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Bank rozbity!
termomodernizacja MOW z ponad 1,5 milionow dotacj Unii Europejskiej

K

o cz ca si perspektywa Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa l skiego na lata 20142020 była dla Kalet wyj tkowo obfituj ca w dodatkowe rodki na realizacj
wielu inwestycji. Tym razem rzutem na
ta m , w ostatnim naborze dotycz cym
termomodernizacji budynków u yteczno ci publicznej, wniosek Miasta Kalety na termomodernizacj Młodzie owego O rodka Wychowawczego w Kaletach znalazł si w gronie projektów

dofinansowanych. Mało tego, nasz
wniosek uplasował si na pierwszej pozycji, uzyskuj c najwi ksz ilo punktów, ze wszystkich 79 zło onych w tym
naborze wniosków.
Projekt przewiduje kompleksow termomodernizacj tego obiektu w tym m.in.
docieplenie
cian, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej oraz budow instalacji fotowoltaicznej na jego dachu. Ta długo wyczekiwana inwestycja zako czy
proces, w ramach którego, dzi ki stara-

niom władz Miasta Kalety doprowadzono
do termomodernizacji wszystkich budynków u yteczno ci publicznej na terenie
Miasta.
Inwestycja rozpocznie si
jeszcze
w tym roku. Dotacja pochodzi ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa l skiego na lata 2014 – 2020, a tak e
rodków krajowych

Klaudiusz Kandzia

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z kolejnym jednogło nym absolutorium

29

czerwca 2021 r. w sali sesyjnej
Urz du Miejskiego w Kaletach
odbyła si jedna z najwa niejszych sesji
w roku, podczas której Rada Miejska w
Kaletach uchwał nr 227/XXVI/2021
jednogło nie udzieliła absolutorium
burmistrzowi miasta Klaudiuszowi
Kandzi za wykonanie bud etu za 2020
rok.
Pozytywn opini w sprawie udzielenia
włodarzowi naszego miasta absolutorium
wydała wcze niej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Kaletach.
Otrzymanie absolutorium, poprzedzone
podj ciem uchwały, w której radni udzielili tak e burmistrzowi wotum zaufania, to
jednoznaczne wyra enie akceptacji działalno ci finansowej oraz uznanie jej za
prawidłow i nie budz c zastrze e .
Wi e si z odpowiedzialno ci jak ponosi burmistrz z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy.
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia
podzi kował radnym za kolejny mandat
zaufania. Podkre lił, e kwestia wypełnienia zobowi za bud etowych to nie tylko
jego zasługa, bo udział w tym mieli wszyscy pracuj cy dla dobra naszego miasta.
Bez wła ciwego współdziałania organu
stanowi cego i wykonawczego Samorz d
nie mógłby prawidłowo funkcjonowa ,
a miasto rozwija si . Podzi kował tak e
za prac wszystkim radnym z przewodnicz c Janin Perz na czele, a tak e
wszystkim pracownikom Urz du Miejskiego oraz jednostek podległych.

Agnieszka Kwoka
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Wyrazy współczucia z powodu śmierci żony

Śp. Renaty Sendel
Panu Ryszardowi Sendlowi, wieloletniemu radnemu Miasta Kalety
składają: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego,
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.

10 czerwca 2021 r. reprezentacje piłkarzy z kaletańskich szkół podstawowych wzięły udział w Turnieju EURO CUP w SP im. Józefa Lompy w Woźnikach.
13 czerwca odbyło się w naszym mieście odbyło się wielkie rodzinne rajzowanie po kalyckich stanicach.
17 czerwca Stacja Pogotowia Ratunkowego w Kaletach zyskała nową karetkę.
17 czerwca przy pasiece edukacyjnej w kaletańskim Ichtioparku odbyła się konferencja ekologiczna na temat ochrony owadów
pszczołowatych.
25 czerwca w kaletańskich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele związane z zakończeniem roku szkolnego
2020/2021.
26 czerwca grupa Rock Time wzięła udział w I edycji maratonu swingowego Rock'In Summer organizowanego w ramach Summer
Arena w Gliwicach. W konkursie brały udział pary z całej Polski.
29 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXVI sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach,

Zapraszamy na słodką
edukację!

