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Miasto Kalety pozyskało ponad 1.200.000 zł.
na modernizację sieci wodociągowych

M

iasto Kalety po raz kolejny
pozyskało środki na realizację
inwestycji w naszym mieście w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego –
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Przy udziale środków z Unii Europejskiej zostanie zrealizowane zadanie pn.
„Modernizacja sieci wodociągowej na
obszarze aglomeracji wyznaczonej na
terenie Miasta Kalety”. Zakres projektu
obejmuje modernizację wraz z rozbudo-

wą istniejącego systemu zaopatrzenia
w wodę w mieście Kalety.
Docelowo w ramach projektu wykon an a z os tan i e m od er n iza cja
(przebudowa) istniejącej sieci wodociągowej w obrębie ulic: 1 Maja, Bocznej,
Kilińskiego, Ryszarda Kaczorowskiego,
Lubszeckiej, Myśliwskiej, Paderewskiego, Polnej, Powstańców, Słonecznej
i Zapolskiej. Jednocześnie w celu efektywnego zarządzania zostanie wykonany
zdalny monitoring trzech studni wodomierzowych na terenie miasta.
Wartość kosztorysowa powyższego
przedsięwzięcia inwestycyjnego wynosi
ponad 1.750.000 zł. Dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego to przeszło
1.200.000 zł.

Klaudiusz Kandzia

Blisko 620 000 zł dotacji z Funduszu
Dróg Samorządowych na remonty dróg w Kaletach

10

września w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich
Górach, Klaudiusz Kandzia Burmistrz Miasta Kalety, odebrał z rąk
Wojewody Śląskiego, promesę dotacji
na remont dróg gminnych w mieście
Kalety.
W bieżącym roku Urząd Miejski
w Kaletach w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych wnioskował o remont

dwóch dróg – II etap
ul. Gawlika oraz
o czym już wcześniej informowaliśmy, remont ul. Lubszeckiej. Na realizację tych dwóch zadań inwestycyjnych
już ogłoszone zostały postępowania
przetargowe celem
wyłonienia wykonawcy, a w przypadku ul. Lubszeckiej
zawarta już została
umowa.
Prace budowlane w obydwu przypadkach mają zostać wykonane do listopada
2019 r. Realizacja projektów nie byłaby
możliwa bez udziału środków zewnętrznych z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Śląskiego.

(jal)

Zbliża się kolejna „Niedziela
z Cittaslow”

8-9

Plan zajęć dzieci i młodzieży
w MDK Kalety

11

Sprawozdanie z X sesji
Rady Miejskiej

13

Harmonogram wywozu odpadów
październik– grudzień

14-15

W Ichtioparku powstanie
Centrum Edukacji
Ekologicznej

Po

spektakularnym sukcesie
w liczbie odwiedzin w kaletańskim Ichtioparku oraz wybudowaniu
pasieki edukacyjnej, w planach rozbudowy naszego parku tematycznego jest
utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Ruch turystyczny, który wygenerowany został poprzez utworzenie ze środków
unii europejskiej na zapomnianym terenie poprzemysłowym ICHTIOPARKU
daje nam mandat do dalszych działań na
rzecz rozwoju tego miejsca.
Z wykorzystaniem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych planujemy
utworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej. W ramach projektu powstaną kolejne
domki drewniane, każdy o innej tematyce. Odwiedzający w każdym z nich będą
mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami przyrodniczymi na różne tematy. Po
rybach i pszczołach kolejna wystawa
będzie dotyczyła edukacji na temat zwierząt leśnych. W planach są również domki z informacjami m.in. o grzybach, ptakach, ale także o problemach środowiskowych takich jak zmiany klimatyczne,
czy dostęp do wody pitnej i odpowiednie
gospodarowanie jej zasobami.
Całość projektu zwieńczona zostanie
dużą wiatą, której funkcjonalność pozwoli na prowadzenie plenerowych lekcji
przyrody dla grup nawet 50-osobowych.
Realizacja tego przedsięwzięcia będzie
odbywała się etapami, by całość mogło
stworzyć wspólną infrastrukturę, będąca
kolejną atrakcją turystyczną.

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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Ogłoszenie skarbnika miasta
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu budżetu miasta Kalety na rok 2010 prosi się
organizacje związkowe, komitety społeczne, stowarzyszenia, a także mieszkańców, o dostarczenie wniosków
do projektu budżetu na 2010 rok do sekretariatu Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września 2019 roku.

Skarbnik miasta Kalety
/…/ Joanna Gatys

Komunikat Komisariatu Policji w Kaletach
Komisariat Policji w Kaletach informuje, iż w miesiącu sierpniu na terenie
miasta znaleziono rower górski marki „Kross” koloru czerwonego
z czarnymi wstawkami.
Właściciel może odebrać zagubiony rower w Komisariacie Policji
w Kaletach.

13 sierpnia, na wniosek radnego Powiatu Tarnogórskiego Eugeniusza Ptaka, odbyło się w Kaletach wyjazdowe Posiedzenie
Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska Powiatu Tarnogórskiego.
24 sierpnia, w Truszczycy odbyło się już VIII święto tej dzielnicy Kalet.
24 sierpnia, w kaletańskim Ichtioparku, rozegrane zostały II zawody spławikowe o „Puchar Komendanta SSR” Okręgu PZW
Częstochowa
25 sierpnia 2019 roku w siedzibie klubu sportowego LKS MAŁAPANEW KUCZÓW odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Nowym prezesem został p. Artur Drzazga.
30 i 31 sierpnia w Kaletach stacjonowali ułani z Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich.
31 sierpnia kaletański Ichtiopark stał się metą X Tarnogórskiego Integracyjnego Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych.
31 sierpnia stowarzyszenie „Nasze Kalety” zorganizowało w Kuczowie „Rodzinne grzybobranie”.
2 września w kaletańskich placówkach oświatowych rozpoczęto nowy rok szkolny.
2 września, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
5 września, po wakacyjnej przerwie, wznowiono spotkania w kaletańskim „Klubie Seniora”. Klubowicze już wkrótce wrócą do
stałego miejsca zebrań– wyremontowanego MDK.
8 września Miejska Orkiestra Dęta z Kalet wzięła udział w tradycyjnym korowodzie podczas święta „Gwarków” w Tarnowskich Górach
15 września, na zbiornikiem sekcyjnym nr 1 przy ul. Fabrycznej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła PZW
Kalety.
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
28 września i 29 września odbędzie się w naszym mieście kolejna impreza z cyklu „Niedziela z Cittaslow”. Plakat na str. nr 8.
14 października, w restauracji „Gościnna”, pedagodzy z kaletańskich placówek oświatowych świętować będą na uroczystej
akademii z okazji „Dnia Nauczyciela”.
17 października , o godz. 18.00, w MDK Kalety odbędzie się promocja książki Józefa Breguły „Upadłość Kaletańskich Zakładów Celulozowo– Papierniczych. Fakty i mity”.

