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Znowu środki europejskie dla Kalet. Wartość projektu to ponad milion złotych! 

N iedawno zakończyła się realizacja 
projektu kompleksowej termomo-

dernizacji trzech budynków wieloro-
dzinnych w naszym mieście - przy ul.    
1 Maja 21, Fabrycznej 25 oraz Sienkie-
wicza 9. W styczniu otrzymaliśmy in-
formację, że nasze miasto pozyskało 
kolejną dotację, tym razem w wysoko-

ści 815.602,59 zł., na realizację podob-
nej inwestycji. Nowy projekt obejmuje 
wykonanie termomodernizacji budyn-
ków wielorodzinnych będących w zaso-
bach Miasta Kalety przy ul. 1 Maja 3, 
ul. Ks. Drozdka 31 oraz ul. Dębowej 23 
i 25.  
     W budynkach tych przeprowadzone 

zostaną prace związane z ociepleniem 

przegród zewnętrznych i wewnętrznych, 

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,    

a także izolacją stropów i poddaszy. Prace 

budowlane zgodnie z założeniami mają 
się rozpocząć i zakończyć w 2022 roku.  

    Projekt pn. “Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez kompleksową ter-

momodernizację budynków wielorodzin-

nych w Kaletach ul. Dębowa, ul. 1 Maja, 

ul. Ks. Drozdka” w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

jest kolejnym zadaniem tego typu realizo-

wanym przez kaletański samorząd, który 

ma znacząco wpłynąć na poprawę jakości 

powietrza w naszym mieście. Całkowita 

wartość projektu to 1.044.380,84 zł.  

MATERIAŁ PŁATNY 
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu  

LKS Małapanew Kuczów 

 

 

 
 

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu      
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, 

PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% 
PODATKU   NALEŻNEGO NA RZECZ  

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO)  
wpisując nazwę  

„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334  
oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  
wpisać nazwę naszego klubu, czyli  

MAŁAPANEW  KUCZÓW.       
  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również  
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przezna-

czone na poprawę warunków uprawiania sportu przez 
dzieci i młodzież w klubie  Małapanew Kuczów.   

Przekaż  1% podatku dla  Karolinki, 
bo Twoja pomoc może   

wiele zmienić. 
 

Mam na imię Karolina , mam 15 lat. 
Jestem chora na epilepsję ( p adaczka ) , 

autyzm i zaburzenia hiperkinetyczne . 
Leczenie wymaga  długotrwałej i intensywnej 

rehabilitacji  . 
 

1% to dla mnie szansa by funkcjonować w normalny sposób. 
Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie pozwoli szybciej wrócić  

do zdrowia. 
Dzięki regularnej i intensywnej rehabilitacji jest na to szansa . 

Pomóż mi tą szanse maksymalnie wykorzystać . 
Rozlicz się z sercem ! Z góry dziękuję za okazaną pomoc. 

Fundacja Dzieciom '' Zdązyć z Pomocą '' 
KRS 0000037904 

Tytułem : 20635 Rzepa Karolina. 
    Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola  

„ Wyrażam zgodę ” .  
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22 stycznia rozstrzygnięty został konkurs literacko-plastyczny „Moja Piosnka – Moja Polska”, którego organizatorem był Powiato-

wy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach. Wyróżnienie w kategorii literackiej otrzymały miesz-

kanki Kalet: Panie Małgorzata Brol i Agata Kostka. 

X POWIATOWE BIEGOWE POWITANIE WIOSNY 
KALETY– TRUSZCZYCA, 19 MARCA 2022 (sobota), godz. 12.00 

Miasto Kalety oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 

 zapraszają na  

„X Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny” 

- bieg przełajowy na dystansie około 5 kilometrów. 

 

Szczegóły, regulamin, mapa dojazdu oraz karty startowe zawodników 

 dostępne na:  www.kalety.pl  

 
Podziękowanie 

 
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania Państwu Marii i Janowi Świerczek  

za nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi 

 – ul. Nałkowskiej w Kaletach. 

21 stycznia w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczysta Gala Strażacka, na której wręczone zostały statuetki "Strażaka Roku"          

z terenu powiatu tarnogórskiego. Zaszczytne wyróżnienie otrzymał również mieszkaniec naszego miasta druh Zdzisław Marzec       

z kaletańskiej jednostki OSP. 

31 stycznia rozstrzygnięto konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Kalety w 2022 roku. 

6 stycznia Parafii św. Franciszka w Miotku odbył się pierwszy Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpoczęło się pod krzyżem        

w Kuczowie, skąd ponad 150 uczestników wyruszyło do kościoła.  

31 stycznia w sali Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbyła się XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach. 

30 stycznia na Małym Rynku odbył się 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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(jal) 

K onkurs plastyczny „Legendy         
z Leśnej Krainy Górnego Śląska” 

został ogłoszony we wrześniu 2021 ro-

ku. Nabór prac miał trwać do 8 paź-
dziernika, jednak z uwagi na ogromne 

zainteresowanie wśród najmłodszych 
mieszkańców LGD, postanowiono prze-

dłużyć go o tydzień. Popularność kon-

kursu przełożyła się na dużą liczbę zło-

żonych prac literacko -plastycznych – 
wpłynęło ich aż 245!  

    Uczestnicy konkursu wykazali się 
ogromną kreatywnością. Niezwykle trud-

nym zadaniem było wyłonienie zwycięz-

ców spośród tego morza talentów.            

Z ogromną przyjemnością informujemy, 

że decyzją jury wśród laureatów konkursu 

plastycznego „Legendy z Leśnej Krainy 

Górnego Śląska” jest Aleksandra Wolnik, 

(10 lat) uczennica klasy IV c Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach. Dla 

laureatki przygotowano bon w wysokości 

100 zł do wykorzystania w sieciach skle-

pu EMPIK oraz gadżety Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

    Poziom złożonych prac literacko - pla-

stycznych był na tyle wysoki, że oceniają-
cy postanowili dodatkowo przyznać wy-

różnienia. Wyróżniona została Faustyna 

Czaja, (9 lat) uczennica klasy IV c Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-

letach. Dla niej również przygotowano 

upominek. 