N

asza pszczela rodzina z pasieki
edukacyjnej zaprasza mieszkańców w weekend do Ichtiopraku. Na żywo będzie można podejrzeć pracę tych
niezwykle pożytecznych owadów, a także dowiedzieć się o nich wielu przydatnych ciekawostek. Będzie również możliwość degustacji kaletańskiego miodu
oraz produktów pszczelich. Obiekt
otwarty będzie dla zwiedzających
w soboty i niedziele w godzinach 14.00 –
19.00. Serdecznie zapraszamy!

Na kajaki do Zielonej

S

Wypożyczalnia sprzętu
wędkarskiego w Ichtioparku
czynna codziennie

erdecznie zapraszamy naszych
mieszkańców oraz turystów nad
zbiorniki wodne w Zielonej do wypożyokresie wakacyjnym wypożyczalni kajaków. Podczas wakacji wypoczalnia sprzętu wędkarskiego
życzalnia zaprasza codziennie w godzi- w Ichtioparku będzie funkcjonowała
nach 12.00 – 19.00.
codziennie. Od poniedziałku do piątku
zapraszamy naszych mieszkańców
i turystów w godzinach od 15.00 do
20.00, natomiast w soboty i niedziele od
12.00 do 20.00. Serdecznie zachęcamy
do spędzania wolnego czasu na łonie
natury w kaletańskim parku tematycznym.

W
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Rowerowe patrole policji w naszym mieście

W

zorem lat ubiegłych, w okresie wakacyjnym, kaletański komisariat policji prowadzi akcje rowerowych patroli naszego Miasta. Policyjne jednoślady można spotkać przede wszystkim na obszarach rekreacyjnych, gdzie funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów, m.in. nad
zbiornikami wodnymi w Zielonej oraz parku tematycznym Ichtiopark.
Prowadzona już od kilku lat w naszym mieście wakacyjna akcja rowerowych patroli przyniosła pozytywne efekty dla poprawy bezpieczeństwa, głownie ze względu
na możliwość monitorowania miejsc trudno dostępnych dla radiowozów.

Agnieszka Kwoka

Kolejne lampy solarne rozbłysły
nad zbiornikami wodnymi w Zielonej

W

Podziękowanie dla
właścicieli Restauracji
„Słono i Słodko”

miesiącu czerwcu zakończyły się prace przy montażu
kolejnych w naszym mieście lamp
wykorzystujących energię ze źródeł
odnawialnych.
Przedłużyły one linię już istniejącego
oświetlenia nad zbiornikami wodnymi
w Zielonej. Dzięki tej inwestycji dojście na plażę, przy której uruchomiono
wypożyczalnię kajaków, zostało w pełni oświetlone. Teraz wieczorne spacery
z pewnością owocować będą wrażeniem pięknie podświetlonej przyrody
znajdującej się przy zbiornikach wodnych w Zielonej.

Składam serdeczne podziękowania właścicielom Restauracji „Słono i Słodko”Państwu Katarzynie i Czesławowi Myrcik, za ufundowanie posiłków dla służb
mundurowych patrolujących w wakacyjne weekendy tereny wokół zbiorników wodnych w Zielonej oraz służb kaletańskiego pogotowia ratunkowego
czuwających nad zdrowiem i życiem
wypoczywających. Państwo Myrcik już
drugi rok z rzędu wspomagają w ten
sposób kaletańskie służby ratunkowe
i patrolowe. Dziękuję!

Agnieszka Kwoka

Klaudiusz Kandzia

Uroczyste pożegnanie absolwentów kaletańskich szkół podstawowych

25

czerwca, w kaletańskich placówkach oświatowych odbyły się
uroczyste apele związane z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. Na
zaproszenie dyrektorów, gron pedagogicznych oraz uczniów, w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele
władz miasta Kalety: burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady
Miejskiej Janina Perz oraz radna Irena
Nowak.

Jako pierwsze zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie absolwentów świętowano w placówce oświatowej w Miotku.
Następny apel odbył się na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kaletach, gdzie swoje świadectwa odebrali
uczniowie kończący edukację w szkole
podstawowej.
Burmistrz w trakcie swojej przemowy
złożył serdeczne podziękowania dyrektorom placówek, gronu pedagogicznemu

oraz pracownikom obsługi za całoroczną
wytężoną pracę, która z powodu pandemi
odbywała się w trudnych warunkach.
Uczniom oraz absolwentom życzył dalszych sukcesów edukacyjnych oraz radosnych i udanych wakacji, a także, aby pamiętali o Kaletach i godnie reprezentowali
nasze miasto w miejscach, do których udadzą się zgłębiać wiedzę.