www.kalety.pl
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Kolejny sezon rekreacyjno-turystyczny w Zielonej bezpiecznie zakończony

P

oczątek września to czas, aby już
tradycyjnie, podsumować sezon
rekreacyjno-turystyczny w Zielonej.
W tym roku rozpoczął się on największą imprezą kulturalną jaka corocznie
odbywa się w naszym mieście – Dniami
Kalet, które pierwszy raz w historii miasta, odbywały się właśnie w tej dzielnicy, nad urokliwymi zbiornikami wodnymi. Jak się okazało Zielona świetnie

nadaje się do organizacji
takich imprez. Dodatkowo otoczenie sosnowego
lasu, z dala od miejskiego
zgiełku, nadały wydarzeniu sielski wręcz charakter.
Zbiorniki wodne, jak
co roku, gościły wyjątkowo dużo mieszkańców
i turystów. Nie słabnącym zainteresowaniem
cieszyły się wypożyczalnie sprzętu wodnego,
gdzie można było skorzystać z rowerka
wodnego, kajaka lub deski SUP. W tym
roku nowością była strefa leżaczków na
plaży przy górnym zbiorniku. Nasi
mieszkańcy oraz turyści mogli wypożyczyć zestaw składający się z leżaka
i parasola i korzystać z uroków wakacyjnego słońca. Wpływy osiągnięte z tej
działalności zasilą budżet Miejskiego
Domu Kultury w Kaletach.

Niewątpliwie celem nadrzędnym było
jak co roku zapewnienie bezpieczeństwa
wypoczywających nad zbiornikami.
Dzięki przeprowadzonym badaniom
jakości wody, która nie budziła zastrzeżeń służb sanitarnych, wytyczone zostało strzeżone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nad bezpieczeństwem wypoczywających w Zielonej czuwało jednocześnie aż dwóch
ratowników. W tym sezonie Miasto Kalety zakupiło również dodatkowy sprzęt
ratowniczy: m.in. megafon, lornetkę,
kołowrót, rzutki, żerdzie oraz wyposażoną torbę ratunkową.
Wszystkie te działania podejmowane
są z myślą o naszych mieszkańcach oraz
turystach aby w miejscu wypoczynku
czuli się bezpiecznie. Aby Zielona kojarzyła się z miejscem, w którym chce się
wypoczywać, i do którego chce się wracać.

Agnieszka Kwoka

Miasto Kalety gościło uczestników X Tarnogórskiego Integracyjnego
Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych

W

sobotę, 31 sierpnia kaletański Ichtiopark stał
się metą X Tarnogórskiego Integracyjnego
Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych.
Gospodarzem wydarzenia był burmistrz Miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia. W pikniku wzięło udział blisko 200
osób, które do naszego miasta dotarły na rowerach z tarnogórskiego rynku. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, które na mecie wręczała p. Izabela
Domogała – członek zarządu Województwa Śląskiego
oraz radny sejmiku śląskiego p. Józef Kubica.
Uczestnicy pikniku mieli okazje nie tylko wziąć udział
w specjalnie przygotowanych na te okazję różnych grach
i zabawach, ale także skorzystać ze sprzętu wodnego
i popływać łódkami po zbiorniku. Czas umilały występy
Grzegorza Poloczka oraz zespołu muzycznego. Całe wydarzenie uświetnił występ Miejskiej Orkiestry Dętej pod
batutą Mariana Lisieckiego.
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Inicjatorem rajdu oraz głównym organizatorem, jak co roku, był p. Marek Breguła, któremu serdecznie dziękujemy za zorganizowanie całego wydarzenia. Z ramienia władz samorządowych w pikniku wziął udział burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi: Ireną Nowak, Barbarą Przybyła, Alojzym Rupikiem
oraz Zygmuntem Mirowskim.

Agnieszka Kwoka

Ułani Śląscy stacjonowali w Kaletach

O

statnie dwa dni sierpnia upłynęły w naszym mieście pod znakiem pamięci wydarzeń sprzed 80 lat,
kiedy to 2 września 1939 r. ułani śląscy stoczyli pod Woźnikami bitwę

z przeważającymi
s i ł a mi
w r og a.
Chcąc upamiętnić
bohaterów
oraz
poległych w bitwie,
w piątek do naszego miasta zawitali
ułani z 4 szwadronu 3 Pułku Ułanów
Śląskich stacjonującego w Tarnowskich
G ór a c h
w ramach I Rajdu
Konnego Szlakiem
Bojowym Śląskich
Ułanów.
Swój obóz rozbili w Zielonej, gdzie
w dużych, wojskowych namiotach spędzili noc. Gości przywitał na miejscu
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia wraz z radnymi Alojzym Rupikiem,
Mirosławą Potempa i Zygmuntem Mirowskim.
Całe wydarzenie uświetnił występ
Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą
Mariana Lisickiego oraz koncert chóru
Sonata, który umilał czas pieśniami patriotycznymi. Nazajutrz nad dolnym
zbiornikiem w Zielonej, ułani pławili
swoje konie, przygotowując je do dalszej drogi, zaś po godzinie 12-tej pojawili się w centrum naszego miasta na
Małym Rynku na uroczystym przemarszu. Mieszkańcy naszego miasta mieli
okazję także wysłuchać krótkiej prezentacji historycznej, którą przedstawił
sierż. Leszek Kasiarz, a także wspólnie
odśpiewać hymn Polski.
Dziękujemy naszym mieszkańcom,
którzy wzięli udział w wydarzeniu oraz
radnemu Alojzemu Rupikowi za opiekę
nad grupą ułanów.