     Prace uczniów zostały opublikowane 

w zbiorze legend z  wyłonionymi  praca-

mi plastycznymi. Laureaci konkursu już  
mogą zobaczyć swoje dzieła w druku           

i dumnie chwalić się ich własną ilustracją 
w książce. Ponadto 18 uczniów klasy IV c 

PSP 1 Kalety otrzymało dyplomy i publi-

kacje legend. Gratulujemy dzieciom ich 

twórczości i dziękujemy za godne repre-

zentowanie Kalet -Leśnego Zakątka Ślą-
ska. 
 

Dorota Mańczak 

Nagroda i wyróżnienie 

Informujemy, że Apteka Rodzinna w Kaletach Jędrysku przy ul. Ks. Rogowskiego uruchomiła niedawno punkt, w którym 

bezpłatnie i bez skierowania można wykonać test antygenowy na obecność COVID-19. Liczba testów, które może wykonać 
jedna osoba nie jest ograniczona. Placówka czynna jest w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00-20:00, 

sobota 8:00-15:00.  

Apteka w Jędrysku na liście placówek gotowych do przeprowadzania  
bezpłatnych testów na COVID-19  

Z arząd Koła PZW Kalety 

informuje, że Skarbnik 
Koła przyjmuje opłaty za węd-

kowanie w każdy poniedziałek 

w Urzędzie Miejskim przy ul. Żwirki     

i Wigury 2 (parter budynku) od godziny 

16:00 do 19:00 - do końca kwietnia. Po 

tym terminie opłaty za wędkowanie 
przyjmowane będą po telefonicznym 

uzgodnieniu ze Skarbnikiem Koła tel. 

608 664 271.  

Informacja dotycząca opłat 
za wędkowanie  

28  stycznia 2022 roku rozstrzygnię-
ty został konkurs literacko-

plastyczny „Moja Piosnka – Moja Pol-

ska”, którego organizatorem był Powia-

towy Młodzieżowy Dom Kultury im. 

Henryka Jordana w Tarnowskich Gó-

rach.  
    Wyróżnienie w kategorii literackiej 

otrzymały mieszkanki Kalet: Pani Małgo-

rzata Brol za bogactwo opisu polskich 

symboli i Pani Agata Kostka za czuły ob-

raz krainy doznań. Serdecznie gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów.  

Mieszkanki Kalet  
wyróżnione  

w konkursie literackim 
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6  stycznia w Parafii św. Franciszka w Miotku odbył się pierwszy Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpoczęło się pod 

krzyżem w Kuczowie, skąd ponad 150 uczestników wyruszyło do kościoła.  
     Z uśmiechami i kolędami na ustach uczestnicy dotarli do kościoła, gdzie mogli wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu dzieci      

i młodzieży. Po zakończeniu był czas na wspólne świętowanie przy słodkościach i ognisku. Bardzo dziękujemy Wszystkim zaanga-

żowanym w organizację tego wydarzenia! Mamy nadzieję, że był to początek nowej tradycji w naszym mieście.  

MATERIAŁ PŁATNY 

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kuczowa i Miotka 
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Kaletański finał WOŚP znów z rekordową kwotą! Dziękujemy!  

Z  wielką przyjemnością informuje-

my, że podczas 30. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 
odbył się w niedzielę 30 stycznia 2022 r. 

na Małym Rynku, udało się zebrać       
w naszym mieście aż 35.824,97 zł.           

I 46,51 euro (dla porównania, w ze-

szłym roku było to 33.220,00 zł.). Ser-
decznie dziękujemy! Podana kwota jest 

nieoficjalna, gdyż uzbierane środki bę-
dą jeszcze przeliczane przez bank.  
    W Kaletach sztab zorganizowany został 

jak w latach ubiegłych przy Miejskim 

Domu Kultury w Kaletach zaś impreza 

finałowa odbywała się na Małym Rynku. 

W ramach tegorocznego Finału, w cen-

trum naszego miasta odbył się także bieg 

pn. Pięć pętli Kalety w ramach 16. biegu 

„Policz się z cukrzycą”, którego inicjato-

rem był Pan Karol Nowakowski. 

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia oraz Dyrektor MDK w Kaletach 

Marian Lisiecki składają serdeczne po-

dziękowania wszystkim 50-ciu wolonta-

riuszom z naszego miasta, darczyńcom 

oraz osobom, którzy przyczynili się do 

sprawnej organizacji 30. Finału WOŚP w 

Kaletach. Szczególne podziękowania na-

leżą się Miejskiej Orkiestrze Dętej, która 

gra z WOŚP od samego początku oraz 

artystom, którzy bezinteresownie wystąpi-

li oraz wsparli wczorajszy Finał: Grupie 

Great Line oraz wokalistce Dominice Śli-

mok.  

     Dziękujemy także przedszkolakom 

oraz uczniom Zespołu Placówek Oświato-

wych w Miotku wraz z wychowawcami p. 

Irena Stanchły, p. Anetą Rapczyńską-
Olejarską i p. Agatą Kostka, którzy przy-

gotowali Minifestiwal Piosenki Dziecię-
cej. 

    Burmistrz składa również podziękowa-

nia Panu Marianowi Lisieckiemu – Szefo-

wi Sztabu za koordynację pracy całego 

sztabu, Panu Janowi Wiesiołkowi – preze-

sowi Śląskiego Oddziału Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci oraz Państwu Marii          

i Franciszkowi Jagusiak za przekazanie 

cennych darów na licytację, blisko 150 

biegaczom, którzy wzięli udział w biegu 

charytatywnym, członkom sztabu WOŚP   

i pomocnikom: Pani Iwonie Nowak-

Magiera, Panu Piotrowi Kotarskiemu, 

Panu Krzysztofowi Lisieckiemu, Pani 

Joannie Ptak, Pani Joannie Żurek, Pani 

Brygidzie Popławskiej, Pani Monice Ul-

bricht; a także radnym miejskim, którzy 

wsparli całą akcję: przewodniczącej Jani-

nie Perz, wiceprzewodniczącemu Alojze-

mu Rupikowi, Krzysztofowi Rogoczowi, 

Barbarze Przybyła, Dawidowi Wolniko-

wi, Michałowi Brolowi, Kazimierzowi 

Złotoszowi, a także radnemu powiatowe-

mu Eugeniuszowi Ptakowi. 

