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Zapraszamy 19 września na uroczyste otwarcie Ichtioparku!

W

sobotę, 19 września, zapraszam wszystkich mieszkańców
na uroczyste otwarcie Ichtioparku
przy ulicy Fabrycznej. Szczegółowy
program atrakcji, jakie czekają na
gości w tym dniu, znajdą Państwo na
plakacie na stronie nr 19.
Idea przekształcenia przejętego przez
Miasto od likwidatora KZCP dawnego
stawu fabrycznego w miejsce wypoczynku i rozrywki z rybami w tle narodziła się w 2013 roku.
Już w lutym 2014 roku gotowy był
wniosek o dotację unijną, który złożono
w katowickim Urzędzie Marszałkowskim.
Pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji w wysokości 408.000,00 zł w ramach Priorytetu III Turystyka, działanie

3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne zapadła 4 listopada
2014 r.
Wczesną wiosną bieżącego roku, po rozstrzygnięciu poszczególnych
przetargów rozpoczęły się
prace, w ramach których infrastruktura
stawu wzbogaciła się o brukowaną alejkę, oświetlenie solarne, wiaty spoczynkowe, wiatę spoczynkową z grillem do
smażenia do ryb, monitoring, wypożyczalnię sprzętu wędkarskiego, ścieżkę
edukacyjną o rybach z tablicami informacyjnymi, pomosty pływające- stanowiska wędkarskie, taras widokowy oraz
nasadzenia. Na potrzeby Ichtioparku
zakupiono także sprzęt pływający

w postaci łodzi wiosłowych.
Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej
radni uchwalili regulamin korzystania
z atrakcji, jakie oferować nam będzie
miejsce, którego poza Kaletami próżno
by było szukać na terenie całego kraju.
Jak to wszystko wygląda na żywo
i jak funkcjonuje przekonać się będzie
można już od 19 września...

Klaudiusz Kandzia
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Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia żonie, dzieciom, matce, bratu oraz krewnym
z powodu śmierci

śp. Marcina Walczaka
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach

składa
Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Marcina Walczaka
Delegacjom, przyjaciołom, znajomym i księżom składa pogrążona w bólu rodzina.
„Spieszmy się kochać ludziTak szybko odchodzą.”
Wyrazy współczucia dla Pani Ewy Czeluśniak na okoliczność śmierci ojca

śp. Andrzeja Jasińskiego
składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za udział w ostatniej drodze moich Rodziców: rodzinie, znajomym,
Burmistrzowi i koleżankom z Urzędu Miejskiego w Kaletach składa
Ewa Czeluśniak
www.kalety.pl
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Zaproszenie na jubileusze par małżeńskich
Burmistrz Miasta Kalety organizuje jak co roku uroczystości jubileuszowe par małżeńskich
obchodzących 50- lecie i 25- lecie małżeństwa.
Prosimy o zgłaszanie się par małżeńskich mających takie jubileusze w roku 2015 stale zamieszkujących nasze
miasto, zaś ślub zawierających w Kaletach lub poza Kaletami.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 034 352-76– 33
Uroczystości planowane są w dniach:
- 3 października 2015 dla jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa,
- 14 października 2015 dla jubilatów obchodzących 25-lecie małżeństwa.

Serdecznie zaprasza Burmistrz Miasta Kalety

15 sierpnia rozpoczęła się kolejna edycja charytatywnego rajdu „Złombol”. Kalety reprezentowali na nim bracia Paweł i Szymon
Musik startujący Polonezem.
W dniach 17-19 sierpnia odbyła się XVI piesza pielgrzymka parafian z Miotka do Częstochowy.
20 sierpnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
23 sierpnia Miasto Kalety zorganizowało w Zielonej I Zielony Triathlon.
29 sierpnia odbył się współorganizowany przez Miasto Kalety VI Tarnogórski Integracyjny Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych.
29 sierpnia kaletanie Jakub Borek i Paweł Kotarski zajęli II miejsce w III Triatlonie Turystycznym doliną Małej Panwi od Krusina do Ozimka.
1 września w kaletańskich placówkach oświatowych odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
W dniach 5 i 6 września odbyło się Święto Truszczycy i Rodzinne Grzybobranie.
5 września Miejska Orkiestra Dęta wzięła udział w VIII Tarnogórskim Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda.
9 września w Koszęcinie wiceburmistrz Dariusz Szewczyk uczestniczył w podpisaniu umowy ramowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
10 września w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Kaletach– sesja nadzwyczajna.

10 września 22 kaletanki biorące udział w projekcie „Jak się żyje kobietom w centrum Europy“ wyjechały do partnerskiego
Vitkova.
13 września nad dolnym zbiornikiem wodnym w Zielonej odbyły się V Zawody Rodzinne Okręgu PZW Częstochowa.

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos
MATERIAŁ PŁATNY
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Kaletańskie szkoły podstawowe biorą udział w programie
"Owoce i warzywa w szkole"

A

gencja Rynku Rolnego opublikowała listę szkół, które w roku
szkolnym 2015/2016 wezmą udział
w programie „Owoce i warzywa
w szkole”.

Znalazły się na niej także kaletańskie
szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła
Podstawowa im. A. Mickiewicza przy
ul. 1 Maja w Kaletach oraz Zespół Szkół
i Przedszkola w Miotku. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez
zwiększenie udziału owoców i warzyw
w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania się. Dzieciom
uczestniczącym w programie udostępnia

się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce
i warzywa oraz soki. Aby skutecznie
i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje
owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw.

