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Trwają przygotowania do XXII Dni Kalet

Po

dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, Miasto
Kalety może wreszcie zacząć przygotowania do świętowania tradycyjnych Dni
Kalet. W tym roku zaplanowane zostały
w terminie 20, 21, 22 maja. Nie jest już
tajemnicą, że gwiazdami tegorocznych
Dni Miasta będzie Zespół Blue Cafe
oraz Patrycja Markowska. Umowy
z tymi artystami zostały podpisane jeszcze przed pandemią w 2019 roku.
Gwiazd tych chyba nie trzeba nikomu
przedstawiać. Są to artyści wyższego

formatu polskiej sceny muzycznej. Przeboje Patrycji takie jak
np. „Dzień za dniem”,
„Za nas dwoje” albo
zespołu Blue Cafe „Do
nieba do piekła” okazały się hitami, które
podbiły listy przebojów i zna je niemal
każdy.
W programie tegorocznych Dni Kalet
znajdzie się również
tradycyjny turniej rock&rolla, który co
roku ściąga do naszego miasta tancerzy
z różnych zakątków
Polski. Na scenie przewidziano również występy naszych rodzimych artystów na co
dzień szlifujących swoje talenty pod dachem
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.
Podczas Dni Kalet,
świętować będzie także

Zapraszamy do sekcji rolkowej!

Z

swoje 95-lecie nasza Miejska Orkiestra
Dęta. Będzie to bardzo widowiskowy akcent Dni Miasta, który z pewnością przyciągnie nie tylko miłośników muzyki dętej. W specjalnym bloku poświęconym
twórczości naszych muzyków, wystąpią
zaprzyjaźnione orkiestry krajowe i zagraniczne.
Poza występami scenicznymi planowanych jest wiele atrakcji towarzyszących.
Na uwagę zasługiwać będzie na pewno
eko- strefa, która powstanie na terenie
stadionu miejskiego.
Szczegóły na plakacie na str. nr 2

Agnieszka Kwoka

W Zielonej odbył się II Zielony Triathlon

We

wtorek, 3 maja, na zalewem w Zielonej Miasto
torem rolkowym przy ul. Fabrycznej zdążyliśmy się
Kalety zorganizowało II Zielony Triathlon. Zajuż oswoić. Tymczasem miasto poszło za ciosem i od
wodnicy
startowali
w konkurencjach: biegowej, kajakowej
niedawna, w każdy czwartek, można tu korzystać z fachoi rowerowej.
wego instruktażu jazdy.
Relację z Triathlonu znajdą Państwo na stronie nr 7.
Więcej szczegółów na str. nr 6.
(jal)
(jal)
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7 kwietnia, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach się wieczorek poetycki inaugurujący tomik wierszy
pt. „Wrażlizmysły” wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaletach.
17 kwietnia rozpoczął się sezon wędkarski w kaletańskim Ichtioparku
19 kwietnia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wraz z komendantem Państwowej
Straży Pożarnej .st. bryg. Adamem Lachowiczem wręczyli kaletańskim strażakom decyzje o przyznaniu świadczeń ratowniczych.
27 kwietnia, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbyła się debata na temat bezpieczeństwa energetycznego.
28 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, odbył się wieczór autorski Pana Jana Myrcika poświęcony
jego publikacji pt. "Ksiądz Karol Klose i jego dzieło".
30 kwietnia, na trasie Brusiek– Zielona, odbyło się rozpoczęcie sezonu motocyklowego. W zlocie uczestniczyło około 70 pojazdów .
3 maja w Zielonej odbył się II Zielony Triathlon. W zawodach: biegu oraz wyścigach kajakowym oraz rowerowym wzięło udział 15
dwuosobowych drużyn.
6 maja, o godzinie 18.00, na antenie TVP3 Katowice miała miejsce emisja programu „Ekoagent”, który realizowany był pod koniec
kwietnia w naszym mieście. Odcinek można obejrzeć na stronie internetowej www.katowice.tvp.pl

8 maja biegacze z Kalet i okolic wystartowali w Zielonej w zawodach charytatywnych, w ramach akcji „Wings for Live”.