    Dziękujemy właścicielom restauracji 

„Gościnna” Dariuszowi i Klaudiuszowi 

Więcek oraz Pani Sabinie Respondek       

z Restauracji „Casyno” za ufundowanie 

posiłku dla członków sztabu, artystów, 

wolontariuszy i służb porządkowych. 

Osobne podziękowania należą się dla 

funkcjonariuszy kaletańskiego komisaria-

tu policji, druhów OSP Kalety na czele      

z prezesem Henrykiem Złotoszem i na-

czelnikiem Michałem Maruszczykiem,        

a także miejskich służb porządkowych, 

którzy czuwali nad bezpieczeństwem całej 

imprezy. Dziękujemy również Pani Pre-

zez PSS Społem wraz z pracownikami za 

użyczenie energii elektrycznej. 
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R ozstrzygnięto konkurs miejski pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje" ogłoszony przez Burmistrza Miasta Kalety.        

W tym roku zwycięzcami w kategorii najładniej udekorowane obejście przydomowe lub balkon zostali: Państwo Mi-
chalina i Przemysław Szóstek, Pan Joachim Galus oraz Pani Violetta Dróżdż. Laureaci konkursu wyjątkowo pięknie przy-

stroili swoje posesje oraz wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością.  

Serdecznie wszystkim gratulujemy!  

Rozstrzygnięcie konkursu miejskiego pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje" 

I miejsce  

– Państwo Michalina i Przemysław Szóstek  

II miejsce  

– Pan Joachim Galus  

III miejsce  

– Pani Violetta Dróżdż  

Druh Zdzisław Marzec odznaczony tytułem 
Strażaka Roku 

W  piątek, 21 stycznia 2022 r., w sali bankietowo-

konferencyjnej w Miasteczku Śląskim odbyła się uro-
czysta Gala Strażacka, na której wręczone zostały statuetki 

"Strażaka Roku" z terenu powiatu tarnogórskiego. Miło nam 

poinformować, że to zaszczytne wyróżnienie otrzymał również 
mieszkaniec naszego miasta druh Zdzisław Marzec z kaletań-

skiej jednostki OSP. 
     W ocenie strażaka brana była pod uwagę przede wszystkim nie-

naganna postawa moralna, zdyscyplinowanie, poważanie w spo-

łeczności lokalnej, jak również udział w działaniach ratowniczych   

i pracach społecznych. Gala zorganizowana została przez Zarząd 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz Dyrekcję Regional-

nych Lasów Państwowych. Z ramienia władz naszego miasta,       

w wydarzeniu tym wziął udział burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia oraz radny Kazimierz Złotosz.  (jal) 
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Kalety wysoko w rankingu z liczbą złożonych deklaracji  
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

I nformujemy, iż według statystyk 

zaprezentowanych przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego Miasto 

Kalety znajduje się w czołówce gmin     

z największą liczbą złożonych dek-

laracji.  
     Na pierwszym miejscu w powiecie 

znajduje się Radzionków (4 miejsce na 

Śląsku), następnie Kalety (32 miejsce na 

Śląsku) poprzedzające: Świerklaniec (88 

miejsce na Śląsku), Ożarowice (96 mie-

jsce na Śląsku), Miasteczko Śląskie (98 

miejsce na Śląsku), Krupski Młyn (119 

miejsce na Śląsku),Tarnowskie Góry (121 

miejsce na Śląsku), Tworóg (131 miejsce 

na Śląsku), Zbrosławice (135 miejsce na 

Śląsku). Mimo tak wysokiej pozycji 

naszego miasta w rankingu to wciąż za 

mało, bo wynik to dopiero 18% dek-

laracji, które powinny zostać zgłoszone 

do bazy, dlatego też przypominamy, że od 

1 lipca 2021 r. został wprowadzony 

obowiązek złożenia deklaracji źródeł cie-

pła i spalania paliw w budynkach do Cen-

tralnej ewidencji emisyjności budynków 

(CEEB). Deklarację musi złożyć właś-
ciciel, współwłaściciel bądź zarządca 
nieruchomości. Termin złożenia dek-

laracji dla źródła ciepła, które zostało 

uruchomione przed 1 lipca 2021 r.  należy 

złożyć do 30 czerwca 2022 r. Natomiast, 

dla nowego źródła ciepła, które 

uruchomione zostało po 1 lipca 2021 r. 

deklaracje należy złożyć w terminie 14 

dni od dnia jego uruchomienia. 

 

    Celem złożenia deklaracji jest pozyska-

nie rzetelnych i wiarygodnych informacji 

od mieszkańców na temat używanych 

źródeł ogrzewania swoich domów oraz 

stosowanego opału. Zebranie tych infor-

macji w jedną bazę, pozwoli podejmować 
skuteczne działania mające na celu po-

prawę jakości powietrza. 
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Szanowni Rodzice, 

serdecznie zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą Zespołu Placówek 

Oświatowych w Kaletach Miotku.   
Z wielką radością przyjmiemy dzie-

ci do przedszkola oraz szkoły – od 
najmłodszej grupy do ósmej klasy. 
Zachęcamy do edukacji w naszej 

placówce od najmłodszych lat, gdyż 
korzystne dla rozwoju dzieci i po-

czucia przynależności do lokalnej 
społeczności będzie zachowanie cią-
gu edukacyjnego w jednym miejscu. 

 
Dojazd i bezpieczeństwo 
   ZPO znajduje się przy ulicy Orzeszko-

wej 10 (to ulica prostopadła do drogi wo-

jewódzkiej 908), dlatego bezproblemowo 

można dojechać zarówno od strony Tar-

nowskich Gór i Częstochowy.   

    Placówka położona jest na uboczu przy 

lesie, co daje poczucie spokoju i bezpie-

czeństwa. 

    Posiadamy własny parking. Dbamy       

o to, aby było bezpiecznie. Posiadamy 

monitoring zewnętrzny. Na każdym po-

ziomie budynku podczas przerw dyżurują 
nauczyciele. 
 