Dorota Mańczak

Kalety zyskały nowe
połączenie do Gliwic

Szkoły podstawowe z Kalet otrzymają dotację w ramach
rządowego programu „Książki Naszych Marzeń”

podstawowej w obszarze rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki Naszych Marzeń”.
Miło nam poinformować, że w wykazie organów prowadzących, które uzyskały wsparcie znalazło się także Miasto
Kalety. Tym samym dotację na zakup
ecyzją Wojewody Śląskiego za- nowych książek do bibliotek szkolnych
twierdzona została lista wnio- otrzymają nasze dwie szkoły podstawoakład Przedsiębiorstwa Komunisków rekomendowanych do przyzna- we: Publiczna Szkoła Podstawowa im.
kacji Samochodowej w Lublińcu
nia wsparcia w ramach Rządowego A. Mickiewicza przy ul. 1 Maja w KaleSp. z o.o. informuje, że z dniem 4 wrzeProgramu Wspierania w 2015 r. orga- tach oraz Zespół Szkół i Przedszkola
śnia 2015 r. uruchamia linię autobusonów prowadzących szkoły podstawo- w Miotku.
wą na trasie Lubliniec- Gliwice.
we i szkoły artystyczne realizujące
Autobusy kursować będą w dni roboAgnieszka Kwoka
kształcenie ogólne w zakresie szkoły
cze. Cena biletu jednorazowego za przeRozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w kaletańskich jazd całej trasy (Lubliniec-Gliwice) wyniesie 13 zł.
placówkach oświatowych
Na odcinku Lubliniec-Tarnowskie
Góry obowiązywać będą dotychczasowe,
roczystości rozpoczynające rok o swoich nowych, młodszych kolegach promocyjne ceny biletów. Dodatkowo
szkolny 2015/16 w naszym mie- powitali ich specjalnie przygotowanym
dla studentów udzielana jest ulga handloście, rozpoczęły się mszami św. w in- na tę okazję występem artystycznym. Po
wa w wysokości 50%. Pasażerowie zaintencji uczniów, ich rodziców, nauczy- części oficjalnej uczniowie spotkali się
teresowani nabyciem biletów miesięczz wychowawcami.
cieli i pracowników szkoły.
nych mogą składać zamówienia pod nuNastępnie obchody kontynuowano
Ze strony władz miasta Kalety, które merami tel. 34 356 29 57, 602 255 774,
w poszczególnych placówkach szkol698 623 616.
nych. Dyrektorzy szkół – p. Dorota Mań- pełni funkcję organu prowadzącego,
Agnieszka Kwoka
czak i Bożena Dziuk powitały wszyst- w uroczystościach udział
kich po wakacjach i życzyły samych wzięli burmistrz miasta
sukcesów w nowym roku szkolnym. Do Klaudiusz Kandzia, Przesłów powitania przyłączył się także bur- wodniczący Rady Miejskiej
mistrz miasta Klaudiusz Kandzia życząc Eugeniusz Ptak, zastępca
uczniom wytrwałości i samych sukcesów burmistrza Dariusz Szeww nauce. Zapewnił rodziców, że ich po- czyk, a także członkowie
ciechy będą pobierać naukę pod okiem Komisji Oświaty, Kultury,
wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Sportu, Zdrowia i Spraw
W tym roku szkolnym naukę w Pu- Socjalnych Rady Mieblicznej Szkole Podstawowej w Kaletach
skiej: przewodnicząca Irena
rozpoczęło 79 pierwszoklasistów w tym
Nowak oraz Mirosława
36 sześciolatków, natomiast w Zespole
Potempa i Krzysztof RoSzkól i Przedszkola w Miotku odpowiednio – 22 w tym 14 sześciolatków. gocz.

D

Z

U

Uczniowie starszych klas nie zapomnieli

Marek Parys
www.kalety.pl
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Akcja Złombol 2015 czyli z Katowic do Passo Dello Stelvio

15

sierpnia spod katowickiego
Spodka ruszyła 9 edycja wyprawy Złombol, która jednoczy miłośników samochodów komunistycznej
produkcji.
W tym roku zawodnicy mieli 4 dni na
dotarcie do włoskiej „Królowej Alp” –
Passo Dello Stelvio położonej 2757 m
n.p.m. Celem spotkania jest nie tylko
dotarcie do celu, ale także zbiórka pieniędzy na zakup rzeczy dla dzieci ze
śląskich domów dziecka. Jest to zatem
bardzo szlachetna akcja, która jest warta
bliższego poznania.
Aby wziąć udział w akcji Złombol
należy zebrać minimum 1500 zł ofiarowanych przez darczyńców i przekazać je
Fundacji Nasz Śląsk, która wyposaża
domy dziecka na terenie Śląska, a także
organizuje wycieczki i letni wypoczynek
dla tych dzieci. W zamian za wpłaty
uczestnicy reklamują na swoich samochodach darczyńców. Z Kalet i okolic
były to m.in. firmy: Hemarpol, Eurocar,
Imta - Pisarscy, Karczma u Basieńki
oraz Mechanika Pojazdowa Musik, Mechanika Pojazdowa Damian Wolka.
W tej edycji wzięli udział już po raz
trzeci uczestnicy z naszego miasta. Paweł i Szymon Musik pojechali swoim
Polonezem z 1984 roku. Oprócz nich
z naszych okolic wyjechały jeszcze
3 inne samochody: Fiat 125p kombi
z 1985 roku, Polonez Caro z 1991 roku
oraz Skoda Favorit.
Samochody były skrupulatnie przygotowywane przez kilka miesięcy aby godnie stawiły czoła alpejskim serpenty-

nom.
Uczestnicy
w trakcie podróży nie
mogą liczyć na pomoc mechaników,
części zamiennych,
lawet czy wygodnych
noclegów. Wszystko
muszą zapewnić sobie
sami. W tym roku
trasa wiodła przez
5 krajów, które urzekały swoimi pięknymi
krajobrazami i dziedzictwem narodowym. Ekipy Złombol
zwiedziły przepiękny
Wiedeń, jedno z najmniejszych państw
Europy – Lichtenstein, stanęli nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego oraz najgłębszego jeziora Alp –
Lago di Como. Niezwykłych wrażeń
dostarczył podjazd na
przełęcz
Stelvio,
gdzie była meta wyprawy. W drodze
powrotnej nasi reprezentanci zwiedzili
także: Chorwację, Czarnogórę, Albanię,
Kosowo, Bułgarię, Rumunię, Słowację.
Złombol to ekstremalna wyprawa dla
posiadaczy starych samochodów, którzy
pragną zrobić coś wyjątkowego. Nie
straszne im sytuacje kryzysowe czy ekstremalne warunki bytu. Zdarza się utylizacja auta, powrót do Polski we wła-

snym zakresie, jednak każdy może liczyć na wsparcie, gdyż uczestnicy wyprawy to jedna wielka rodzina. W takiej
sytuacji można wyrazić podziw, zapał
i hart ducha dla naszych reprezentantów
Leśnego Zakątka Śląska.
Szersza relacja z wyprawy: https://
www.facebook.com/CHOPYteam