Agnieszka Kwoka
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Udane rajzowanie po kalyckich stanicach

13

czerwca odbyło się w naszym
mieście wielkie rodzinne rajzowanie po kalyckich stanicach. Każda
z nich, Myśliwska, Donnersmarcka
oraz w Truszczycy oferowała wiele
atrakcji i niespodzianek. Nasi mieszkańcy i turyści mogli zwiedzać je od
godziny 12.00 do 19.00. W tym czasie
stanice odwiedziło przeszło 500 gości.
Tyle wydano pamiątkowych kart turystycznych, na których można było zbierać kolorowe pieczątki w każdej stanicy, a później w nagrodę odebrać gadżet
rowerowy.
W Stanicy Myśliwskiej gospodarzem
było Tyskie Koło Łowieckie KANIA.

Myśliwi przygotowali wspaniałą plenerową wystawę zwierząt leśnych, która robiła
wrażenie nie tylko na najmłodszych.
Można było także skosztować specjałów
kuchni myśliwskiej, a także rodzinnie
zagrać w gry terenowe. Nieopodal, w Stanic y Do nner s mar cka kr ó lo wał y
„zwariowane rowery”. Symulator jazdy
na rowerze, wyścigówki napędzane rowerowo, a także refleksomierz i precyzjometr okazały się świetną zabawą dla całych rodzin. W Truszczycy natomiast
można było spróbować swoich sił w konkursie wiedzy o ruchu drogowym, a najmłodsi szaleli na ogromnym dmuchańcu.
W każdej stanicy można było się posilić

oraz nabrać sił przed dalszą wycieczką
rowerową.
Rajzowanie po kalyckich stanicach
okazało się bardzo udaną imprezą plenerową. Kolejna edycja takiej formy pikniku
rodzinnego planowana jest na jesień. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia
składa serdeczne podziękowania członkom Tyskiego Koła Łowieckiego KANIA
za pomoc w organizacji wydarzenia,
a także wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego wydarzenia.

Agnieszka Kwoka
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Sukces w konkursie
recytatorskim

U

czennica klasy VI c, Natalia Budny, zajęła I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji św. Jana Pawła II. 11 czerwca miało
miejsce wręczenie nagród oraz prezentacja zwycięzców podczas uroczystej
gali w Zespole Szkół Technicznych
w Częstochowie.
W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 140 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych: w kategorii I
(kl.4-6) – 56, w kategorii II (kl. 7-8) – 56,
w kategorii III (szkoły średnie) – 29. Honorowymi patronami konkursu byli: Poseł
do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska, Śląski Kurator Oświaty
Pani Urszula Bauer, Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, Przeor
Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski. Natalia włożyła wiele trudu i serca w przygotowanie swojej recytacji i zaprezentowała
się wspaniale. Konkursowe jury doceniło
interpretację wiersza „Szymon z Cyreny”
Serdecznie gratulujemy Natalii sukcesu
i życzymy kolejnych osiągnięć.

Barbara Duda

Nowa karetka pogotowia za 500.000 zł już w Kaletach

17

czerwca, w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaletach
miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie. W szeregi zespołu kaletańskiego
pogotowia wstąpiła nowa karetka. Żółty
pojazd z kompletnym wyposażaniem
przeznaczonym do ratownictwa medycznego, za około 500.000,00 zł został
zakupiony i przekazany do Kalet przez
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach w ramach projektu:
„Zakup ambulansów, środków ochrony
indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego w
Katowicach.
W uroczystym przekazaniu karetki na miejscu w Kaletach wzięli udział Klaudiusz Kandzia Burmistrz
Miasta Kalety, Izabela Domogała Członek Zarządu
Województwa Śląskiego,
Bartłomiej Kowalski radny
Sejmiku Województwa Śląskiego, Łukasz Pach Dyrek-

tor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Małgorzata Przybyłek Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego, Michał
Świerszcz kierownik Obszaru Działania
Gliwice Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Żółta karetka
pogotowia zastąpi dotychczasową, która
mieszkańcom naszego miasta i okolicznych gmin służyła od 2016 roku.