Przyjazne i nowoczesne przedszkole 
    Nasze przedszkole to przyjazne miejsce 

dla dzieci i ich rodzin. 

    Głównym założeniem placówki jest 

wspieranie harmonijnego i wszechstron-

nego rozwoju każdego dziecka, również 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wy-

kwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz 

wyspecjalizowanych terapeutów, takich 

jak: oligofrenopedagog, logopeda, neuro-

logopeda, psycholog, terapeuta integracji 

sensorycznej. 

    Realizujemy podstawę programową,     
a także zapewniamy wiele zajęć dodatko-

wych, m.in. język angielski czy zajęcia 

ruchowe. Kalendarz uroczystości przed-

szkolnych jest szeroki i różnorodny. 

    Odnowione sale wyposażone są            
w zabawki interaktywne, atrakcyjne po-

moce edukacyjne   i sprzęt multime-

dialny umożliwiający nowoczesną eduka-

cję. Doskonałą przestrzenią  do wspólnej 

zabawy jest nasz duży ogród i uwielbiany 

przez dzieci plac zabaw. 

    Nasze przedszkole bierze udział          

w „Narodowym Programie Rozwoju Czy-

telnictwa”. Posiadamy bogaty księgozbiór 

wyposażony w liczne nowości wydawni-

cze.  

    Dbamy o bezpieczeństwo, estetykę oraz 

kameralny, rodzinny klimat. 

    Jeśli zdecydowaliby się Państwo na 

zapisanie dziecka do naszego przedszkola, 

stworzyłoby to szansę otwarcia nowego 

oddziału zlokalizowanego w budynku 

szkoły, a to pozwoliłoby dzieciom lepiej 

przygotować się do edukacji wczesnosz-

kolnej. 

    Istnieje również możliwość otwarcia 

grupy integracyjnej. 
 

Szkoła przyjazna wszystkim uczniom 
    Nasza szkoła stawia mocny akcent na 

edukację włączającą – zapewniamy 

wszystkim uczniom warunki do rozwija-

nia indywidualnego potencjału, by           

w przyszłości mogli się w pełni rozwinąć. 
Dzieci przez kadrę traktowane są indywi-

dualnie. Wszyscy pracownicy szkoły 

i uczniowie wiedzą, jak ważne jest przy-

jazne traktowanie innych, z należytym 

szacunkiem. 

    Dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-

kacyjnymi mogą liczyć na fachowe 

wsparcie: zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne orazneuro-

logopedyczne, terapię SI, zajęcia terapeu-

tyczne i socjoterapeutyczneorazopiekę 
psychologa i pedagoga. 
 

Zdrowie i zabawa 
    Na terenie szkolnym posiadamy bez-

pieczny plac zabaw. Przed szkołą znajduje 

się miniogród botaniczny z wieloma ga-

tunkami roślin. Na zewnątrz mamy rów-

nież wielofunkcyjne boisko,  z którego 

uczniowie korzystają na lekcjach wycho-

wania fizycznego. Poza tym posiadamy 

salę gimnastyczną oraz salę do gimnastyki 

korekcyjnej. 
 

Pracownie i wyposażenie 
    W szkole znajdują się: świetlica, pra-

cownia komputerowa, pracownia języko-

wa, biblioteka szkolna z lekturami, słow-

nikami oraz wieloma książkami rozwijają-
cymi zainteresowania uczniów, filia bi-

blioteki miejskiej, gabinet psychologa       

i pedagoga i osiem sal lekcyjnych - każda 

z komputerem i projektorem, a w niemal 

wszystkich tablice interaktywne. Posiada-

my również nowoczesne, bogato wyposa-

żone sale: przyrodniczą (Zielona Pracow-

nia) oraz salę integracji sensorycznej (SI), 

w których odbywają się zajęcia prowa-

dzone nowatorskimi metodami. 

    W szkolnej stołówce dzieci mogą li-

czyć na pyszne, dwudaniowe obiady ser-

wowane przez restaurację „Gościnna”. Na 

drugim piętrze zamontowano drążek bale-

towy oraz lustra, pomocne w zajęciach      

z rytmiki. Na korytarzach pierwszego       

i drugiego postawiono ławki dla uczniów. 

    W szkole korzystamy z e-dziennika, 

dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco 

monitorować postępy dziecka, jak i śle-

dzić ważne informacje. 
 

Rozwijanie pasji 
    ZPO to dobre miejsce do rozwijania 

zainteresowań. Często uczniowie wystę-
pują na różnych uroczystościach szkol-

nych i pozaszkolnych. Istnieje możliwość 
wzięcia udziału w zajęciach  

z robotyki czy treningach klubów sporto-

wych. 
 

Co nowego? 
    Wszystkie szatnie przeszły generalny 

remont. 

    Nasza szkoła bierze udział w programie 

„Laboratoria Przyszłości”. Dzięki temu 

otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt, który 

uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala 

uczniom rozwijać swoje zainteresowa-

nia.Są to m.in. drukarki 3D z akcesoriami, 

mikrokontrolery z czujnikami i innymi 

akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki 

prezentacji swoich osiągnięć (kamery, 

mikrofony, oświetlenie itp.) i stacje lu-

townicze. 
 

Nauka w czasie pandemii 
    Szkoła spełnia wszystkie wymogi reżi-
mu sanitarnego w przypadku zajęć stacjo-

narnych. 

    Przy wejściu znajduje się dystrybutor 

płynu dezynfekującego. Płyny znajdują 
się także w każdej toalecie. Wszystkie 

powierzchnie w szkole są regularnie od-

każane. 

    W czasie nauki zdalnej uczniowie łączą 
się z nauczycielami na wszystkich lek-

cjach. 
 

Kontakt ze szkołą 
    Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad 

wyborem szkoły dla Waszych dzieci oraz 

macie jakieś pytania, zapraszamy do kon-

taktu z sekretariatem (pierwsze piętro, 

pierwsze drzwi po lewej) lub pod nume-

rem telefonu (34) 357-81-03. 

Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach– Miotku zaprasza w swoje progi 
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Dyrektor Zespołu Szkół Publicz-

nych w Kaletach ogłasza na rok 

szkolny 2022/2023 nabór do kla-

sy I Publicznej Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6  
 

Zasady rekrutacji do klasy  
I Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 1 w Kaletach:  
 

Granice obwodu Publicznej Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Kaletach w Zespole Szkół 

Publicznych w Kaletach na okres od 

1.09.2022 do 31.08.2023: 
 

 ul. Anioła, Armii Krajowej, Asnyka, Ba-

jeczna, Bema, Borka, Bolesława Chrobre-

go, Brzechwy, Brzozowa, Chmielna, Cho-

pina, Czarneckiego, Czesława Miłosza, 

Damrota, Dąbrowskiego, Dębowa 1-32, 

Długosza, Dolna, Drzymały, Działkowa, 

Dworcowa, Fabryczna, Gajowa, Gawlika, 

Głowackiego, Gwoździa, Harcerska, Im-

birowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jawo-

rowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kilińskiego, 

Kochanowskiego, Kołłątaja, Kopernika, 

Korfantego, Konopnickiej, Kosmonau-

tów, Koszęcińska, Kościuszki, Ignacego 

Krasickiego, Krótka, Księdza Drozdka, 

Księdza Popiełuszki, Księdza Rogowskie-

go, Księżycowa, Kuźnicka, Kwiatowa, 

Leśna, Ligonia, Lipowa, Lompy, Lubli-

niecka, Lubocz, Łączna, Łowiecka, Ma-

tejki, Miarki, Mickiewicza, Młodzieżowa, 

Moniuszki, Morcinka, Nałkowskiej, No-

wa, Okrzei, Plac Zjednoczenia, Piastów, 

Pokoju, Polarna, Polskiego Czerwonego 

Krzyża, Posterunek Kolejowy, Powstań-
ców Śląskich, Prusa, Ryszarda Kaczorow-

skiego, Reja, Roździeńskiego, Rycerska, 

Rymera, Rzeczna, Sienkiewicza, Skło-

dowskiej Curie, Słowackiego, Słowiań-
ska, Sobieskiego, Spokojna, Sportowa, 

Stanisława Lema, Szkolna, Szymanow-

skiego, Topolowa, Tetmajera, Tuwima, 

Twardowskiego, Traugutta, Tylna, Weso-

ła, Witosa, Władysława Łokietka, Wodna, 

Wolności, Wojska Polskiego, Wrzosowa, 

Zielona, Zagłoby, Żeromskiego, Żwirki     

i Wigury, 1 Maja, 3 Maja.  

 

Zgłoszenie do klasy I Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kale-

tach na rok szkolny 2021/2022 dla 
kandydatów należących do obwodu 
Szkoły. 

 
Termin przyjmowania zgłoszeń – 
 od 7 lutego 2022 do 15 marca 2022 r.  
Formularze: 

-  zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły (w 

terminie od 7 lutego 2022 r. do 15 marca 

2022 r.) 

- wniosek o przyjęcie do klasy I Publicz-

nej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach  

- wniosek o przyjęcie KANDYDATA 

ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM 

SZKOŁY na rok szkolny 2022/2023. 

 Termin przyjmowania zgłoszeń -  
od 16.03.2022 do 31.03.2022.  

 

8.04.2022 r. w szkole zostanie opubliko-

wana lista kandydatów zakwalifikowa-

nych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do klas I.  

ZAPEWNIAMY:  

- doświadczoną kadrę  
- pomoc psychologa i pedagoga szkolnego 

- przygotowaną bazę dydaktyczną  
- dziennik elektroniczny  

- plac zabaw dla dzieci  

- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych - 

pracownie specjalistyczne  

- zajęcia ze specjalistami :logopeda, tera-

pia SI, gimnastyka korekcyjna, TUS  

- zajęcia w trybie jednozmianowym  

- świetlica od 6.30 do 16.30  

- dowóz uczniów do szkoły z opiekunem 

z Truszczycy, Drutarni  

 

INFORMACJE O SZKOLE:  

Charakter szkoły: publiczna  

Typ szkoły: podstawowa  

Liczba oddziałów: 20  

Liczba nauczycieli: 44  

Liczba uczniów: 419  

 

Czym dysponujemy:  

3 budynki szkolne, sala gimnastyczna, 

wielofunkcyjne BOISKO ORLIK, liczba 

sal lekcyjnych: 29, sala do gimnastyki 

korekcyjnej i terapii, biblioteka w 3 bu-

dynkach, pracownie komputerowe w 3 

budynkach, Wirtualna Gazetka Szkolna, 

dziennik elektroniczny, gabinet logopedy, 

higienistki szkolnej, psychologa, pedago-

ga. 

    Szkoła nasza mieści się w centrum mia-

sta, jest największą placówką edukacyjną       
w mieście. Przed naszą szkołą znajduje 

się Pomnik Bojownikom o Wolność          
i Demokrację, dlatego kładziemy duży 

nacisk również na wychowanie patrio-

tyczne. Dbamy o zdrowie uczniów organi-

zując im wyjazdy na zieloną szkołę, 
współpracujemy z Fundacją "Miasteczko 

Śl". Szkoła dysponuje nowym gabinetem 

higienistki. Uczniowie objęci są dożywia-

niem poprzez dwie firmy cateringowe. 