Teresa Mryka

IV Święto Truszczycy i V Rodzinne Grzybobranie

5i6

września 2014 r. odbyły
się IV Święto Truszczycy i V Rodzinne Grzybobranie, których organizatorami było stowarzyszenie „Nasze Kalety”, Miasto Kalety
oraz Miejski Dom Kultury w Kaletach.
Świętowanie rozpoczęto w sobotę
o godz. 10.00 na stadionie miejskim
w Kaletach, gdzie odbył się Bieg o Złoty
Grzyb. Zawody odbywały się w dwóch
kategoriach – dzieci i dorośli. Puchary
dla dorosłych oraz upominki dla dzieci
wręczał burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.
Następnie w Zielonej, nad górnym
zbiornikiem wodnym, tradycyjnie już
przeprowadzono kajakowe zawody połowu grzybów na wodzie.

www.kalety.pl
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Po udanych zmaganiach sportowych, uczestnicy przenieśli
się do Truszczycy, gdzie zaplanowano dalszą część imprezy
plenerowej. Dla najmłodszych przygotowano szereg zabaw
i konkursów o tematyce ekologicznej. Była okazja do wysłuchania gawędy leśnej p. Czesława Tyrola oraz prelekcji p. Justyna Kołka. Swoich sił spróbować było można także
w warsztatach wikliniarskich i mini kuźni. Czas umilał występ
artystyczny "Teatru Po Pracy", a w godzinach wieczornych
wystąpił ze swoim repertuarem muzycznym p. Andrzej Sikora
z Ustronia.
W wydarzeniu z ramienia władz miasta udział wzięli: burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wraz z radnymi: Ireną Nowak, Janiną
Perz, Edwardem Drabikiem, Grzegorzem Krupa, Krzysztofem
Rogocz, Antonim Jeż oraz Alojzym Rupikiem.
Drugi dzień rozpoczął się od wręczenia nagród w konkursach organizowanych w ramach "IV Święta Truszczycy i V
Rodzinnego Grzybobrania". Nagrody i gratulacje składali zwycięzcom liderzy stowarzyszenia "Nasze Kalety", Burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz prezes WFOŚiGW
w Katowicach Andrzej Pilot. Z uwagi na bardzo niekorzystne
warunki atmosferyczne jakie panowały w niedzielę, ze względów bezpieczeństwa, zdecydowano odwołać dalszy ciąg zaplanowanego na ten dzień programu.
Burmistrz Miasta Kalety kieruje serdeczne podziękowania
stowarzyszeniu „Nasze Kalety” z prezesem Adamem Gabrysiem na czele, którzy zadbali o profesjonalną organizację wydarzenia. Słowa podziękowania należą się również dyrektorowi
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach p. Marianowi Lisieckiemu oraz wszystkim, którzy włożyli wiele pracy i serca w realizację przedsięwzięcia.

Agnieszka Kwoka

Wakacje w Świetlicy Środowiskowej „Przystań”

K

olejne wakacje za nami.
Jak co roku naszą
przygodę z wakacjami rozpoczęliśmy od spotkania
z
policja nte m
i pogadanki nt.
Bezpieczeństwa
podczas wakacji.
Podczas całych
wakacji w świetlicy
odbyły się liczne

zajęcia kulinarne na których wychowankowie z wychowawcami przygotowywali m.in. śniadanie w świetlicy, gofry
z owocami, kluski na parze z sosem jagodowym, soki owocowe, spagetti, zajęcia artystyczne podczas których: projektowaliśmy okładki ulubionej książki lub
bajki, graffiti malowane palcami oraz
sami stworzyliśmy grę planszową, organizowane były maratony filmowe.
W upalne dni dla ochłody organizowaliśmy przy świetlicy zabawy z wodą.
1 lipca wraz ze Świetlicą „Port”

www.kalety.pl
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z Miotka zorganizowaliśmy
piknik w Szkole Podstawowej nr 1 Kaletach, natomiast 16. lipca odbył się piknik
w Parku w Jędrysku gdzie spędziliśmy
słoneczny dzień na zabawie. 24.07 odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną. Dnia 05 sierpnia naszą świetlicę
odwiedzili przedstawiciele PSSE w Bytomiu z Sekcji Oświaty Zdrowotnej,
którzy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne. Panie przywiozły ze sobą alkogoogle oraz narkogoogle, dzięki którym
dzieci i młodzież mogły się przekonać
jak nasz wzrok zachowuje się po spożyciu alkoholu i narkotykach. Po przeprowadzonych zajęciach wybrane osoby
miały przeprowadzony pomiar stężenia
tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Po zajęciach dzieci i młodzież otrzymały
materiały informacyjne na temat narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów
oraz skutków zdrowotnych wynikają-

cych z nadmiernego
promieniowania
ultrafioletowego. Na
koniec wakacji 25
sierpnia odbyła się
autokarowa
wycieczka do Zoo
i Afrykarium we
Wrocławiu gdzie,
spędziliśmy miłe
chwile
podczas
zwiedzania i oglądania
wspaniałych
zwierząt zamieszkujących Zoo.
W tym miejscu pragnę podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji wakacji w Świetlicy
w szczególności Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani dyrektor PSP nr 1 w Kaletach za udostępnienie grilla, Ks. proboszczowi Wojciechowi Ciosmak za

słodkie poczęstunki, przedstawicielom
PSSE w Bytomiu za ciekawe zajęcia,
Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta przy
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Pani Ewie
Mikołajewskiej – Haiskiej.