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2,
Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny), Janusz Maruszczyk.
Materiały do Biuletynu przyjmowane są do 20-tego dnia każdego miesiąca
pod adresem: jacek.lubos@kalety.pl
oraz w Urzędzie Miejskim, w biurze nr 23 b.
Kontakt telefoniczny z redakcją: (034) 352– 76 –52,
pon. 7.30- 17.00, wt. – czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
(
Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń: (034) 352– 76 –56 (Janusz Maruszczyk),
biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com w godzinach 8.00– 13.30
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Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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Zielony autobus promuje Miasto Kalety w powiecie tarnogórskim

J

eden z autobusów naszej bezpłatnej komunikacji
miejskiej, który obsługuje linię połączenia Kalety –
Tarnowskie Góry, przybrał właśnie w pełni wiosenne
barwy. Pojazd został oklejony zielonym banerem promującym Leśny zakątek Śląska. Miasto rozważa oznakowanie kolejnych autobusów. Teraz podróżowanie z pewnością będzie jeszcze przyjemniejsze!

Agnieszka Kwoka

Druhowie z Kalet odebrali decyzje o przyznaniu świadczeń ratowniczych

19

kwietnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wraz z komendantem
Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. Adamem Lachowiczem wręczyli kaletańskim strażakom decyzje o przyznaniu
świadczeń ratowniczych. Otrzymali je: zastępca naczelnika OSP i radny Rady Miejskiej w Kaletach Kazimierz Złotosz,
druh Alfred Myrcik, druh Herbert Gasch, druh Zdzisław Kozak oraz druh Jerzy Breguła.
Świadczenia przyznane zostały przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi OSP, który ukończył 65 rok życia oraz czynnie uczestniczył jako członek OSP
w działaniach lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat.

Agnieszka Kwoka

Na Małym Rynku powstanie Centrum Informacji Turystycznej

M

amy dobrą wiadomość dla naszych mieszkańców i turystów
odwiedzających Leśny Zakątek Śląska. W lokalu miejskim na
Małym Rynku w Kaletach powstanie Centrum Informacji Turystycznej. Punkt będzie funkcjonował od maja do października.
Główną ideą jego działania będzie promowanie kaletańskich atrakcji
turystycznych m.in. Cisa Donnersmarcka, stanic rowerowych, Ichtioparku,
pasieki edukacyjnej, zbiorników wodnych w Zielonej, toru rolkowego.
Będzie tam również można nabyć foldery miejskich atrakcji turystycznych, gadżety, mapki, pocztówki, karnety do wypożyczalni miejskich,
a także zakupić kawę. Dodatkowo planowane jest utworzenie w tym miejscu kawiarenki z mini ogródkiem letnim na Małym Rynku, gdzie można
będzie napić się kawy i spotkać ze znajomymi. Dla Seniorów z trenu naszego będzie ona serwowana bezpłatnie.
O terminie otwarcia miejskiego Centrum Informacji Turystycznej powiadomimy wkrótce.

Agnieszka Kwoka
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Miasto w wiosennych barwach

M

iasto Kalety wykonało już, pierwsze w tym roku, nasadzenia miejskich klombów i donic. Ponad 2,5 tysiąca żółtych bratków zostało rozdysponowanych na terenie
całego naszego miasta ciesząc oczy mieszkańców.

Agnieszka Kwoka

Nowe kajaki wzbogaciły miejską
wypożyczalnię sprzętu wodnego

J

uż niedługo rozpoczniemy nowy sezon turystyczny
w naszym mieście. Mając na uwadze jak dużą popularnością cieszy się wypożyczalnia sprzętu wodnego w Zielonej,
Miasto Kalety postanowiło dokupić kolejne kajaki.
W połowie kwietnia sprzęt został dostarczony do naszego
miasta. Osiem sztuk nowych, zielonych kajaków z wiosłami już
wkrótce będzie do dyspozycji mieszkańców i turystów odpoczywających na terenie zbiorników wodnych w Zielonej w ramach
funkcjonowania w tym miejscu wypożyczalni sprzętu wodnego.

Agnieszka Kwoka

Pozostały już tylko 2 miesiące na złożenie deklaracji do CEEB

P

rzypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten spoczywa na wszystkich właścicielach/
zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków gospodarczych, jak i obiektów usługowych.
Za nie zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej ewidencji grożą kary administracyjne od 500 zł do 5000 zł.
W naszym mieście złożono do tej pory tylko 799 deklaracji spośród 2350 punktów adresowych objętych obowiązkiem ewidencyjnym CEEB, co stanowi zaledwie 34% wypełnienia bazy. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do naszych mieszkańców
o spełnienie obowiązku dotyczącego złożenia deklaracji do CEEB.
Poniżej podajemy terminy dla złożenia deklaracji:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła
ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Deklarację można złożyć przez Internet przy pomocy profilu zaufanego/e-dowodu pod linkiem: zone.gunb.gov.pl , bądź w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kaletach (pokój nr 11).