Agnieszka Kwoka
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Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w kaletańskich placówkach oświatowych

N

owy rok szkolny 2019/20 w naszym mieście rozpoczął się mszami św. w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkół.
Następnie obchody kontynuowane
były w poszczególnych placówkach
szkolnych.

Panie Dyrektor
s z k ół
powitał y
wszystkich po wakac yjn ej
pr z er wi e
i życzyły samych
sukcesów w nowym
r ok u
s z k o l n ym
w szczególności dla
uczniów,
kt órz y
w tym roku rozpoczynają swoją przygodę z edukacją.
W obydwu placówkach uczczono pamięć poległych w
związku z przypadającą na 1 września
2019 r. 80 rocznicą wybuchu II Wojny
Światowej.
Do słów powitania pierwszoklasistów
przyłączył się także burmistrz miasta
Klaudiusz Kandzia, który życzył
uczniom wytrwałości i samych sukce-

Miasto Kalety po raz
kolejny nominowane do
nagrody Gmina Przyjazna
Rowerzystom

Marek Parys

Dariusz Szewczyk

Truszczyca świętowała po raz VIII

W

innej niż
dotychczas formule ogłoszona została tegoroczna
VIII
edycja Ogólnopolskiego Konkursu Gmina Przyjazna
Rowerzystom. Plebiscyt, corocznie
organizowany przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
w tym roku podzielony został na dwa
etapy. W pierwszym, trwającym do
4 sierpnia br. turyści kolarze na specjalnej karcie zgłoszeniowej typowali
gminy, które ich zdaniem, na swoim
terenie podejmują skuteczne działania
na rzecz rozwoju turystyki kolarskiej.
W drugim etapie PTTK, do zgłoszonych przez turystów gmin przesyłało
specjalne formularze, na których prezentowali swoje dokonania. Dzięki aktywności turystów kolarzy, za co im serdecznie
dziękujemy, miasto Kalety otrzymało
taki formularz, w którym miało okazję
zaprezentować swoją działalność w zakresie turystyki kolarskiej.
O tym, czy gmina również i w tym
roku otrzyma to prestiżowe wyróżnienie,
dowiemy się podczas Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo
w Kielcach 19 września 2019 r.

sów w nauce. Zapewnił rodziców, że ich
pociechy będą pobierać naukę pod
okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej.
W tym roku szkolnym naukę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Kaletach rozpoczęło 48 pierwszoklasistów, natomiast w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku
odpowiednio 16.
Ze strony władz samorządowych
miasta Kalety, które pełnią funkcję organu prowadzącego, w uroczystościach
udział wzięli burmistrz miasta Klaudiusz
Kandzia, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Janina Perz, a także
członkowie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Rady Miejskiej: przewodnicząca Irena
Nowak, radna Mirosława Potempa, radny Antoni Jeż oraz radny Jerzy Kloze.

W

sobotę, 24 sierpnia, w Truszczycy odbyło się już VIII święto tej dzielnicy Kalet.
Święto rozpoczęły dzieci zabawami
oraz zawodami zorganizowanymi przez
Grupę Spartan TEAM na specjalnie
przygotowany torze przeszkód. Później
przyszedł czas na koncertowanie Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Kalety pod
batutą Mariana Lisieckiego.
Od godziny 17.30 zmagania rozpoczęli chętni do wzięcia udziału w zawodach w cięciu drewna. Po zakończeniu
pierwszej części zawodów sceną zawładnęła Gwiazda VIII Święta
Truszczycy Zespół Universe, który
wykonując swoje największe przeboje, porwał zgromadzoną publiczność do wspaniałej zabawy.
Zespół Universe, można powiedzieć, jest weteranem koncertowania w naszym Mieście, sobotni występ w Truszcycy był bowiem V
w historii Kalet i mamy nadzieję,
że nie ostatnim.

Na zakończenie VIII Święta Truszczycy zawodnicy w cięciu drewna
rozegrali rundę finałową tych zmagań.
W zawodach wzięły udział cztery
dwuosobowe drużyny. Następnie Zespół Barnej Music tradycyjnie zaprosił
wszystkich do zabawy tanecznej.
W trakcie imprezy Burmistrz Miasta Kalety podziękował Państwu Danucie i Bogusławowi Dziuk za udostępnienie terenu, na którym impreza
się odbywała, a także Panu Pawłowi
Rupikowi mieszkańcowi Truszczycy,
który był inicjatorem odrestaurowania
dzwonnicy przy ul. Dębowej.
W wydarzeniu wzięli udział Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaletach Janina Perz oraz radni
Edward Drabik będący przedstawicielem w radzie właśnie z tego okręgu wyborczego, Irena Nowak, Alojzy Rupik,
Michał Brol oraz radny powiatowy Eugeniusz Ptak.

Agnieszka Kwoka
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Nowy Prezes LKS
MAŁAPANEW KUCZÓW

W

dniu
25
sierpnia
w siedzibie klubu
sportowego LKS MAŁAPANEW KUCZÓW odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu.
Zebranie poświęcone było wyborowi
nowego prezesa, po tym jak po 14 latach
złożył rezygnację Pan Stanisław Nowak
oraz uzupełnienia składu zarządu. Do
objęcia funkcji prezesa zgłosiło się dwóch
kandydatów pan Artur Drzazga i Pan
Jerzy Siemko. W wyniku głosowania
jawnego Zarząd Klubu wybrał pana Artura Drzazgę na Prezesa LKS Małapanew
Kuczów.
W swoim krótkim wystąpieniu nowy
Prezes przedstawił zebranym swoją wizję
zarządzania klubem. Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia rozwoju klubu
i mieszkańców Kuczowa jest powołanie
drużyny seniorów. W kolejnym punkcie
obrad uzupełniono skład Zarządu Klubu
o dwóch nowych członków. Panu Prezesowi Arturowi, jak i całemu Zarządowi
oraz wszystkim drużynom korzystającym
z naszego pięknego obiektu życzę dużo
sukcesów.
Zygmunt Mirowski

Krok w przód, trzy do tyłu
Kaletańska Unia w dole tabeli na starcie sezonu

N

owy sezon ligowy 2019/2020 rozpoczął się dla naszych piłkarzy
dość optymistycznie. 11 sierpnia zawodnicy prezesa Lebka przywieźli
bramkowy remis z Przyrowa, zaś tydzień później strzelili w Pankach
o jedną bramkę więcej od gospodarzy
i zainkasowali 3 punkty.