Monika Ulbricht

Kaletanin Krzysztof Stręcioch współtwórcą filmu dokumentalnego
„Żydzi tarnogórscy. Historia i pamięć”

W

środę 9 września, w dawnym
domu przedpogrzebowym na
cmentarzu żydowskim w Tarnowskich
Górach, miała miejsce premierowa
prezentacja filmu dokumentalnego pt.
„Żydzi tarnogórscy. Historia i pamięć”.
Autorami i reżyserami dzieła są Marek Panuś i Krzysztof Stręcioch – mieszkaniec naszego miasta.
Premiera przyciągnęła wyjątkowo
liczną widownię. W wydarzeniu, z ramienia Miasta Kalety, udział wzięli:
burmistrz Klaudiusz Kandzia, radna
Irena Nowak oraz mieszkanka naszego
miasta Zenona Krzywańska.
Przed projekcją filmu zebrani mieli
okazję wysłuchać występu wiolonczelowego, a także obejrzeć wystawę reprodukcji dawnych fotografii i planów.
Sam film miał niezwykle osobliwy
charakter. Uzupełniały go ciekawe histo-

rie, refleksje i wspomnienia. Narracja
opierała się o najważniejsze wątki
z dziejów społeczności żydowskiej
w Tarnowskich Górach. Walorem filmu
jest zaprezentowanie w nim wielu materiałów archiwalnych, pochodzących ze
zbiorów m.in. Muzeum w Tarnowskich
Górach, Muzeum w Gliwicach, Państwowego Muzeum
Ausch witzBirkenau w Oświęcimiu czy Jewish
Historical Museum
w Amsterdamie.
Po projekcji filmu goście mieli
także okazję zwiedzić stary, żydowski cmentarz, który
wprawiał w niesamowity nastrój zadumy i refleksji.

Film dokumentalny pt. „Żydzi tarnogórscy. Historia i pamięć” będzie można
wkrótce zobaczyć w Miejskim Domu
Kultury w Kaletach. O terminie jego
projekcji powiadomimy niebawem. Już
teraz serdecznie zachęcamy i zapraszamy do jego obejrzenia.

Agnieszka Kwoka
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wrzesień 2015

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Z działalności Klubu Seniora w Miotku

K

lub Seniora, skupiający mieszkańców Kuczowa, Miotka, Mokrusa i Zielonej, po wakacyjnej przerwie wznowił swoją działalność. Na
pierwszym spotkaniu, które odbyło się
8 września br. w świetlicy środowiskowej, omówiliśmy plany na kolejne
miesiące oraz dokonaliśmy podsumowania dotychczasowej działalności.
Jak wiadomo, inauguracyjne zebranie
tego klubu miało miejsce 10 marca,
uczestniczył w nim Burmistrz Miasta
Kalety, Klaudiusz Kandzia. Kolejne
były organizowane cyklicznie, co dwa
tygodnie, we wtorki. Na spotkania
z nami przybyły zaproszone osoby - p.
Agnieszka Drzazga - właścicielka ArtBeauty, p. Marcin Painta - malarz artysta, p. Grzegorz Bien - finalista programu telewizyjnego „ 8 smaków Europy”
i dbający o nasze bezpieczeństwo policjanci z kaletańskiego komisariatu - komendant st. asp. T. Olczyk oraz posterunkowy - mł. asp. A. Pogoda. Jeden
z majowych wtorków spędziliśmy w
Zielonej na spacerze i biesiadzie przy
kiełbaskach pieczonych w ognisku.
Z kolei 15 lipca członkowie klubu wyje-

chali na wycieczkę w okolice Żywca,
w programie której znalazło się zwiedzanie Muzeum Browarów Żywieckich,
zapora w Tresnej i rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim oraz wyprawa kolejką
na Górę Żar.
Ideą naszego klubu jest integracja
osób starszych i samotnych, aktywne
i twórcze spędzanie wolnego czasu,
wzmacnianie kontaktów towarzyskich
oraz podtrzymywanie znajomości i przyjaźni. Plan spotkań klubu uwzględnia
imprezy okolicznościowe oraz kulturalne, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina itp., spotkania z ważnymi
i
ciekawymi
ludźmi, zajęcia
na sali gimnastycznej, wypady
rowerowe
i bazuje na pomysłach, sugestiach oraz potrzebach
samych uczestników.
Cieszę się, że

do Klubu wciąż dołączają nowe osoby
zainteresowane taką formą spędzania
wolnego czasu. Serdecznie zapraszam
klubowiczów oraz sympatyków na następne spotkanie, które odbędzie się 22
września (wtorek godz. 15.00.). Tym
razem wybieramy się, jeśli oczywiście
warunki pogodowe na to pozwolą, na
przejażdżkę rowerami leśnymi szlakami.
Na koniec chciałabym gorąco podziękować p. Marcinowi Paincie za pomoc
w organizacji dotychczasowych spotkań,
dobre rady oraz życzliwość.

Mirosława Potempa

Miejska Orkiestra Dęta Miasta Kalety nagrodzona na
Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda

M

iejska Orkiestra Dęta Miasta Kalety w sobotę 5 września 2015 r. w Tarnowskich Górach wzięła udział w VIII Tarnogórskim Festiwalu Orkiestr
Dętych im. Józefa Szweda.
Miło nam poinformować, że nasi muzykanci zdobyli nagrodę za najlepsze wykonanie marsza. W nagrodę orkiestra otrzymała trąbkę firmy Yamaha o znacznej wartości. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Kwoka

www.kalety.pl
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LKS Małapanew Kuczów przeprasza pracownika KS Unia Kalety i Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach–
Miotku –Pana Jarosława Neumanna za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących jego osoby,
jakoby Pan Neumann faworyzował uczniów uczestniczących w jego zajęciach lepszymi ocenami z przedmiotu
wychowanie fizyczne w zamian za uczestniczenie w treningach organizowanych w ramach struktur KS Unia Kalety.