Posiadamy nowoczesną pracownię kom-

puterową wyposażoną w 26 stanowisk 

komputerowych. Organizujemy w szkole 

wiele imprez i konkursów. Nasza szkoła 

ma stuletnią tradycję, wypracowaliśmy 

swój ceremoniał szkolny. Co roku           

w grudniu obchodzimy Święto Patrona 

Szkoły. Współpracujemy od 27 lat z za-

przyjaźnionym miastem Vitkov z Czech 

w zawodach sportowych i wymianie kul-

turalnej. Organizujemy Konkursy Mate-

matyczne. Prowadzimy dla dzieci z trud-

nościami w nauce w każdym oddziale 

zajęcia wyrównawcze, prowadzone są 
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logo-

pedyczne, gimnastyki korekcyjnej, terapii  

Zespół Szkół Publicznych w Kaletach ogłasza nabór uczniów 
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SI, rehabilitacji leczniczej, zajęcia z logo-

pedą. Staramy się dostosowywać wyma-

gania do problemów uczniowskich wyka-

zanych w opiniach poradni psychologicz-

no -pedagogicznej,  a dla uczniów z orze-

czeniami prowadzimy zajęcia rewalida-

cyjne. Posiadamy certyfikaty:  

 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

 ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI  

 SZKOŁA Z KLASĄ,  

 OTWARTA SZKOŁA  

 SZKOŁA BEZ PRZEMOCY  

 CERTYFIKAT LEGO, AGO,          

COGITO  

 SZKOŁA PRZYJAZNA DLA       

KAŻDEGO  

 BEZPIECZNA SZKOŁA ,  

 CERTYFIKAT LEPSZA SZKOŁA 

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 

I nformujemy, że rozpoczynają się 
zapisy dzieci do przedszkoli. Dzieci 

korzystające w bieżącym roku z usług 

przedszkola mają zagwarantowane       

w nim miejsce i nie biorą udziału          
w naborze! W takich przypadkach ro-

dzice są zobowiązani złożyć w placówce 

Deklarację o kontynuowaniu wychowa-

nia przedszkolnego. Deklaracje przyj-

mowane będą w okresie od 14 lutego 

2022 r. do 10 marca 2022 br.  
    W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają 
zapisać dziecko do innego publicznego 

przedszkola niż to, do którego dotychczas 

uczęszcza, muszą mieć pełną świado-

mość, że wówczas ich dziecko uczestni-

czy w rekrutacji na takich samych zasa-

dach, jak dziecko zapisywane do przed-

szkola po raz pierwszy.  

    Ważną informacją jest fakt, że o przyję-
ciu dziecka do przedszkola nie będzie 

decydować kolejność zgłoszeń! W nabo-

rze będą brały udział tylko dzieci zapisy-

wane do przedszkola po raz pierwszy. 

Rodzice tych dzieci będą zobowiązani 

wypełnić wniosek zgodnie z regulaminem 

rekrutacji.  

    Wniosek o przyjęcie do publicznego 

przedszkola można znaleźć na stronie 

www.kalety.pl oraz na stronie placówki 

przedszkolnej. Wnioski będzie można 

składać w godzinach pracy przedszkola 

od 11 marca 2022 r. do dnia 31 marca 

2022 r. przy wejściu do oznaczonej napi-

sem REKRUTACJA skrzynki. Osoby bez 

dostępu do Internetu mogą pobrać wnio-

sek i inne dokumenty na parterze Urzędu 

Miejskiego w Kaletach oraz przy wejściu 

do przedszkola.  

    Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisane-

go dokumentu do placówki, wówczas 

dziecko nie bierze udziału w procesie 

rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa 

wymagają złożenia we wniosku oświad-

czeń rodziców. Każde Oświadczenie musi 

być potwierdzone podpisem obydwu ro-

dziców lub prawnych opiekunów. Dnia 15 

kwietnia 2022 r. nastąpi publikacja list 

kandydatów zakwalifikowanych i nieza-

kwalifikowanych do przedszkola. Następ-

nie do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godzi-

ny 15.00 rodzice będą mogli potwierdzić 
wolę uczestnictwa dziecka do przedszko-

la. Ostateczna lista dzieci przyjętych do 

placówek nastąpi dnia 6 maja 2022 r. 

  

Informacje ogólne:  

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci 

zamieszkałe w Kaletach. Kryteria podsta-

wowe wymienione są w ustawie: 

1) wielodzietność rodziny kandydata;  

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandy-

data;  

6) samotne wychowywanie kandydata      

w rodzinie;  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

    Powyższe kryteria mają jednakową 
wartość. W przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych na pierwszym eta-

pie postępowania rekrutacyjnego pod 

uwagę będą brane kryteria na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach.  

 

     Kryteria dodatkowe obowiązujące na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjne-

go:  

1. kandydat, którego oboje rodziców pr-

acuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym 

lub jest wychowywany samotnie przez 

jednego rodzica - 32 punkty , 

2. kandydat, którego rodzeństwo kontynu-

uje edukację przedszkolną w przedszkolu 

lub zostało objęte obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
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Joanna Ptak 

Dariusz Szewczyk 

w przedszkolu - 16 punktów 

3. kandydat, którego rodzeństwo kandy-

duje do tego samego przedszkola - 10 

punktów  

4. kandydat z rodziny objętej nadzorem 

kuratorskim - 5 punktów  

 

     Kandydaci zamieszkali poza obszarem 

Gminy Kalety będą mogli być przyjęci do 

przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu 

pierwszego etapu postępowania rekruta-

cyjnego dana placówka będzie nadal dys-

ponować wolnymi miejscami. Rodzice 

dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 

dni od podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych, wystąpić do dyrektora z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia dziecka do danego przedszkola. 

Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

przysługuje odwołanie do dyrektora pla-

cówki. Jeżeli po 15 sierpnia 2022 r. poja-

wią się wolne miejsca /rezygnacja/,         

w terminie do 30 sierpnia 2022 będzie 

prowadzona rekrutacja uzupełniająca, 

propozycja kierowana będzie do rodziców 

dzieci nieprzyjętych w wyniku postępo-

wania rekrutacyjnego. O kolejności przyj-

mowania będzie decydować liczba uzy-

skanych w rekrutacji punktów.  

Zapraszamy do naszych przedszkoli dzie-

ci 3,4,5 i 6 - letnie z terenu Gminy Kalety. 

 

     Informacje dotyczące rekrutacji do-

stępne są na stronie internetowej naszego 

miasta, stronach internetowych przed-

szkoli.  

 

Informacje dodatkowe:  

Do przedszkola dzieci zapisywane są je-

den raz w roku szkolnym. W kolejnych 

latach rodzice dzieci uczęszczających do 

przedszkola zobowiązani są do wypełnie-

nia deklaracji w celu kontynuowania edu-

kacji w placówce. W roku szkolnym    

2022/2023 przygotowaniem przedszkol-

nym objęte są dzieci sześcioletnie, dzieci 

pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie mają 
zagwarantowane miejsce w przedszkolu. 