Marek Parys

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach- Miotku oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 wystąpili na EURO CUP w Woźnikach

10

czerwca uczniowie ZPO z Miotka oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Kalet wystartowali w turnieju EURO CUP
w Woźnikach. Zespoły na czas turnieju wcieliły się w wylosowane reprezentacje narodowe uczestniczące w UEFA
EURO 2020. Młodzi piłkarze z Miotka wcielili się w zespół Hiszpanii, zaś zawodnicy z centrum Kalet reprezentowali barwy
Italii.
Klasę II z Miotka reprezentowali: Wojciech Pyznar, Tomasz Smyczek, Jeremiasz Tyrała, klasę III Kacper Mieczkowski, Leon
Nowak, Filip Swoboda. Italia– zawodnicy PSP nr 1—wystąpiła w składzie: Szymon Kotala, Filip Ulbricht, Olivier Kuder, Szymon
Watoła, Mateusz Włodarczyk, Fabian Olszowski, Szymon Maniura, Kamil Brzezina.
Nasi piłkarze walczyli zawzięcie, pokonując po 5 wylosowanych drużyn. Założeniem zawodów było nagrodzenie wszystkich zawodników biorących udział w turnieju, co spowodowało, iż każdy z osobna poczuł się zwycięzcą. Dzieci wszystkich drużyn wróciły
do domu w przekonaniu iż w sporcie liczy się nie tylko wygrana ale przede wszystkim przestrzeganie zasad fair play i dobra zabawa.

Agata Kostka, Jarosław Neumann, Iwona Olszowska
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W Kaletach odbyła się konferencja ekologiczna na temat ochrony pszczół

17

czerwca, przy pasiece edukacyjnej w kaletańskim Ichtioparku
odbyła się konferencja ekologiczna na
temat ochrony owadów pszczołowatych. Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, na które Miasto
Kalety pozyskało dotację. W konferencji, którą otworzył burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia, wzięła
udział grupa senioralna z terenu naszego miasta, min. członkowie Dziennego
Domu Senior Plus, Klubu Seniora
z Kalet i Miotka, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego, a także Związku
Emerytów i Rencistów Koło Kalety.
Uczestnicy konferencji mieli okazję
wysłuchać bardzo ciekawych referatów
wygłoszonych przez mistrzów pszczelar-

stwa: dra Edwarda Kowalskiego, dra Joachima Sosnicy oraz Arkadiusza Kopycioka na temat m.in. znaczenia pszczołowatych w ekosystemie, przyczyn wymierania pszczół, środowiskowych efektów
ubocznych stosowania pestycydów, zakładania przydomowego ogródka przyjaznego pszczołom oraz własnej mini pasieki.
Była również okazja do zwiedzenia kaletańskiej pasieki edukacyjnej. Goście mogli na żywo zobaczyć pracę pszczelej rodziny, a także pospacerować po ogrodzie
roślin miododajnych, by z bliska poznać
gatunki kwiatów i bylin przyjaznych
pszczołom. Uczestnicy konferencji mieli
także możliwość degustacji różnych gatunków miodu oraz potraw na jego bazie.
W wydarzeniu udział wzięli również: Izabela Domogała – członek zarządu województwa śląskiego, Eugeniusz Ptak –

radny powiatu tarnogórskiego, Janina
Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaletach wraz z radnymi Ireną Nowak,
Alojzym Rupikiem, Michałem Brolem,
Antonim Jeżem, Kazimierzem Złotoszem,
Jerzym Kloze; Małgorzata Przybyłek –
dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego, Wojciech
Kubica – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Świerklaniec oraz Marek Górecki
– leśniczy leśnictwa Jędrysek.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia składa serdeczne podziękowania
prelegentom za wygłoszenie referatów na
temat ochrony pszczół, a także wszystkim
uczestnikom za udział w konferencji.

Agnieszka Kwoka
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Rock Time po raz kolejny bezkonkurencyjny!