Członek Zarządu— Piotr Krawczyk

MATERIAŁ PŁATNY

Unia rozpoczęła sezon od derbowego zwycięstwa

W

ygraną 3:1 z Orłem
Psary/
Babienica
piłkarze Unii Kalety zainaugurowali sezon piłkarski
2015/2016 w II grupie częstochowskiej
okręgówki.
Niestety było to, jak dotychczas, jedyne
zwycięstwo piłkarzy trenera Lebka.
W następnych kolejkach Unici trzykrotnie dzielili się punktami i dwukrotnie
schodzili z boiska na tarczy.
Wyniki:
15 sierpnia: Unia– Orzeł Psary/ Babienica 3:1 (D. Baron 2, A. Golec)
22 sierpnia: Liswarta Popów– Unia 3:0
2 września: Skra II Częstochowa– Unia 12 września: Unia Kalety– Płomień Kuź29 sierpnia: Unia– Pilica Koniecpol 2:2 0:0
nica Marianowa 2:2.
(K. Pilarski, A. Painta)
6 września: Amator Golce– Unia 1:0

Jacek Lubos

Małapanew rozgromiona w Tworogu

Po

sześciu
kolejkach lublinieckiej
A–
klasy
Jacek Lubos
„bezdomny” zespół Małejpanwi Kuczów (trwa
kompleksowy remont boiska) uzbierał
na swoim koncie zaledwie cztery
punkty.
Po wysokim zwycięstwie w Lisowicach (4:1) wydawało się, że piłkarze
z Paderewskiego, mimo iż są beniaminkiem, wpasowali się „z marszu” w tę
klasę rozgrywkową. Niestety pechowy
walkower z Koszęcinem wybił ich nieco
z rytmu, zaś tydzień później zimny
prysznic zgotowała kuczowianom two- panew tymczasowo gra jako gospodarz) a 13 września zremisowała w Strzebiniu
roska Sparta wbijając im aż 6 goli...
zremisowała 1:1 z Sierakowem, 6 wrze- bezbramkowo z Ruchem Kochanowice.
30 sierpnia w Strzebiniu (gdzie Mała- śnia przegrała 1:3 w Ciasnej z Rybakiem,

Jacek Lubos

Zapraszamy na II rajd na orientację „Szlakiem kaletańskich kuźnic” oraz
Bieg przełajowy „Dycha z Cittaslow”

27

września Kalety, tak jak wszystkie miasta zrzeszone w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Dobrego Życia, świętować będą
już po raz drugi w swojej historii „Niedzielę z Cittaslow”. Impreza odbędzie się na stadionie miejskim przy ul. Fabrycznej.
Podobnie jak w ubiegłym roku „Niedziela z Cittaslow” w Kaletach przebiegać będzie pod hasłem rywalizacji sportowej. O godzinie 15.00 wystartuje II
rajd na orientację „Szlakiem kaletańskich kuźnic”, zaś na godzinę 17.00 przewidziano start biegu przełajowego „Dycha z Cittaslow”. Całość zakończy pokaz kina plenerowego.
Szczegóły dotyczące „Niedzieli z Cittaslow” w Kaletach znajdą Państwo na
stronie internetowej www.kalety.pl

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Zielony Triathlon zadebiutował w kalendarzu kaletańskich imprez sportowych

W

niedzielę, 23 sierpnia, w Zielonej odbyła się inauguracja kolejnej imprezy sportowej, która z pewnością zadomowi się na stałe w terminarzu tradycyjnych, organizowanych
co roku zawodów - I Zielonego Triathlonu.
Na starcie stanęło łącznie 14 osób,
w tym dwie panie.
Tuż po godzinie 9.00 sędzia zawodów
- p. Antoni Jeż- dał sygnał do rozpoczęcia współzawodnictwa. Z plaży nad górnym zbiornikiem, w asyście ratownika
WOPR na łodzi, triathloniści popłynęli
do oddalonej o około 300 metrów wyspy, po czym wrócili na plażę. Już po tej
konkurencji na czoło rywalizacji wysunęła się grupa doświadczonych zawodników reprezentujących Bytom i Tarnowskie Góry, którzy zyskali nad niektórymi
pływakami ponad 5 minut przewagi.
Następną konkurencją był wyścig
rowerowy na dystansie 7,5 kilometra
przebiegający w większości "Zieloną
Pętlą" wokół zbiorników wodnych ze
skrótem przez wodomistrzówkę i wał aż na plażę.
W ostatniej zmianie rowery zamieniono na stroje biegowe i oznakowaną trasą,
po leśnych duktach Leśnictwa Zielona,
zawodnicy pokonali ostatnie 6,5 kilometra.
Na mecie pierwszy, zgodnie z przewidywaniami, pokazał się bytomianin Mariusz Kapela z czasem 53:22, drugie
miejsce zajął tarnogórzanin Paweł Rybak (54:57), zaś trzecie także mieszkaniec Tarnowskich Gór Marek Bąk
(58:28). Najszybszy kaletański triathlonista- Szymon Peła- dotarł na metę
czwarty z czasem 1:04:41. W wewnętrznej rywalizacji żeńskiego duetu Mirosława Bonk- Anna Gałeczka zwycięsko