 

UWAGA ! RODZICE DZIECI 6 – LET-

NICH (ROK URODZENIA 2016)  

    W roku szkolnym 2022/2023 do szkoły 

mogą być zapisane także dzieci sześcio-

letnie z rocznika 2016. Każde dziecko 3, 

4, 5, 6 - letnie ma prawo do edukacji 

przedszkolnej. O przygotowanie odpo-

wiedniej liczby miejsc zadba gmina,         

z kolei rodzice będą mogli z nich skorzy-

stać, jeśli będą zainteresowani posłaniem 

dziecka do przedszkola.  

M iasto Kalety będąc członkiem 

Związku Gmin i Powiatów Su-
bregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego uczestniczy w projekcie part-

nerskim, którego głównym beneficjen-

tem jest Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Śląskiego, pn. „Śląskie. Przy-

wracamy błękit”.  
    Kompleksowa realizacja Programu 

ochrony powietrza (POP) dla wojewódz-

twa Śląskiego. Projekt uzyskał dofinanso-

wanie ze środków Komisji Europejskiej w 

kwocie 3,4 mld euro. Zakres projektu 

przewiduje wdrożenie takich zadań jak: 

- Utworzenie w urzędzie miejskim stano-

wiska eko-doradcy, 

- Utworzenie wojewódzkiego systemu eko

- informacji mieszkańca, 

- Zwiększenie obszarów zieleni, zgodnie  

z założeniami POP Województwa Śląskie-

go, 

- Wsparcie wdrażania uchwały antysmo-

gowej – monitoring emisji i badania pró-

bek, 

- Działania na rzecz ograniczenia emisji 

transportowej, 

- Wypracowanie modeli zmniejszenia 

oddziaływania środowiskowego w budyn-

kach użyteczności publicznej, 

- Kampanię informacyjno-edukacyjną. 
Do zadań partnerów takich jak Miasto 

Kalety, których w projekcie jest ponad 80, 

będzie należało zatrudnienie w naborze 

publicznym ekodoradców i działania edu-

kacyjno-informacyjne. Ekodoradca będzie 

odpowiedzialny między innymi za prowa-

dzenie lokalnych działań edukacyjno-

informacyjnych, które mają na celu 

zwiększenie świadomości mieszkańców. 

Każdy mieszkaniec Kalet będzie mógł 

liczyć na wsparcie w zakresie wykorzysta-

nia odnawialnych źródeł energii i działań 
w obszarze poprawy efektywności energe-

tycznej budynków (np. termomoderniza-

cja), doboru urządzeń grzewczych, a także 

uzyskać informację o dostępnych źródłach 

finansowania oraz pomoc przy weryfikacji 

wniosku o dofinansowanie. Dnia 22 lute-

go 2022 r. w sali Sejmu Śląskiego zosta-

nie podpisana  umowa partnerska na reali-

zację tego projektu. 

Kalety w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit” 

B ezpłatna komunikacja miejska      
w obrębie Miasta Kalety ruszyła    

w listopadzie ubiegłego roku. Z darmo-
wych przejazdów mogą korzystać wszy-
scy użytkownicy, niezależnie od tego, 
czy mieszkają w mieście, czy przyjecha-
li, np. jako turyści. 
     Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji 

było jednym z głównych priorytetów bur-

mistrza Klaudiusza Kandzi po okresie 

„lockdownu” związanego z pandemią oraz 

rezygnacji firmy „UNIMETAL” z organi-

zacji przewozów na terenie miasta. Aby 

jednak do tego doszło, konieczne było 

zabezpieczenie środków finansowych na 

ww. cel oraz zamieszczenie „Ogłoszenia    

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umo-

wy o świadczenie usług w zakresie pu-

blicznego transportu zbiorowego”, co było 

wymogiem prawnym umożliwiającym 

zawarcie umowy z firmą przewozową.     
W wyniku postępowania została wyłonio-

na firma GTVBUS Polska sp. z o. o. 

    Dzienna ryczałtowa stawka rekompen-

saty miasta dla firmy GTV za organizację 
bezpłatnego transportu wynosi 850 zł. 

brutto. Umowa zawarta została na 24 mie-

siące. 

    Należy zaznaczyć, że miasto w 100%     

z własnych środków finansuje to zadanie. 

Jako gmina miejska nie jesteśmy objęci 

dofinansowaniem z rządowego funduszu 

przeznaczonego na rozwój transportu pu-

blicznego w gminach wiejskich, z którego 

w znacznym stopniu są finansowane prze-

wozy w sąsiednich gminach z powiatu 

lublinieckiego. 

Bezpłatna komunikacja 
miejska w Kaletach –  

bez środków z „funduszu 

autobusowego” 
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Marek Parys 

Sprawozdanie z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

Małgorzata Mazur 

W  poniedziałek, 31 stycznia 2022 

r., w sali Miejskiego Domu Kul-
tury w Kaletach odbyła się XXXII sesja 

VIII kadencji Rady Miejskiej w Kale-

tach, obradom przewodniczyła Janina 

Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. 

W obradach udział wzięło 14 radnych, 

co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-

wania prawomocnych uchwał.  
     W pierwszych punktach porządku ob-

rad rozstrzygnięto konkurs na najpiękniej-

sze świąteczne iluminacje w mieście, na-

stępnie przewodnicząca Janina Perz, prze-

wodniczący komisji Rewizyjnej Ryszard 

Sendel oraz burmistrz Klaudiusz Kandzia 

odczytali kolejno sprawozdania z działal-

ności za 2021 r.  

    W dalszej kolejności podjęto uchwały: 

Nr 264/XXXII/2022 w sprawie przekaza-

nia w 2022 roku środków finansowych na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwo-

wej Straży Pożarnej w Katowicach z prze-

znaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodu pożarniczego oraz jego wypo-

sażenia dla Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich 

Górach.  

Nr 265/XXXII/2022 w sprawie zmian 

budżetu Miasta Kalety na 2022 rok. 

Nr 266/XXXII/2022 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2029.  

Nr 267/XXXII/2022 w sprawie wyzna-

czenia miejsca handlu produktami rolny-

mi lub spożywczymi oraz rękodziełem 

przez rolników i ich domowników oraz 

regulaminu miejsca tego handlu.  