26

czerwca grupa Rock Time wzięła udział w I edycji maratonu swingowego Rock'In Summer organizowanego w ramach Summer Arena
w Gliwicach. W konkursie brały udział pary z całej Polski.
Uczestnicy mieli do przetańczenia godzinę jednak do ścisłego finału wybrano
tylko 5 najlepszych par, w tym, aż 3 z Rock Time! Zwycięzcami konkursu zostali
Katarzyna Bodora i Adrian Kalus. Drugie miejsce zajęli Karina Bronder i Krystian
Chmielorz, 5 miejsce zajęli Lenka Dudek i Jakub Kowalski. O włos od finału znaleźli się Natalia Jencek i Dominik Gros, a publiczność zachwycił debiut naszych
najmłodszych uczestników Sonii Kulawik i Maksymiliana Soleckiego.
Gratulujemy wszystkim tancerzom i cieszymy się ogromnie, że mogliśmy w końcu uczestniczyć w takim wydarzeniu na żywo!

Marian Lisiecki

Miejski Dom Kultury w Kaletach beneficjentem
Programu Narodowego Centrum Kultury

M

iejski Dom Kultury w Kaletach
już po raz drugi został beneficjentem Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +. Lokalne inicjatywy społeczne 2021”.
Celem strategicznym programu jest
zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie
oddolnych inicjatyw kulturotwórczych,
realizowanych przez mieszkańców gmin
miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.
Opracowany przez Miejski Dom Kultury
w Kaletach projekt pn. „Jeszcze bardziej
kulturalne Kalety”, ukierunkowany jest na
bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego. Jego celem jest wspieranie oddolnych inicjatywy kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców
miasta Kalety w sposób nieformalny, pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej i zagospodarowanie zasobów
MDK i przestrzeni publicznej dla działań
kulturalnych poprzez podejmowanie działań w ramach projektu.

Projekty realizowane w ramach Programu „Dom Kultury +. Lokalne inicjatywy
społeczne 2021”, realizowane są w dwóch
etapach. Pierwszy z nich został właśnie
zakończony. W jego trakcie dokonano
diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Kalet w stosunku do Miejskiego Domu Kultury oraz przeprowadzono konkurs
ofert na realizację oddolnych inicjatyw
społeczno-kulturalnych opracowanych
przez mieszkańców Kalet. Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Kalet
realizowana była poprzez serię spotkań
i dyskusji z mieszkańcami miasta oraz
poprzez badanie ankietowe. Zarówno na
spotkania diagnostyczne, jak i do udziału
w badaniu ankietowym, Miejski Dom
Kultury zaprosił przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – począwszy od
młodzieży, a na Seniorach skończywszy.
Zebrane materiały diagnostyczne zostaną
opracowane i przedstawione do końca
lipca na stronie internetowej MDK w formie raportu z diagnozy.
W ramach pierwszego etapu realizacji
projektu „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety” przeprowadzony został także konkurs ofert na realizacje oddolnych inicja-

tyw społeczno-kulturalnych opracowanych przez mieszkańców Kalet. Do konkursu zostało zgłoszonych 8 inicjatyw,
spośród których komisyjnie wybrano 6 do
realizacji w ramach drugiego etapu projektu. Realizacja wybranych inicjatyw
będzie miała miejsce w okresie od 30 lipca do 13 listopada br.
Projekt „Jeszcze bardziej Kulturalne
Kalety” nie jest jedynym projektem, na
który Miejski Dom Kultury w Kaletach
uzyskał dofinansowanie w tym roku. Realizowany będzie również inny projekt
kierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Kalet, który uzyskał
dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu „Edukacja Kulturalna”. Świadczy
to, że Dyrekcja MDK w Kaletach, pomimo utrudnień w działalności instytucji
kultury spowodowanych pandemią Covid19, działa bardzo aktywnie i podejmuje
wszelkie starania, aby jak najlepiej służyć
mieszkańcom miasta. Należą się za to
duże słowa uznania dyrektorowi MDK,
Panu Marianowi Lisieckiemu.