wyszła pierwsza z pań uzyskując
czas 1:13:04. Siedem minut później
finiszowała swój bieg p. Gałeczka.
Klasyfikacja - klasyfikacją, jednak nie czasy i miejsca były w tym
dniu w Zielonej najważniejsze. Brawa należą się bowiem absolutnie
wszystkim zawodnikom i zawodniczkom za podjęcie wyzwania
i ukończenie zawodów w komplecie. W tym gronie szczególnie zaś
najstarszemu uczestnikowi Triathlonu - p. Zygfrydowi Wyrwol ze
Strzebinia.
Miejmy nadzieję, że udana inauguracja ściągnie w przyszłym roku
do Zielonej znacznie większą liczbę
"multifunkcyjnych sportowców".
Zapraszamy tym bardziej, że jest
o co walczyć. W tym roku do
współorganizacji Triathlonu w Zielonej przyłączyli się sponsorzy, którzy ufundowali puchary i sprzęt
sportowy dla zdobywców miejsc 13. Każdy ze startujących otrzymał
okolicznościową koszulkę- prezent
od Miasta Kalety. W gronie współorganizatorów znalazły się: Zakład
Masarski Więcek, Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Koszęcin oraz Biuro
Podróży Atlantyda z Koszęcina.
Burmistrz Miasta Kalety dziękuje
wszystkim osobom, które przyczyniły się do pomyślnego przeprowadzenia I Zielonego Triathlonu,
zwłaszcza pomysłodawcy i koordynatorowi imprezy p. Jackowi Lubosowi oraz sędziującemu zawody
radnemu p. Antoniemu Jeż, p. Zbigniewowi Poks oraz wolontariuszkom: Katarzynie Kusidło, Milenie
Krus i Ilonie Rudnickiej.

(jal)
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VI Tarnogórski Integracyjny Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych

W

sobotę 29 sierpnia odbył się
kolejny, szósty już Tarnogórski Integracyjny Rajd Rowerowy
Osób Niepełnosprawnych. Po Pniowcu, Kopalni Zabytkowej, Kaletach,
Świerklańcu i Radzionkowie przyszła
pora na gminę Ożarowice.
Na tarnogórskim rynku tradycyjnie
już w ostatnią sobotę sierpnia stawiło się
kilkudziesięciu rowerzystów. Jak informował plakat– trzeba było mieć jedynie
rower i dobre chęci. Na wstępie, przy
rejestracji uczestników, wszyscy zostali
obdarowani okolicznościowymi koszulkami (w tym roku przyszła kolej na
kolor czerwony) oraz przekąską i wodą
mineralną na drogę. Przybyłych powitał
pomysłodawca i koordynator rowerowych wypraw po powiecie tarnogórskim
mających na celu zintegrowanie środowisk ludzi niepełnosprawnych z pełnosprawnymi– Marek Breguła.

Po przemowach oficjeli i błogosławieństwie księdza kawalkada cyklistów,
w asyście wozu policyjnego, pogotowia
ratunkowego, samochodu technicznego
oraz świerklanieckiej Straży Leśnej,
ruszyła ulicą Krakowską na tarnogórskie
przedmieścia, a stamtąd, przez zalew
Nakło– Chechło, Brynicę i Ożarowice
do Celin, gdzie w tym dniu świętowano
akurat gminne dożynki. Była zabawa
przy muzyce, konkursy ( pośród których
jak zwykle furorę zrobiła konkurencja
rzucania pustymi plastikowymi butelkami do oddalonych o kilka metrów koszy), poczęstunek, autokarowa wyprawa
na pyrzowickie lotnisko. W drogę powrotną ruszyliśmy około 16-tej.
Miasto Kalety współuczestniczyło
w organizacji tego szczytnego przedsięwzięcia oddając do dyspozycji komandora rajdu miejski samochód dostawczy.

Po naszymu– rajza szósto
Koniec sierpnia, jak co roku
zic od koła momy w kroku.
Dojadymy w dwie godziny.
Kaj tym razym? Na Celiny!!!
Gryfne miejsce, co tu godać!!!
Zaje..fajne - moga dodać.
Łobejrzymy se fligry, lotnisko,
bo to je sam bardzo blisko.
Pogodomy o pierdołach,
tako jazda je na kołach.
I po wuszcie zjymy raczyj,
bo niy może być inaczyj.
Marek WSZYSTKO wyrychtowoł.
Dobro trasa wytypowoł.
Wszyscy wdzięczni my są Mu,
a jest nos leko ze stu.
I sponsorów "lakujymy",
tak co za rok sie zaś widzymy!!!

Beata Faryna- Mehlich

Jacek Lubos

Jakub Borek i Paweł Kotarski ponownie na podium Triatlonu Turystycznego
doliną Małej Panwi

J

uż po raz trzeci Stowarzyszenie
Dolina Małej Panwi było organizatorem Triatlonu Turystycznego doliną rzeki Mała Panew od źródeł na
górze Krusin (gmina Koziegłowy) do
Ozimka. Triatlon odbył się 29 sierpnia.
Do przejścia techniką nordic walking,
przejechania rowerem i przepłynięcia
kajakiem było odpowiednio: 18, 55 i 15
kilometrów.
Reprezentanci naszego miasta, podob-

www.kalety.pl
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nie jak rok wcześniej, okazali się specjalistami od tej środkowej dyscypliny pokonując rowerowy dystans w 4 godziny
i 2 minuty. W ostatecznym rozrachunku
musieli jednak uznać wyższość ekipy
z Dębskiej Kuźni -małżeństwa Romana
i Gabrieli Matejów, którzy zwyciężyli
w Triatlonie z przewagą 5 minut nad
kaletanami. Tylko minutę straty do
J. Borka i P. Kotarskiego miała siewiersko– strzebińska para triatlonistówAdam Niedbał i Bogan Cyrus.
Ogólnie w imprezie udział wzięły 32

triatlonowe duety. Trzeba
przyznać, że po mys ł
„chwycił”. Na starcie w Krusinie zameldowali się w tym
roku reprezentanci aż 8 województw! Tym bardziej gratulujemy wyniku naszym wicemistrzom, zaś Stowarzyszeniu
Dolina Małej Panwi świetnej
inicjatywy.
I zapraszamy
w roku 2016 na IV Triatlon
Turystyczny!