Potem było już jednak znacznie gorzej
i kolejne trzy mecze (z Pogonią Kamyk,
MKS Myszków i Stradomiem) Unici
przegrali dając sobie nastrzelać aż 10
bramek przy 2 zdobytych.
Porażki stoczyły Unię na 14-te, trzecie od końca, miejsce w tabeli.

Jacek Lubos

Zawody wędkarskie o „Puchar Komendanta SSR” Okręgu PZW Częstochowa

W

sobotę 24 sierpnia, w kaletańskim Ichtioparku, rozegrane
zostały II zawody spławikowe
o „Puchar Komendanta SSR” Okręgu
PZW Częstochowa. Nad zawodami
Patronat Honorowy objął Burmistrz
Miasta Kalety Pan Klaudiusz Kandzia.
Do rywalizacji przystąpiło 27 dwuosobowych drużyn. Zwycięzcą okazali
się ubiegłoroczni tryumfatorzy reprezen-

tanci Państwowej Straży Rybackiej, którzy łącznie zdobyli 3430 pkt. Przedstawiciele naszego miasta, grupa terenowa
Społecznej Straży Rybackiej Kalety
(Jerzy Pakuła i Seweryn Cichoń), ostatecznie uplasowali się na 4 miejscu
z dorobkiem punktowym – 2240.
Najdłuższą rybą zawodów okazał się
leszcz, który mierzył 40 cm.
W wydarzeniu tym wziął również
udział Wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej w Kaletach radny Alojzy Rupik.
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania członkom Koła
PZW Kalety oraz przedstawicielom
Okręgu PZW Częstochowa za organizację zawodów, które przebiegały w miłej
atmosferze. Zawody w Kaletach zorganizowane zostały dzięki zaangażowaniu
Prezesa i Wiceprezesa Koła PZW Kalety
Panów Roberta Kudra i Jerzego Pakuły.

(jal)
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REGULAMIN
leśnego rajdu rowerowego na orientację „Szlakiem kuźnic Kalet i okolic”
1. Rajd rowerowy na orientację organizowany jest w ramach obchodów „Niedzieli z Cittaslow”. Rajd organizuje Miasto Kalety.
2. Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć tylko drużyny dwuosobowe. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Rajd rowerowy na orientację rozpoczyna się przy wiacie rowerowej na ul. Dębowej w Truszczycy w dniu 29 września 2019 r.
o godz. 14.00. Planowane zakończenie rajdu około godz. 17.00 w tym samym miejscu.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonać do dnia 26 września 2019 r. (do godziny 15.00) poprzez wpisanie się na
listę zawodników. Nie będzie możliwości zapisów w dniu zawodów.
5. RAJD ODBĘDZIE SIĘ TYLKO W PRZYPADKU, KIEDY DO UPŁYWU TERMINU ZAPISÓW (26 września, godzina 15.00) SWÓJ AKCES DO UDZIAŁU W RYWALIZCJI ZGŁOSI CO NAJMNIEJ PIĘĆ DWUOSOBOWYCH EKIP.
ZAPISANE DRUŻYNY ZOSTANĄ POINFORMOWANE TELEFONICZNIE O STARCIE LUB ODWOŁANIU IMPREZY BEZZWŁOCZNIE PO UPŁYWIUE TERMINU ZAPISÓW.
6. Zasady rajdu na orientację:
- każdy uczestnik rajdu (członek drużyny) otrzymuje w miejscu startu mapę z naniesionymi przez organizatora 10-ma punktami
kontrolnymi wraz opisem poszczególnych miejsc oraz kartę kontrolną rajdu.
- trasa rajdu rowerowego liczy około 30 km.
- uczestnicy mają obowiązek odwiedzić wszystkie punkty.
- pobyt na punkcie kontrolnym każdy uczestnik potwierdza poprzez odbicie na karcie startowej śladu z perforatora (z indywidualnym dla każdego punktu wzorem).
- zwycięzcą rajdu zostanie drużyna, która w najkrótszym czasie odwiedzi wszystkie punkty kontrolne, potwierdzi ich odwiedzenie poprzez komplet śladów perforatorów z wszystkich punktów na karcie kontrolnej, będzie poruszała się wyłącznie rowerem,
stawi się do godz. 17.00 przy wiacie rowerowej na ul. Dębowej w Kaletach. W klasyfikacji drużynowej liczy się czas ostatniego
na mecie członka danej drużyny.
- pierwszym trzem drużynom wręczone zostaną okolicznościowe puchary. Dla wszystkich uczestników rajdu przewidziano
pamiątkowe dyplomy.
7. Uczestnik rajdu na orientację porusza się po wytyczonej przez siebie trasie z zachowaniem zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na drodze, sam odpowiada za swój rower, mienie oraz zdrowie.
8. Na starcie wszyscy uczestnicy mają obowiązek wypełnić I podpisać kartę zgłoszenia uczestnika rajdu.
9. Każdy uczestnik zabiera na trasę w własnym zakresie prowiant, napoje itp.
10. Uczestnik rajdu chcący zrezygnować z uczestnictwa podczas jego trwania zgłasza rezygnację telefonicznie kierownikowi
rajdu.
11. Uczestnik zobowiązuję się:
- podczas postoju szanować przyrodę i pracę człowieka oraz przestrzegać zasad przeciwpożarowych dotyczących przebywania
na terenach leśnych,
- zachowywać się stosownie w miejscach publicznych,
- nie spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument: dowód osobisty, legitymację szkolną, kartę rowerową itp.
13. Wypisanie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na respektowanie niniejszego regulaminu.
14. Każdy uczestnik rajdu powinien być indywidualnie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na rajdzie
jedzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
15. Regulamin rajdu będzie dostępny w dniu rajdu do wglądu u organizatora.
16. Udział w rajdzie jest bezpłatny
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Na naszych spotkaniach każdy może
zabrać głos, powiedzieć czego oczekuje
od tych spotkań i pobyć przez parę
chwil z koleżankami i kolegami.
W imieniu wszystkich Klubowiczów
serdecznie zapraszam wszystkich, którzy maja ochotę pobyć z innymi, by nie
czuć się samotnym.