Nr 268/XXXII/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 

Nr 269/XXXII/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę nieruchomości. 

Nr 270/XXXII/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości. 

Nr 271/XXXII/2022 w sprawie zamiaru 

likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w 

Kaletach wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Publicznych w Kaletach.  

Nr 272/XXXII/2022 w sprawie zamiaru 

likwidacji Technikum w Kaletach wcho-

dzącego w skład Zespołu Szkół Publicz-

nych w Kaletach.  

    W punkcie wolne głosy i informacje 

zgłaszano bieżące sprawy.  

T ym razem Miasto Kalety pozyskało środki zewnętrzne w ramach Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa na cyfryza-

cję Urzędu Miejskiego w Kaletach.  
     Jak już wcześniej informowaliśmy, w ubiegłym roku Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia odebrał z rąk sekretarza stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Andruszkiewicza oraz Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka wstępną promesę 
w kwocie 256.440 zł na realizację zadań w ramach Cyfrowej Gminy. Promesa ta uprawniała Miasto do złożenia wniosku do drugie-

go naboru na pozyskanie bezzwrotnej dotacji.  

    Przygotowana w ramach realizacji tego projektu infrastruktura informatyczna pozwoli w przyszłości na wdrożenie w naszym 

Urzędzie wielu usług publicznych, które przez naszych mieszkań-
ców będą mogły być wykonywane przez internet bez konieczno-

ści wychodzenia z domu.  

Kolejna dotacja Unii Europejskiej dla gminy Kalety 

M iasto Kalety przystąpiło do programu „Opieka wy-

tchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Soli-
darnościowego. Realizatorem programu jest Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Kaletach. Na jego realizację pozy-

skano 19.584 zł.  
    Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

- osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.    

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) alb orzeczenie 

traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-

nosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych)  

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy      

w formie usługi opieki wytchnieniowej.  

 

     Do pomocy wytchnieniowej zakwalifikowano 2 dzieci z Ka-

let. Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefo-

nicznie pod numerem telefonu 34 3578 656  

Wsparcie osób niepełnosprawnych  
w Kaletach.  

Program „Opieka wytchnieniowa” M iasto Kalety przystąpiło do programu „Asystent oso-

bisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizo-
wanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizato-

rem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej      

w Kaletach. Na jego realizację gmina pozyskała 148.920 zł.  

Program ten adresowany jest do:  

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograni-

czoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałe-

go współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji  

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  

    Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:  

- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwali-

fikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełno-

sprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, 

psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane 

doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom nie-

pełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie 

wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu. 

    Do pomocy asystenta zakwalifikowano 10 osób niepełno-

sprawnych. Więcej informacji na powyższy temat można uzy-

skać telefonicznie pod numerem telefonu 34 3578 656.  

Wsparcie osób niepełnosprawnych             
w Kaletach. Program „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” 
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Biuletyn Informacyjny  

Miasta Kalety 

Miasto Kalety ponownie aplikuje o środki  
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych  Polski Ład 

W  połowie lutego br. kończy się 
nabór w ramach drugiej edycji 

Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”. W styczniu Miasto złoży-
ło już swoje projekty na realizacje ko-
lejnych inwestycje. Podobnie jak           
w pierwszej edycji programu gmina 
może złożyć trzy projekty o wartości do 
60.000.000 zł, do 30.000.000 zł oraz do 
5.000.000,00 zł. Złożenie tego ostatniego 
jest wymogiem obligatoryjnym. Pierw-
szy projekt Miasta Kalety o wartości 
ponad 20.000.000 zł związany jest z bu-
dową kanalizacji sanitarnej w Kaletach-
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Reali-
zacja tego zadania inwestycyjnego po-

zwoli na skanalizowanie miasta               
w 100%. 
     Drugim projektem, jakie Miasto złoży-

ło w ramach tej edycji Programu „Polski 

Ład” to budowa pawilonu na stadionie KS 

Unia Kalety. Obiekt służyłby jako siedziba 

klubu, ale również jako zaplecze organizo-

wanych imprez sportowych i kulturalnych. 

Wartość inwestycji to 7.000.000,00 zł.     

W ramach tego obszaru pn. budowa infra-

struktury sportowej gmina może liczyć na 

dofinansowanie w 90%. 

    Ostatnim projektem, który został przed-

stawiony jako propozycja inwestycji stra-

tegicznej w naszym mieście to budowa 

przy ul. Leśnej nowej remizy strażackiej 

dla OSP Kalety. Projekt ma na celu popra-

wę bezpieczeństwa oraz dostosowanie 

warunków funkcjonowania OSP w budyn-

ku spełniającym standardy obowiązujące 

dla tego typu obiektów. Wartość inwesty-

cji to ponad 4.600.000,00 zł, zaś możliwy 

poziom dofinansowania w ramach tego 

obszaru to 85%. Realizacja powyższych 

przedsięwzięć w większości uzależniona 

jest od pozyskania źródeł zewnętrznych. 

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji tego 

programu miasto pozyskało ponad 

2.600.000 zł na inwestycję polegającą na 

przebudowie centrum naszego miasta, 

choć złożyła również 3 wnioski.  
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta Kalety  
ogłasza 

I pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku   
przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach 

 
Opis nieruchomości: 

Lokal użytkowy  o powierzchni 53,06 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy                       
ul. 1 Maja 21 w Kaletach, na działce nr 1494/84 o powierzchni 0,0240 ha, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej            

w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach pod wykazem WYK 257KALETY, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności usługowo-handlowej. 

Lokal jest w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. 
 

Cena wywoławcza: 
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi:  14,00 zł. netto.    

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT. 
 

Termin i miejsce przetargu: 
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia,  

w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 9 marca 2022 r. do godz. 9:30. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego    

w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 
 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach  
nr rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 4 marca 2022 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem           

lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach” i do oferty załączyć  
dowód wpłacenia wadium. 

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Żwirki i Wigury 2,      

a także na stronie internetowej www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl 
 

Dane teleadresowe:  
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr  tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.  