Jacek Lubos

Sukces grupowego przetargu.
Umowa ramowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisana

W

związku z rozstrzygnięciem
przetargu przez grupę zakupową, w skład której m.in. wchodzi miasto Kalety, 9 września w Urzędzie
Gminy w Koszęcinie – siedzibie lidera
porozumienia, podpisana została umowa ramowa z firmą Prywatny Zakład
Oczyszczania Miasta Waldemar
Strach. Z ramienia miasta Kalety
w podpisaniu umowy uczestniczył zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk.
Przedmiotem umowy jest świadczenie
usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, powstałych na
terenie siedmiu gmin. Umowa została
zawarta na okres 36 miesięcy, a jej obowiązywanie nastąpi od dnia 1 stycznia
2016 r. Cena jednostkowa za: - odbiór
i zagospodarowanie 1 t odpadów zmieszanych wynosi 339 zł brutto, - odbiór
i zagospodarowanie 1 t odpadów segregowanych wynosi 79 zł brutto. Przypomnijmy, że w umowie, która obowiązywała w ubiegłych dwóch latach stawki
kształtowały się następująco: - odbiór

i zagospodarowanie 1 t odpadów zmieszanych wynosi 348 zł brutto, - odbiór
i zagospodarowanie 1 t odpadów segregowanych wynosi 122 zł brutto. Z perspektywy czasu, porównując nowe stawki, uznać należy, że porozumienie
7 gmin na przystąpienie do wspólnego

przetargu było znakomitą decyzją.
W większości gmin obecnie przeprowadzane przetargi doprowadziły do uzyskania wyższych cen za odbiór odpadów, w naszym przypadku udało się
ceny obniżyć.

(jal)
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Środki unijne dla Kalet z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej coraz bliżej

M

iasto Kalety wraz z pozostałymi
jednostkami samorządu terytorialnego z województwa Śląskiego
utworzyło Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego.
To właśnie członkostwo w tym Stowarzyszeniu otwiera przed naszym miastem
szansę na pozyskanie środków zewnętrz-

nych na realizację inwestycji infrastrukturalnych, jak np. termomodernizacje
z dotacji unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014 - 2020. Jednak, aby takie
środki mogły zasilić budżet naszego Miasta, jednym z wymogów było opracowanie przez Związek Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Prace nad tym dokumentem trwały od

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 i VI szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 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 między-

narodowego.
Wnioski o przyznanie Stypendium
Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2015 r. do 30.09.2015 r.
w przypadku studentów od 1.10.2015 r.
do 31.10.2015 r. Formularze wniosków
można pobierać w Urzędzie Miejskim, II
piętro, pokój nr 11 lub ze strony internetowej www.kalety.pl.

Ewa Czeluśniak

Kamera w Zielonej

Na

ulicy Stawowej w Zielonej,
przy dolnym zbiorniku
wodnym, pojawiła się kamera do bieżącej obserwacji przyrodniczej. Zainstalowana została przez Miasto Kalety
w celach promocji naszej pięknej turystycznej dzielnicy, a także będzie ona
spełniała funkcję poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.
Obraz z kamery można oglądać pod linkiem http://95.171.218.46:100 wyłącznie
za pomocą przeglądarki internetowej
Internet Explorer oraz po zainstalowaniu
wtyczki ActiveX.

roku 2013, aby zaś strategia mogła zostać
wdrożona musiał ją zatwierdzić najpierw
Zarząd Województwa Śląskiego oraz
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Zachęcamy do przeczytania artykułu
zamieszczonego na portalu samorządowym, www.portalsamorzadowy.pl, pt.:
„Śląsk, pierwsza w kraju strategia ZIT
zatwierdzona”.
Marek Parys

Ogłoszenie
skarbnika miasta
W związku z rozpoczęciem prac nad
opracowaniem projektu budżetu
miasta Kalety na 2016 rok prosi się
organizacje związkowe, komitety
społeczne, stowarzyszenia, a także
mieszkańców o dostarczenie wniosków do projektu budżetu na 2016
rok do sekretariatu Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do

30 września 2015 roku.

Renata Sosnica
Bezpłatne porady prawne
Burmistrz Miasta Kalety oraz Kancelaria Radcy Prawnego B.P. „Lexus”
zaprasza mieszkańców i firmy do
udziału w pilotażowym programie bezpłatnej pomocy prawnej. Spotkanie
z prawnikiem odbędzie się w dniu
01.10.2015 r. w godzinach od 12.00 do
16.00 w Miejskim Domu Kultury
w Kaletach. Prosimy o wcześniejsze
zgłoszenia pod nr tel. 693 061 019,
e-mailem: mdkkalety@interia.pl lub
osobiście w siedzibie MDK Kalety.
Zapraszamy.

Marian Lisiecki

Marek Parys

Bezpłatne porady prawne

S

erd e czn i e zap r asz a m
wszystkich, którzy potrzebują konsultacji z radcą prawnym lub adwokatem na darmowe porady prawne, które odbywają się w moim biurze poselskim. Obok przedstawiam terminy dyżurów we wrześniu
Zainteresowane osoby proszę
o wcześniejszą rezerwacje terminu telefonicznie pod nr
32/768 86 11.

Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP
www.kalety.pl
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Trwające inwestycje miejskie
Trwają prace nad remontem boiska
w Kuczowie

W

ciągu kilku nadchodzących tygodni zakończyć się
mają prace nad remontem boiska w Kuczowie.
Przypomnijmy, że miasto Kalety dofinansowało projekt
kwotą 300 tys. złotych. Drugą połowę środków niezbędnych
na realizację inwestycji pozyskano z Ministerstwa Sportu.
Kompleksowe prace obejmują: remont murawy boiska piłkarskiego, (wyrównanie podłoża wraz z nasadzeniem nowej
trawy) oraz remont boiska wielofunkcyjnego (wymiana nawierzchni asfaltowej na tartanową z montażem wyposażenia)
znajdującego się na terenie klubu LKS Małapanew przy ul.
Paderewskiego 93 w Kuczowie. Dodatkowo projekt przewiduje montaż piłkochwytów przy boisku piłkarskim oraz wymianę istniejącego oświetlenia.