(jal)
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Unia kończy rozgrywki na 5-tym miejscu w lidze

K

aletańska Unia zakończyła występy w częstochowskiej lidze okręgowej w sezonie
2020/2021. Zespół z Fabrycznej zajął ostatecznie
5-te miejsce w grupie mistrzowskiej z dorobkiem
19 punktów, sześcioma zwycięstwami, jednym remisem i siedmioma porażkami. Zawodnicy z Kalet
strzelili rywalom 34 gole i stracili aż 38, co poskutkowało ujemnym bilansem bramkowym.
W czerwcu Unia pokonała walkowerem Wartę
Mstów (12.06), wygrała na wyjeździe z Unią Rędziny
5:4 (22.06), przegrała Liswartą Krzepice 2:3 (26.06)
i z częstochowskim Stradomiem 1:4 (30.06).

(jal)

Mistrzostwo Polski dla TPD Kalety

W

czerwcu na torze speedrowerowym Orła Gniezno odbyły
się Mistrzostwa Polski Par wszyskich
kategorii. Drużyna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wystartowała w dwóch
kategoriach wiekowych (żacy - do lat 12
i młodzicy - do lat 14).
W Pierwszym dniu rywalizowali żacy.
W składzie TPD Kalety znaleźli się Ivo
Kubala i Jakub Mazur. Zawodnicy mieli
kilkuletnie doświadczenie bowiem trenują
od trzech lat i rywalizują w okręgu południowym. Impreza rangi Mistrzostw Polski to jedna z pierwszych dla tych chłopaków. TPD-owcy pokazali pazur i pokonali
9 drużyn, tym samym zdobywając Złoty
Medal Mistrzostw Polski. W drugim dniu
nie zabrakło emocji. Młodzicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wystąpili w składzie: Olivier Loewe, Jakub Mazur i jako
rezerwowy Adam Wawrzyniak. Walczyli
oni dzielnie do ostatniego biegu, w któ-

rym wystarczyłby remis, by uzyskać drugie miejsce, niestety niefortunny upadek
Oliwera pozbawił szans chłopaków na
medal i ostatecznie wylądowaliśmy na
czwartej pozycji.
Gratulujemy najlepszym i nie zwalniamy tempa. TPD Kalety!
Poniżej podaję wyniki:
Żacy
1. TPD Kalety 51 Ivo Kubala 26 Jakub Mazur 25
2. Viktoria Poczesna 50
3. Omega Ostrów Wielkopolski 50
4. LKS Szawer Leszno 48
5. MS Śląsk Świetochłowice 37
6. Orzeł Gniezno 36
7. ZKS Zielona Góra 33
8. Lwy Avia Częstochowa
29
9. TSŻ Toruń 26

Loewe 23 Jakub Mazur 22
5. LKS Szawer Leszno 42
6. Viktoria Poczesna 38
7. Omega Ostrów Wielkopolski 28
8.TSŻ Toruń 24
9. ZKS Zielona Góra 23

Piotr Kuder

Młodzicy
1. Mustang Żołędowo 50
2. Orzeł Gniezno 47
3. Szarża Wrocław 46
4. TPD Kalety 45 Olivier

www.kalety.pl
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Stypendium Burmistrza Miasta Kalety
dla najzdolniejszych uczniówi 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, 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 szczebla co najmniej wojewódzkiego.
Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2021 r. do
30.09.2021 r. w przypadku studentów od 1.10.2021 r. do 31.10.2021 r.
Formularze wniosków można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim (parter – punkt obsługi klienta), lub ze strony internetowej www.bip.kalety.pl ( „Wnioski do pobrania” , „Stypendia”)

Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów i studentów,
mieszkańców naszego miasta, w roku szkolnym 2021/2022. Formularze wniosków można pobrać oraz
składać w Urzędzie Miejskim (parter – punkt obsługi klienta), lub ze strony internetowej www.bip.kalety.pl
( „Wnioski do pobrania” , „Stypendia”)
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
Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, III piętro- Centrum Usług Wspólnych, telefonicznie 34/3527651
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Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach

G

mina Kalety przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Realizatorem
programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

INFORMACJE O PROGRAMIE
Wartość otrzymanego dofinansowania: 47.430 zł.

CEL PROGRAMU
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały
możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju
aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

ADRESACI PROGRAMU
Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
• Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
• Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym,
• Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
• Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
• Członkowie rodziny,
• Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe
i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwieniu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
• wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi). W 2021r. programem
obejmujemy 5 osób niepełnosprawnych w tym 2 niepełnosprawnych dzieci.