Klub Seniora wznawia
działalność po wakacyjnej
przerwie

P

o wakacyjnej
przerwie Klub
seniora MDK Kalety w czwartek,
5 września, w samo
południe rozpoczął
swoje
tradycyjne
spotkania.
Seniorów, którzy
jeszcze nie skorzystali z zaproszenia by
uczestniczyć w naszych zajęciach już
dziś serdecznie zapraszamy.
W kolejny czwartek, 12 września,
został omówiony plan pracy na najbliższe miesiące oraz szczegóły organizowanych wycieczek do Wiednia w najbliższym czasie (są jeszcze wolne miejsca)
oraz wycieczka do Niedzicy, Szczawnicy
i Zakopanego na początku października.
Planowane są wspólne biesiadowanie
i tańce podczas tradycyjnych Andrzejek,
spotkania z ciekawymi ludźmi kultury
i sztuki oraz wysłuchania ciekawych wykładów.
Jak to było przed wakacjami na pewno
nie zabraknie chętnych do wspólnych
ćwiczeń – aerobicu dla seniorów. Ale
najpiękniejsze w tym wszystkim jest to,
że co czwartek możemy się spotkać przy
kawie i kołoczku oraz połosprawiać.
A jest o czym.

całego przedsięwzięcia wynosi 31.100
złotych z czego 28.000 zł to kwota pochodząca z dotacji, a 3.100 zł to środki
własne. Mieszkańcy którzy uczestniczyli
w uroczystościach z okazji 100 rocznicy
wybuchu I Powstania Śląskiego mogli
zobaczyć paradę uliczną w wykonaniu
Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Kalety
Marian Lisiecki - była to doskonała okazja do zaprezentowania nowych strojów galowych. To
nowe wyposażenie naszej orkiestry
Nowe stroje Miejskiej
zwiększy jej potencjał artystyczny
Orkiestry Dętej
i przyczyni się do propagowania tradycyjnej śląskiej kultury ludowej.
iejska Orkiestra Dęta Miasta
Marian Lisiecki
Kalety dzięki wnioskowi który
został złożony przez MDK w Kaletach
Miejska Orkiestra Dęta
o dofinansowanie zadania realizowaz Kalet zachwyciła
nego ze środków pozostających w dyspubliczność pochodu
pozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Etgwarkowego
noPolska 2019 będzie mogła nareszcie
występować w kompletnych strojach
niedzielę, 8 września, w mierozbarsko-bytomskich.
ście powiatowym Tarnowskie

M

W

Rodzaj zadania jaki został określony
w regulaminie tego Programu to renowacja i zakup strojów ludowych oraz
rekwizytów obrzędowych dla zespołów
regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie
folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości. W ten sposób członkowie Orkiestry doczekali się
surdutów i nowych
koszul, ponieważ do
tej pory występowali
tylko w samych kamizelkach. Oprócz
marynarek i koszul
został przygotowany
kompletny strój rozbarsko-bytomski dla
kapelmistrza orkiestry tj. marynarka,
kamizelka, koszula,
spodnie i buty. Koszt

Góry, odbywały
się
tradycyjne
„Gwarki” czyli
jedna z najstarszych imprez jaka organizowana
jest na Górnym
Śląsku.
Najbardziej
wi d owi s k ow ym
wydarzeniem
święta jest niewątpliwie kolorowy
pochód ulicami
miasta, który jest
żywą lekcją historii Tarnowskich Gór.

W przemarszu udział wzięli także
przedstawiciele Kalet – Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Mariana Lisieckiego wraz z mażoretkami Inez, którzy dali
niezwykły pokaz swoich umiejętności
przed zgromadzoną publicznością. Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne
podziękowania członkom orkiestry oraz
mażoretkom za godne reprezentowanie
naszego miasta.

(jal)
www.kalety.pl
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Miejski Dom Kultury zaprasza na promocję książki p. Józefa Breguły
„Upadłość Kaletańskich Zakładów Celulozowo– Papierniczych. Fakty i mity”

W

czwartek, 17 października,
o godzinie 18.00, w sali słonecznej Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach, odbędzie się wieczór promocyjny książki napisanej przez byłego burmistrza naszego miasta– pana
Józefa Bregułę, traktującej o procesie
upadłości fabryki, która przez ponad
100 lat była symbolem kariery historycznej Kalet.

D

Proces upadłości zakładu (który nota
bene oficjalnie nie zakończył się do dziś
dnia) przez lata trwania wygenerował
wiele kontrowersyjnych sądów i opinii.
Autor książki, opierając się na mnogich
dokumentach bezpośrednio dotyczących
tego problemu, a także m.in. na artykułach prasowych i innych publikacjach,
postanowił rzetelnie zmierzyć się
z prawdami, półprawdami i mitami, ja-

kie narosły wokół likwidacji KZCP.
Sam też znalazł sponsorów dzięki którym książka ostatecznie ujrzała światło
dzienne.
W czwartek, 17 października, podczas
promocji tomu, będzie można osobiście
porozmawiać z autorem na tematy związane bezpośrednio z książką i nie tylko.
Serdecznie zapraszamy!

