr Golus
www.kalety.pl
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Nowy samochód miejskich służb gospodarczych

M

iasto Kalety zakupiło niedawno nowy samochód na potrzeby miejskich służb porządkowych, który zastąpi wysłużone i kojarzone już chyba przez każdego mieszkańca, pomarańczowe auto gospodarcze. Nowy Volkswagen
Transporter, tym razem w kolorze białym, został już oznakowany miejskimi symbolami aby stał się rozpoznawalny. Profesjonalny samochód gospodarczy jest teraz w pełni przygotowany do użytkowania go w celu utrzymania porządku
i czystości w całym naszym mieście.

(jal)

www.kalety.pl
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Milionowa inwestycja ze środków europejskich w Publicznym Gimnazjum
i Miejskim Domu Kultury w Kaletach dobiegła końca

29

lipca odbył się odbiór końcowy
robót związanych z realizacją
inwestycji p.n.: „Przeciwdziałanie
niskiej emisji poprzez kompleksową
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety”. Projekt, na realizację którego
Miasto Kalety pozyskało blisko
2.400.000 zł dotacji współfinansowany

był w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Wykonawcą robót było
Konsorcjum
Firm
z Kalet: Firma Usługowo-Handlowa Tomasza Rapcinskiego
i Zakład UsługowoHandlowy Mirosława
Kukuły.
W ramach zadania w
budynku Publicznego
Gimnazjum wykonano kompleksową
termomodernizację z ociepleniem przegród budowlanych oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zmodernizowano instalację c.o., zamontowano instalację solarną dla potrzeb c.w.u oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 22,8 kW.
W Miejskim Domu Kultury także
wykonano kompleksową termomoderni-

zację budynku, przebudowano kotłownię
węglową na olejową wymieniono instalację c.o., wykonano instalację odgromową i wentylacji mechanicznej, instalację
solarną oraz wymieniono pokrycie dachu.
W odbiorze udział wzięli przedstawiciele firmy wykonawczej Tomasz Rapcinski i Mirosław Kukuła, inspektorzy
nadzoru inwestorskiego, zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk, dyrektor Zespołu Szkół, przedstawiciel MDK oraz pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju
Miasta Kalety.
Termomodernizacja budynków nie
tylko pozytywnie wpłynęła na estetykę
otoczenia ale przede wszystkim pozwoli
zmniejszyć koszty ogrzewania obiektów.
Z całą pewnością przyczyni się to do
poprawy jakości powietrza w naszym
mieście.

Jan Potempa

MATERIAŁ PŁATNY

www.kalety.pl

sierpień 2019

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

13

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety
dla najzdolniejszych uczniów
i studentów

Od

1 września można składać
wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla
najzdolniejszych uczniów i studentów.
O stypendium ubiegać mogą się
uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół
podstawowych, ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych oraz studenci do
26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają
poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w
konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub
międzynarodowego.
Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2019 r. do 30.09.2019 r. w przypadku studentów od 1.10.2019 r. do 31.10.2019 r.
Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim,
III piętro- w Centrum Usług Wspólnych, lub ze strony internetowej www.bip.kalety.pl („Wnioski do pobrania”,
„Stypendia”)

Monika Gambuś

Komunikat do rodziców
(prawnych opiekunów)
młodzieży w wieku 16 – 18 lat

R

ok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej:
''Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest
obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego
określa ustawa''.
Po ukończeniu klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III
gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do
publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo kształcenia (zdobywania zawodu)
w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę,
a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996)
rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych
ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu
warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka w wieku 16-18 lat
do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko
mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w
tym zakresie.
Mając na uwadze realizację art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy Prawo oświatowe prosimy rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub realizują obowiązek nauki

Złóż wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego

P

rzypominamy
o możliwości ubiegania się o przyznanie
stypendium szkolnego
dla uczniów i studentów, mieszkańców naszego miasta,
w roku szkolnym 2019/2020. Wnioski można pobrać oraz
składać w Urzędzie Miejskim, III piętro- w Centrum Usług
Wspólnych.
Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niż kwota 528,00 zł netto.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do
dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –
do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego
gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posidaniu
statusu osoby bezrobotnej
Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, III piętroCentrum Usług Wspólnych, telefonicznie 34/3527-651
Dokumenty można pobrać ze strony internetowej:
www.bip.kalety.pl z zakładki „Wnioski do pobrania”,
„Stypendia”

Monika Gambuś
w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 października
2019 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku
nauki przez syna/córkę w wieku 16 - 18 lat (zaświadczenie ze
szkoły lub powiadomienie na załączonym druku).
- Druk powiadomienia do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Miasta Kalety (w załączniku),
- Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalety / Centrum Usług Wspólnych w Kaletach (III piętro), ul. Żwirki i Wigury 2.
W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki, o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Burmistrza Miasta.
Szczegółowe informacje można uzyskać w CUW Kalety
(III piętro), tel. 34 3527 651.