Program jest realizowany ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

www.kalety.pl
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Program
„Dobry Start” (300+)
na nowych zasadach

Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalety

Z

R

ada Miejska w Kaletach, podczas sesji w dniu 29 czerwca 2021 r., uchwałą Nr
225/XXVI/2021 jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Miasta Kalety Klaudiuszowi Kandzi wotum zaufania. Głosowanie poprzedzone zostało rozpatrzeniem
i debatą nad Raportem o stanie gminy Kalety za 2020 r., do którego kaletańscy
radni nie mieli zastrzeżeń.
Wotum zaufania to ustosunkowanie się Rady Miasta do informacji przedstawionych
przez burmistrza w raporcie o stanie gminy za rok poprzedni, w szczególności realizację
polityki gminy, strategii oraz podjętych uchwał rady. Jest to instrument, który umożliwia Radzie Miasta dodatkową funkcję kontrolną nad działalnością organu wykonawczego.

Małgorzata Mazur

godnie z nowym Rozporządzeniem
Rady Ministrów, od 1 lipca br.
zmieniają się zasady naboru wniosków
o przyznanie świadczenia z programu
"Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022. Rozpatrywaniem wniosków
i przyznawaniem świadczeń będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada br. do ZUS
wyłącznie drogą elektroniczną poprzez
bankowość elektroniczną, przez portal
Emp@tia lub przez PUE ZUS.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia. Dzieci
niepełnosprawne, uczące się w szkole,
otrzymają świadczenie do ukończenia 24
roku życia. Świadczenie przysługuje bez
względu na dochód rodziny i wynosi
300,00 zł.
Aktualne informacje na temat świadczenia „Dobry start” znajdują się na stronach
internetowych Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renata Czudaj

Sprawozdanie z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

We

wtorek, 29 czerwca br. w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Kaletach odbyła się XXVI sesja
(absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina
Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej.
W obradach udział wzięło 13 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po przekazaniu do protokołu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz
burmistrza z okresu międzysesyjnego
przystąpiono do procedury związanej
z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy
za 2020 rok, udzielenia wotum zaufania
burmistrzowi a w następnej kolejności,
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielenia absolutorium. Najpierw przewodniczący komisji
stałych Rady Miejskiej wyrazili opinię
o przedłożonym przez burmistrza raporcie
o stanie Gminy Kalety za 2020 rok, a następnie uchwałą Nr 225/XXVI/2021 jed-

nogłośnie udzielili burmistrzowi wotum
zaufania.
Następnie zebrani wysłuchali opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu
miasta za 2020 r. a po odczytaniu przez
przewodniczącą Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu
przystąpili do głosowania nad podjęciem
stosownej uchwały. Uchwała Nr 226/
XXVI/2021 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Kalety za 2020 r. została przyjęta jednogłośnie.
W następnej kolejności radna Mirosława Potempa w imieniu przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2020 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku. W wyniku głosowania, uchwała Nr 227/

XXVI/2021 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2020 rok została przyjęta jednogłośnie.
Dodatkowo radni podjęli następujące
uchwały:
Nr 228/XXVI/2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.
Nr 229/XXVI/2021w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2033.
Nr 230/XXVI/2021 w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego.
Nr 231/XXVI/2021 w sprawie przyjęcia
Planu adaptacji Miasta Kalety do zmian
klimatu do roku 2030.
W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące
sprawy, głos zabrał również radny powiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając sytuację w Powiecie Tarnogórskim.

Małgorzata Mazur

www.kalety.pl

Karta Du ej Rodziny dost pna w aplikacji mobilnej mObywatel

M

iejski O rodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, e
w zwi zku z nowelizacj ustawy o Karcie Du ej Rodziny od dnia 09 czerwca
2021 r. wszystkie aktywne Karty tradycyjne (plastikowe) uzyskały automatycznie form elektroniczn . Ka dy
posiadacz aktywnej Karty - niezale nie,
czy posiadał Kart w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu form - b dzie mógł wy wietli j w aplikacji mObywatel. Rodzice i mał onkowie rodziców b d mogli wy wietla w aplikacji

mObywatel, karty pozostałych członków rodziny tak jak to było do tej pory
w aplikacji mKDR.
Aplikacja mKDR zostanie zamkni ta
z ko cem czerwca 2021r. Osoby, które
nie maj dost pu do aplikacji mObywatel
(np. cudzoziemcy), b d musiały pozosta
przy kartach tradycyjnych.
Wi cej informacji oraz instrukcj pobrania aplikacji mObywatel mo na znale
pod adresem strony internetowej: https://
www.gov.pl/web/mobywatel/mobywateldokument