Marian Lisiecki

Miejski Dom Kultury w Kaletach w nowej odsłonie

ługo oczekiwany remont budynku MDK w Kaletach dobiega
końca. Pięknie odnowiony budynek
robi niesamowite wrażenie nie tylko
na mieszkańcach naszej miejscowości,
ale również na gościach odwiedzających nasze miasto.
Przede wszystkim mogę zapewnić
uczestników wszystkich zajęć prowadzonych w naszym Domu Kultury, że
zajęcia odbywać się będą w ciepłej at-

mosferze. Nie tylko ze względu na jakość prowadzonych zajęć przez doświadczonych instruktorów ale dzięki
wybudowaniu nowej kotłowni. Zajęcia
które do tej pory były prowadzone nie
znikną z planu pracy MDK, a nawet
zostaną wzbogacone o zajęcia plastyczne, kulinarne, rekreacyjne oraz filmowe.
Już od miesiąca września w każdą
środę i czwartek od godz.13.00-21.00
dzieci i młodzież zapraszamy na tego

typu spotkania. Będziemy starać się
wyjść naprzeciw potrzebom dzieci
i młodzieży, aby Miejski Dom Kultury
był Domem otwartym dla wszelkich kół
zainteresowań. Liczymy na Wasze sugestie, a w miarę naszych możliwości będziemy starali się im sprostać, (Marian
Lisiecki, tel. 693 061 019). A tym czasem proszę o zapoznanie się z planem na
nadchodzące tygodnie i skorzystanie
z oferty.

Marian Lisiecki

Plan zajęć dla dzieci i młodzieży w MDK w Kaletach
Poniedziałek
MATERIAŁ PŁATNY
Godz. 16.00 Próby chóru SONATA – dyrygent Oliwia Bentkowska
Godz. 18.30 Zajęcia mażoretek INEZ (Klub w Drutarni od 14 października MDK) – instruktor Ewelina Jaksa
Wtorek
Godz. 15.15 Zajęcia wokalne - MI na ludowo – instruktor Karolina Dąbrowska-Lisiecka
Godz. 16.00 Zajęcia wokalne – grupa starsza – j.w.
Godz. 16.00 Zajęcia tańca nowoczesnego (Harcówka, a od 14 października MDK) – instruktor Aliki Pitta
Godz. 17.00 Zajęcia szachowe – instruktor Marek Rupik
Godz. 17.00 Zajęcia taneczne grupy ROCK TIME (Klub w Drutarni od 14 października MDK) – instruktor Tadeusz
Tarnowski
Środa
Godz. 13.00-21.00 zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, wycinanie, wyklejanie, origami, robienie kartek
świątecznych, ozdoby jesienne, halloweenowe, świąteczne, pomoc w nauce, oglądanie bajek i filmów – instruktor
Brygida Popławska
Godz. 15.00 Zajęcia tańca towarzyskiego – instruktor Mateusz Oleksik
Godz. 16.00 Zajęcia taneczno ruchowe dla przedszkolaków – j.w.
Godz. 17.00 Spotkanie i zajęcia z grupą plastyczną INSPIRACJE (pierwsza środa miesiąca)
Godz. 18.00 AEROBIC – instruktor Agata Kostka
Godz.20.00 Taniec towarzyski dla dorosłych – instruktor Mateusz Oleksik
Czwartek
Godz. 13.00-21.00 zajęcia kulinarne: sałatki, kolorowe kanapki, desery, ciasteczka, muffinki, zapiekanki, pomoc
w nauce, oglądanie bajek i filmów oraz gry i zabawy – instruktor Brygida Popławska
Godz. 12.00 Spotkanie Klubu SENIORA
Godz.17.00 Zajęcia taneczne grupy ROCK TIME – (Klub w Drutarni od 14 października MDK)
Piątek
Godz. 16.15 Zajęcia mażoretek młodszych od 14 października w MDK – instruktor Ewelina Jaksa
Godz. 16.30 Zajęcia Skata
Godz. 18.00 Próba Miejskiej Orkiestry Dętej – dyrygent Marian Lisiecki
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Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska
Rady Powiatu Tarnogórskiego

W

dniu 13 sierpnia, na wniosek
radnego Powiatu Tarnogórskiego Eugeniusza Ptaka, odbyło się
w Kaletach wyjazdowe Posiedzenie
Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska Powiatu Tarnogórskiego.
Obrady Komisji prowadził jej przewodniczący radny p. Artur Maligłówka.
W roli gospodarza uczestniczył w posiedzeniu burmistrz Kalet p. Klaudiusz

Kandzia. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego reprezentował p. Krzysztof Łoziński.
W takcie posiedzenia omawiano stan
infrastruktury drogowej, należącej do
powiatu tarnogórskiego w tym mostu na
rzece Mała Panew, w ciągu ul. Drozdka.
Burmistrz p. Klaudiusz Kandzia przedstawił oczekiwania i potrzeby dotyczące
przeprowadzenia remontów dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy. Była pełna zgoda co do tego,
ze należy jeszcze bardziej zacieśnić
współpracę między miastem a powiatem
w planowaniu, pozyskiwaniu środków
i realizacji inwestycji i remontów dróg.
Omawiano problem z pozyskiwaniem
środków zewnętrznych przez samorządy
gminne i powiatowe na potrzebne inwestycje. W bieżącym roku, zaplanowano
remont nawierzchni ulicy Fabrycznej
w Kaletach, na który zaplanowano 458
tys zł. Powiat Tarnogórski dostał ostateczne zatwierdzenie zadania, które znajdowało się na liście zadań rekomendo-

wanych do dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych. Dofinansowanie
w wysokości 50% kosztów, zostało zatwierdzone przez premiera na początku
września. Pozostałe 50% kosztów poniosą po połowie powiat i Miasto Kalety.
Burmistrz p. Klaudiusz Kandzia i radny powiatowy Eugeniusz Ptak podkreślali konieczność pilnego remontu mostu
łączącego Centrum z Jędryskiem oraz
remontu drogi powiatowej na odcinku
od Kalet – Drutarni do Koszęcina.
Posiedzenie Komisji było wyjazdowe, w związku z tym zostało podzielone
na dwie części. Pierwsza część polegała
na obradach i dyskusji wspólnie z panem
burmistrzem i zaproszonym gośćmi na
sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim, druga część polegała na wyjeździe w teren
i zapoznaniu się radnych powiatowych
ze stanem infrastruktury powiatowej
w naszym mieście.