Joanna Ptak
www.kalety.pl
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Delegacja partnerskiego miasta Vitkov z wizytą w Kaletach
granicznych w ramach programu Forum
Polsko – Czeskie. Projekt pn. „Razem
pracujemy razem się uczymy II”, będzie
polegał na wymianie doświadczeń kulturowych oraz na uczestnictwie w warsztatach wokalnych, muzycznych i tanecznych dzieci i młodzieży z Kalet oraz
Vitkova.
Drugi projekt, o którego środki na
realizację Miasto Vitkov zawnioskuje
w ramach Euroregionu Silesia, zaplanowany jest na rok 2020. Zadanie będzie
miało charakter kampanii edukacyjnej
o tematyce ekologicznej związanej
z segregacją odpadów i będzie polegało
na wymianie dobrych praktyk w powyższej tematyce.

W

poniedziałek, 15 lipca, przebywała w naszym mieście
czteroosobowa delegacja z partnerskiego miasta Vitkov: starosta Pavel
Smolka, wicestarosta Martin Šrubař,
dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Vitkovie Miroslav Bučánek
oraz Dyrektor Domu Kultury z Vit-

kova Daniela Olbertova. Podczas wizyty omówione zostały plany na realizację dwóch projektów partnerskich.
Pierwszy rozpocznie się już w tym
roku. Zrealizowany zostanie z udziałem
dotacji jaką Miejski Dom Kultury
w Kaletach wraz z Fundacja Gloria Kultura pozyskał z Ministerstwa Spraw Za-

Kalety w rankingu zamożności „Wspólnoty”

W

rankingu
tygodnika
„Wspólnota” dochodów jednostek samorządu terytorialnego Miasto Kalety zajęły 241 pozycję z dochodem per capita za 2018 rok – 3114,14
zł.
Rok wcześniej byliśmy na pozycji
374, natomiast w porównaniu do 2010
roku awansowaliśmy o 297 pozycji.
Klasyfikowani byliśmy w kategorii
„Miasta inne”, w której uwzględnionych
zostało 597 samorządów. Metoda rankingu opisana została następująco:

„Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna
jak w ubiegłych latach. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania
z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość
dochodów.
Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej
potrafi wywindować samorząd bardzo
wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i nie ma związku
z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie
tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność).”

Agnieszka Kwoka

Niebawem rozpocznie się
remont ulicy Lubszeckiej

J

uż wkrótce kolejna ulica w naszym
mieście zostanie wyremontowana.
Tym razem, dzięki dotacji w kwocie
381.290,50 zł. jakie Miasto Kalety pozyskało w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019, przebudowana zostanie wraz z kanalizacją deszczową ul. Lubszecka w Kuczowie.
Pod koniec lipca, w siedzibie Urzędu
Miejskiego, odbyło się otwarcie ofert
w przetargu ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Kalety na realizację tej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę wykonania tego zadania przedstawiła firma
POL-BRUK z Poczesnej. Termin zakończenia robót zaplanowany został na 30
listopada 2019 r.

Klaudiusz Kandzia

Klaudiusz Kandzia

Sprawozdanie z IX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

piątek 5 lipca, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, IX
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 74/IX/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.
Nr 75/IX/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
Nr 76/IX/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaletach
przy ul. Powstańców Śląskich
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Kaletach przy ul. Powstańców
Śląskich.
Działka nr 130/22 o powierzchni 0,1410 ha,
nieruchomość niezabudowana,
położenie: Kalety, ul. Powstańców Śląskich,
z bezpośrednim dostępem do drogi – ul.
Powstańców Śląskich o nawierzchni asfaltowej oraz ul. Konopnickiej, przeznaczenie
w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 5U1 – tereny usług nieuciążliwych
oraz częściowo w obszarze oznaczonym
symbolem 1MW3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, działka o kształcie
nieregularnym, teren wznoszący się w kierunku ul. M. Konopnickiej, częściowo zadrzewiony, nieogrodzony, sąsiedztwo działki stanowi zabudowa wielorodzinna, budynek przedszkola, obiekty przemysłowe na terenach pofabrycznych oraz teren kolejowy, własność: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety, nieruchomość
zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00090631/8, uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uciążliwości działki: ryzyko podtopień ze względu na bliskie sąsiedztwo rzeki Mała Panew.
cena wywoławcza – 95 000 zł,
wadium – 10 000 zł.
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki
i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24, o godz. 10.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaletach: 25 1020 2313 0000
3902 0518 3068 do dnia 29 sierpnia 2019 roku.
Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1.osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty ) ,
2.osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,
3.pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11
tel. ( 34 ) 352 76 48.
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