Lista miejsc i wysoko zni ek dla posiadaczy Karty Du ej Rodziny dost pna
jest na stronie internetowej: https://
empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
Informacje nt. przyznania prawa do
Karty Du ej Rodziny mo na uzyska pod
numerem telefonu (34) 3527-656 oraz w
biurze MOPS – Dział wiadcze Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (biuro
nr 1, parter budynku UM).

Renata Czudaj

Uprzejmie informujemy, e od 15 maja 2021r. rozpocz li prac rachmistrzowie spisowi, którzy kontaktuj si
z mieszka cami naszego miasta w celu zrealizowania obowi zku spisowego – wypełnienia ankiet spisowych.
Rachmistrzowie dzwoni wył cznie z numerów: 22 828 88 88 i 22 279 99 99

•Pami taj, e mo esz sprawdzi to samo rachmistrza:
– na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99
– poprzez aplikacj dost pn na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.
•Nie mo na odmówi rachmistrzowi przekazania danych w ramach spisu powszechnego (art. 17a ust. 2 Ustawy
z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka w 2021 r.).
•Rachmistrz nie zapyta Ci o zarobki, oszcz dno ci, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane
logowania do bankowo ci internetowej. Takich pyta w formularzu spisowym nie ma! Je li je usłyszysz – to mo e wskazywa na prób wyłudzenia danych. Spraw nale y niezwłocznie zgłosi na policj .
•Je li przed telefonem od rachmistrza ju si spisałe przez Internet lub telefonicznie, nikt nie b dzie do Ciebie dzwoni
w tej sprawie.
•Całkowite bezpiecze stwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie ludno ci. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chronione s tajemnic statystyczn i b d wykorzystywane tylko i wył cznie do przygotowania zbiorczych opracowa statystycznych. Oznacza to, e nie b dzie mo liwa identyfikacja poszczególnych osób.
PRZYPOMINAMY RÓWNIE

E UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWI ZKOWY

www.kalety.pl

WYCI G Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza
pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomo ci gminnej: działka niezabudowana nr ewid. 310/146 o powierzchni
0.0150 ha, poło ona w Kaletach przy ul. Zagłoby, arkusz mapy 5, obr b Kalety, u ytek ewidencyjny Bp, dost pno komunikacyjna
bardzo dobra, wjazd na nieruchomo bezpo rednio od drogi publicznej o nawierzchni gruntowej – ul. Zagłoby, zapisana w ksi dze
wieczystej S du Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T/00062687/0, stanowi ca własno Gminy Kalety.
Działka o kształcie trapezu, niezabudowana, poro ni ta zieleni nieuporz dkowan – zakrzewion , wymagaj c wyrównania terenu.
Przeznaczona pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn o symbolu 1MN69, zgodnie z obowi zuj cym miejscowym planem zagospodarowania. S siedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niskiej intensywno ci. Dost p do sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodoci gowo-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.
Uwaga: Kształt i powierzchnia działki – mało korzystne, utrudniaj ce samodzielne zagospodarowanie (zabudowanie) zgodnie
z uwarunkowaniami planistycznymi.
Cena wywoławcza:
7.800,00 zł (siedem tysi cy osiemset złotych 00/100)
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odb dzie si w dniu 5 sierpnia 2021 roku o godzinie 11.00 w Urz dzie Miejskim w Kaletach
przy ul. wirki i Wigury 2, II pi tro - sala posiedze .
Wysoko

wadium:

1.000,00 zł (tysi c złotych 00/100)

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji
ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na
tablicach ogłosze w siedzibie Urz du Miejskiego w Kaletach przy ul. wirki i Wigury 2
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety
(www.bip.kalety.pl)
Dane teleadresowe, pod którymi mo na uzyska szczegółowe informacje dotycz ce przetargu:
Urz d Miasta Kalety, ul. wirki i Wigury 2, 42
-660 Kalety, nr tel. 34 352-76-48, w godzinach
pracy Urz du.

www.kalety.pl