Agnieszka Kwoka

Delegacja miasta Kalety na otwarciu Geoparku w Vitkovie

W

sierpniu delegacja władz samorządowych Miasta Kalety
w składzie Burmistrz Klaudiusz Kandzia, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaletach Janina Perz oraz radna
Irena Nowak, wzięła udział w otwarciu Geoparku w partnerskim mieście
Vitkov w Republice Czeskiej.
Park utworzony został nieopodal siedziby Domu Kultury w Vitkovie. Przestrzeń publiczna powstała w związku
z realizacją projektu partnerskiego pn.
„Minerały i Flora na czesko – polskim
pograniczu”, jaki Miasto Vitkov realizowało z polskim miastem Głubczyce
w ramach programu „Przekraczamy
Granice” Euroregionu Silesia INTERREG V.
W ramach zagospodarowania parku
utworzona została ścieżka dydaktyczna,
z okazami różnych minerałów, które

przybliżają różnorodność geologiczną
części Kraju Morawsko – Śląskiego.
W rejonie Vitkova najczęściej spotykanymi minerałami są łupki i szarogłaz
morawski, które w rejonie Niskiego Jesenika wykorzystywane były już w średniowieczu. Uroczystego przecięcia
wstęgi Geoparku w Vitkovie dokonali Starosta
Miasta Vitkov Pavel
Smolka, Burmistrz Kalet
Klaudiusz Kandzia oraz
Burmistrz Miasta Głubczyce Adam Krupa, którzy na znak współpracy
wkopali symboliczne
drzewo przyjaźni.
W ramach tego wydarzenia odbył się również międzynarodowy
turniej szachowy, w któ-

rym przedstawiciele Miasta Kalety
w składzie: Marek Rupik, Kacper Wrodarczyk i Mateusz Wrodarczyk zaprezentowali się znakomicie, ostatecznie
drużynowo zdobywając I miejsce.

Agnieszka Kwoka
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Remont drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Zielonej
zakończony

Z

akończył się długo oczekiwany
przez mieszkańców ul. Ofiar Katynia remont drogi gminnej w Zielonej.
Inwestycja ta podzielona została na

dwa etapy realizacji. Pierwszy przewidywał remont odcinka drogi o długości 300
mb od skrzyżowania przy dolnym zbiorniku wodnym. Kolejny etap dający nową
nawierzchnię całej ulicy planowany jest
na przyszły rok.
Wykonawcą prac remontowych była
firma DOMAX z Boronowa.
Wartość prac w roku 2019 wyniosła
315.168,05 zł. Na realizację całej inwestycji Miasto Kalety pozyskało środki
zewnętrzne z Nadleśnictwa Koszęcin
w kwocie 135.000,00 zł.

Jan Potempa

Bezpłatne badania
mammograficzne

L

UX MED po raz kolejny zaprasza
Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne.
W badaniu mogą wziąć udział Panie
w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone,
nie są leczone z powodu raka piersi a także: nie miały wykonanej mammografii w
ramach Programu w ciągu ostatnich 24
miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku
poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Mobilna
pracownia mammograficzna będzie dostępna w Kaletach – 14 października 2019
w godzinach od 10.00 do 16.00 przy
Urzędzie Miasta. Prosimy o wcześniejszą
rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 (jal)

Sprawozdanie z X sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

spole Szkół Publicznych w Kaletach
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach.
Nr 81/X/2019 w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im ks.
Pawła Rogowskiego w Kaletach w Zespole Szkół w Kaletach.
Nr 82/X/2019 w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Kaletach Miotku w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku.
Nr 83/X/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Nr 84/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Nr 85/X/2019 w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników.
Nr 86/X/2029 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego
za pomnik przyrody.
Nr 87/X/2019 w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok.
Nr 88/X/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2029.
Po podjęciu przez radnych uchwał,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
odczytał protokół kontroli przebudowy
odcinka drogi gminnej - ul. Księżycowa
Zdobywczyni wyróżnienia w konkursie na najładniejszy przydomowy ogród– Pani Violetta Dróżdż
w Kaletach II etap. W punkcie interpelaRady Miejskiej i burmistrza z okresu blicznych w Kaletach w pięcioletnie cje i zapytania radnych zgłaszano bieżąmiędzysesyjnego, radni podjęli następu- Technikum w Kaletach w Zespole Szkół ce sprawy.
jące uchwały.
Publicznych w Kaletach.
Nr 77/X/2019 w sprawie ustalenia regu- Nr 80/X/2019 w sprawie stwierdzenia
laminu określającego niektóre zasady przekształcenia trzyletniego Liceum
wynagradzania za pracę nauczycieli oraz Ogólnokształcącego w Kaletach w Zeponiedziałek, 2 września,
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się X sesja
Rady Miejskiej w Kaletach, obradom
przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W pierwszych punktach porządku obrad Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Janiną
Perz wręczyli nagrody laureatom konkursu miejskiego na najpiękniejszy
balkon oraz przydomowy ogród.
Po sprawozdaniach przewodniczącej

zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, nagród
i dodatków specjalnych.
Nr 78/X/2019 w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Placówek Oświatowych w Kaletach
i utworzenia Centrum Usług Wspólnych
w Kaletach i nadania mu statutu.
Nr 79/X/2019 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum w Kaletach w Zespole Szkół Pu-

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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Dodatek na „zakwaterowanie” lub „dojazd” z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach - dział
Świadczeń Rodzinnych informuje osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego

o możliwości ubiegania się o dodatek
na „zakwaterowanie” lub „dojazd”
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki
od września do czerwca następnego roku
kalendarzowego. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
1) w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły ponadpodstawowej lub
szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek
nauki - w wysokości 113 zł miesięcznie

na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej - w wysokości 69 zł miesięcznie
na dziecko.
Podstawą otrzymania ww. dodatków jest przedstawienie zaświadczenia
potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły ponadpodstawowej,
w przypadku dodatku na zakwaterowanie także zaświadczenia potwierdzające tymczasowe zameldowanie
ucznia poza miejscem zamieszkania.