(jal)

Prace przy termomodernizacji budynku
Urzędu Miejskiego na półmetku

Z

dnia na dzień, ze względu na prace termomodernizacyjne dzięki którym budynek zyska nową elewację,
pięknieje Urząd Miejski.
Inwestycja ta realizowana jest z projektu pod nazwą:
"Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności
publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu
Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2". Całość
robót kosztuje 1.103.990,00 zł z czego 765.040,00 zł to kwota
dofinansowania, która przyznana została w ramach Programu
Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Reszta kosztów inwestycji
pokrywana jest z budżetu miasta Kalety.
W ramach zadania wykonuje się prace termomodernizacyjne budynku (w tym min. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana okien klatki schodowej, wymiana drzwi
wejściowych) oraz wymienia źródła ciepła i montuje kolektory
słoneczne.

(jal)

www.kalety.pl
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Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014- 2020

C

elem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest
dotarcie z pomocą żywnościową do grup
osób najbardziej potrzebujących w całej
Polsce.
Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła
się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze
wsparcia w postaci żywności, jak również
możliwości uczestniczenia w różnych
działaniach wspierających, edukacyjnych
i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest
wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca lutego 2016 roku, osoby które
otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy

Społecznej, będą mogły skorzystać ze
wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie
paczek żywnościowych składających się
z produktów następującego typu: makaron
świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną,
płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę
wieprzową, klopsiki w sosie własnym,
cukier biały, olej rzepakowy. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również
wziąć udział w ciekawych warsztatach
edukacyjnych dotyczących wzmacniania
samodzielności i kompetencji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego.
O szczegółach informować będziemy na
bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru
pomocy żywnościowej, która realizowana
jest w ramach Programu. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej
może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statu-

su osoby najbardziej potrzebującej, tj.:
osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniających kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza
150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na
podstawie skierowania wystawionego
przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby
bezdomnej – oświadczenia podpisanego
w MOPS.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
objął wsparciem żywnościowym 310
osób .
UWAGA! Od 01 października 2015 r.
wzrastają kryteria do przyznania pomocy 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Renata Czudaj

Sprawozdanie z IX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

dniu 20 sierpnia 2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IX sesja
Rady Miejskiej w Kaletach. Obradom
przewodniczyli: przewodniczący Rady
Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz.
W obradach udział wzięło 14 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W pierwszych punktach porządku
obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz
z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród: w kategorii „Najładniejszy
ogród”: za I miejsce – Państwu Katarzynie i Arkadiuszowi Wilk, za II miejsce -

Panu Ryszardowi Lebek, za
III miejsce - Pani Marzenie
Kukule, oraz wyróżnionym
Paniom Krystynie Mańka
oraz Katarzynie Myrcik.
W kategorii „Najpiękniejszy
balkon”: za I miejsce Pani
Katarzynie Ocelok, za II
miejsce Pani Bogusławie
Hoincy.
W kolejnych punktach obrad radni wysłuchali sprawozdań przewodniczącego
Rady oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, a następnie podjęli
uchwały:
Nr 70/IX/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr
102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
„Kalety-Zachód”.
Nr 71/IX/2015 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości.
Nr 72/IX/2015 w sprawie regulaminów korzystania z parku tematycznego pod nazwą: „ICHTIOPARK, czyli
rybie atrakcje w leśnym zakątku Śląska” oraz łowiska na terenie ww.
parku tematycznego.
Nr 73/IX/2015 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Kaletach.

Nr 74/IX/2015 w sprawie powołania
zespołu opiniującego kandydatów na
ławników.
Nr 75/IX/2015 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok.
Nr 76/IX/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2023.
W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił zebranym wyniki kontroli działalności związanej z przejęciem wodociągów miejskich od firmy PRIM S.A. Mysłowice za 2014 rok (pierwszy rok działalności po przejęciu wodociągów).
W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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Sprawozdanie z X sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

dniu 10 września 2015 r. w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, X sesja Rady
Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z udziałem w sesji 15 radnych, obrady były
prawomocne.
Na wstępie minutą ciszy uczczono
pamięć tragicznie zmarłego Marcina
Walczaka- dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. prof. Henryka Borka
w Kaletach.
W trakcie sesji radni podjęli następują-

ce uchwały
Nr 77/X/2015 w sprawie realizacji przez
Gminę Kalety w partnerstwie z Powiatem
Tarnogórskim projektu „Wszyscy razem”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX
Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywne integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym
– projekty pozakonkursowe.
Nr 78/X/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach na realizację

zadania związanego z akredytacją systemu teleinformatycznego TI. „BAS” przeznaczonego do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli „poufne”.
Nr 79/X/2015 w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok.
Nr 80/X/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015
-2023.
Nr 81/X/2015 w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników.

Małgorzata Mazur

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam mieszkanie 45m2 w Kaletach przy ul. 1 Maja. Przystępna cena. Tel. 602 620 570.
MATERIAŁ PŁATNY

Sprzedam działkę uzbrojoną + materiał budowlany ok. 800 m2 Kalety-Drutarnia,
tel.: 604 944 890, 34 3539051
MATERIAŁ PŁATNY
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
19 września przy ulicy Fabrycznej zostanie uroczyście otwarty „Ichtiopark”. Początek imprezy– godzina 8.00.
19 września na stadionie miejskim przy ulicy Fabrycznej odbędą się Powiatowe Zawody Strażackie.
20 września nad górnym zbiornikiem w Zielonej odbędą się zawody spławikowe o Puchar Prezesa Koła PZW Kalety.
Z 26 na 27 września w Zielonej odbędą się nocne zawody gruntowe członków Koła PZW Kalety.
27 września na stadionie miejskim świętować będziemy Niedzielę z Cittaslow. Szczegóły już wkrótce na www.kalety.pl
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