Renata Czudaj

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych
październik, listopad, grudzień 2019 r.
ZABUDOWA WIELORODZINNA
PAŹDZIERNIK
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

LISTOPAD
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

9,23
10,24
10,24
10,24

6,20
7,21
7,21
7,21

GRUDZIEŃ
Śmieci
Papier + plastik
Szkło
BIO

4,18
5,19
5,19
5,19

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
REJON I
Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Kosmonautów, Koszęcińska, Kuźnicka,
Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza ,Nowa, Okrzei, Popiełuszki, Posterunek Kolejowy, Roździeńskiego, Rycerska, Rzeczna, Skłodowskiej, Słowiańska, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła,
1 Maja, 3 Maja.
Miesiąc

październik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

2

4

2

Odpady segregowane

4

5

2

REJON II
Ulice: Bema, Celulozowa, Chopina, Dworcowa, Gołębia, Gwoździa, Harcerska, Kilińskiego, Krasickiego,
Krucza, Leśna, Lipowa, Miarki, Piastów, Prusa, Kaczorowskiego, Reja, Rodziewiczównej, Spokojna,
Topolowa, Traugutta, Wojska Polskiego, Zielona.
Miesiąc

październik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

4

8

3

Odpady segregowane

9

13

10
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REJON III
Ulice: Fabryczna, Gawlika, Imbirowa, Konopnickiej, Lubliniecka, Pokoju, Sienkiewicza, Wczasowa.
Miesiąc

październik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

9

6

4

Odpady segregowane

10

7

5

REJON IV
Ulice: Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Długosza, ks. Drozdka, Drzymały, Działkowa, Fabryczna, Głowackiego, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Księżycowa,
Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności 11-71, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego.
Miesiąc

październik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

7

14

11

Odpady segregowane

14

15

11

REJON V
Ulice: Damrota, Gajowa, Kochanowskiego, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krótka, Lema, Ligonia,
Lubocz, Łączna, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Nałkowskiej, PCK, Plac Zjednoczenia, Rymera,
Słowackiego, Tuwima, Tylna, Witosa, Wodna, Wolności 1-10.
Miesiąc

październik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

16

18

13

Odpady segregowane

23

26

27

REJON VI
Ulice: Boczna, Bracka, Cicha, Jastrzębia, Klonowa, Lubszecka, Miła, Miodowa, Myśliwska, Ogrodowa,
Orzeszkowej, Paderewskiego, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców, Tulipanowa, Wąska, Wiejska,
Zapolskiej.
Miesiąc

październik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

21

25

24

Odpady segregowane

25

28

31

REJON VII
Ulice: Bolesława Chrobrego, Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, Rogowskiego, Żwirki i Wigury
Miesiąc

październik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

23

20

18

Odpady segregowane

24

21

19

REJON VIII
Ulice: Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, ks. Antosza, Letniskowa, Młyńska,
Norwida, Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, Wiosenna, Ofiar Katynia.
Miesiąc

październik

listopad

grudzień

Odpady zmieszane

30

27

31

Odpady segregowane

30

29

MATERIAŁ PŁATNY

31
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Zarządzenie nr 0050.132.2019
Burmistrza Miasta Kalety

MATERIAŁ PŁATNY

z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018 r., poz.450)
oraz na podstawie Programu Współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019, stanowiącego załącznik do
Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 18/II/2018 z dnia 20 grudnia
2018 roku i Uchwały nr 50/VII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 18/II/2018
z 20 grudnia 2018 roku.

Burmistrz Miasta Kalety zarządza:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.:
Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2019 roku.
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich zadań
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
§2
Treść ogłoszenia w otwartym konkursie ofert stanowi załącznik
do zarządzenia.
§3
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
-w gazecie lokalnej „Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety”.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

/…/ Klaudiusz Kandzia
Burmistrz Miasta Kalety
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kalety Działając zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
1. Rodzaj zadania:
- Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci
w zakresie narażenia środowiskowego na ołów
w gminie Kalety w 2019 roku,
2. Wysokość środków publicznych na realizację zadań:
- na realizację zadania pod nazwą: Realizacja
monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie
narażenia środowiskowego na ołów w gminie
Kalety w 2019 roku przeznacza się środki
z budżetu miasta Kalety w wysokości:
4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych)
a) złożenie ofert na dofinansowanie nie jest
równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania,
b) decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kalety po zasięgnięciu opinii
odpowiedniej komisji,
c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
3. Termin składania ofert:
Oferty, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie umów i ofert dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.
2057) należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miasta Kalety do dnia 7 października 2019
roku
- oferty powinny zawierać następujące dane:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów;
d) informację o wcześniejszej działalności
podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonie
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
g) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
ostatni rok działalności;
h) statut organizacji.
4. Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą
rozpatrywane
5. Tryb wyboru ofert:
- wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa
i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi.
- oferta zostanie wybrana według następujących kryteriów:
a) zapewnienia jakości wykonania zadania na
bazie posiadanych przez oferenta zasobów
kadrowych i rzeczowych;
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania
środków z dotacji na realizację zadania;

c) deklarowanego zaangażowania środków
własnych lub pozyskanych z źródeł;
d) dotychczasowej działalności podmiotu
składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
- wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
oficjalnej stronie
internetowej Miasta Kalety, lokalnym miesięczniku „Biuletyn Informacyjny Miasta
Kalety” (gazeta lokalna) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w terminie do 7 dni
od dnia wyboru oferty.
- od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Termin wybory oferty: Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do dnia 8 października 2019 r.
7. Termin i warunki realizacji zadania:
a) termin od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2019 r.
b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa dla
wszystkich uczestników
c) szczegółowe warunki realizacji zadania
zostaną zamieszczone w umowie.
8. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku
zostały przeznaczone środki w wysokości:
2.000, 00 zł
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