Monika Gambuś
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Majówka w Kaletach

T

do repertuaru naszych miejskich, późnoegoroczny długi weekend majowy kiełbasek.
W związku z tak tłumnym odzewem wiosennych wydarzeń.
odbiegał nieco scenariuszem od
porządku wydarzeń, do których byli- istnieje duża szansa na to, że otwarcie
śmy przyzwyczajeni w latach poprzed- sezonu motocyklowego wejdzie na stałe
Jacek Lubos
nich. Przede wszystkim, w dniu 3 maja,
ze względu na przebudowę centrum
miasta, nie odbył się tradycyjny przemarsz spod kościoła pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację.
Władze samorządowe oraz mieszkańcy
mogli jedynie uczestniczyć w mszy św.
w intencji Ojczyzny, którą odprawiono
w kościele pod św. Józefa 3 maja o godzinie 11.00.
W sobotę, 30 kwietnia, ulicami Kalet
przejechała kawalkada około 70 motocykli i motorowerów. Współorganizowane
przez miasto otwarcie sezonu motocyklowego rozpoczęło się o 14.30 pod kościołem w Bruśku, gdzie ks. proboszcz
Krzysztof Goc poświęcił wszystkie pojazdy. Dwu (a w paru przypadkach nawet
trój) kołowce przejechały następnie przez
Drutarnię, centrum Kalet, Kuczów i Miotek do Zielonej, gdzie motocykliści zakończyli imprezę ogniskiem z pieczeniem

W Kaletach powstała
bezpłatna wypożyczalnia
rolek i sekcja rolkowa
dla dzieci i dorosłych

I

nformujemy, iż w miesiącu kwietniu
uruchomiono w Kaletach sekcję rolkowej dla dzieci i dorosłych.
Zajęcia prowadzone są na terenie stadionu miejskiego na torze rolkowym, przy
którym powstała też bezpłatna wypożyczalnia na potrzeby sekcji. Bezpłatne zajęcia z instruktorem odbywają się w każdy
czwartek o 17.00 (dzieci) i 18.00 (dorośli).

(jal)
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II Zielony Triathlon

3

maja, zgodnie z marcowymi zapowiedziami, w Zielonej odbył się II
Zielony Triathlon Turystyczny.
Na starcie stanęło 15 par zawodników,
którzy mieli do pokonania niemal 7– kilometrową trasę biegową, 2-kilometrową
trasę kajakową i ponad 9-kilometrową
trasę rowerową.
Najszybszym zawodnikom bieg, pływanie kajakiem i leśne rajza rowerowa zajęło
godzinę i 14 minut, druga ekipa była na
mecie minutę po zwycięzcach, zaś zdobywcy miejsca trzeciego stracili do triumfatorów zaledwie 3 minuty.
Na miejskiej plaży w Zielonej, w strefie zmian, zawodnicy mieli dostęp do wody mineralnej czy regeneracyjnych batoników. Nie zabrakło tez żywiołowego
dopingu licznie zgromadzonych rodzin
i przyjaciół, a także świętujących wolny

dzień spacerowiczów, których w Zielonej
w tym dniu były prawdziwe tłumy.
Oprócz awarii roweru jednej z par
(która w jej rezultacie zajęła niestety
ostatnie miejsce), impreza przebiegła
sprawnie i bezproblemowo, zaś wszyscy
startujący zgodnie stwierdzili, że gotowi
są wrócić do rywalizacji także za rok.
Na koniec odbyło się wręczenie okolicznościowych dyplomów za uczestnictwo w Triathlonie, a także pucharów
i nagród rzeczowych ekipom, które znalazły się na podium. W ceremonii rozdania
nagród wziął udział burmistrz miasta
Klaudiusz Kandzia, wiceprzewodniczący
kaletańskiej rady miejskiej Alojzy Rupik
oraz radny powiatowy Eugeniusz Ptak.
Klasyfikacja w Triathlonie:
I. Tomasz Stańczyk, Artur Niglus,

II. Dawid Świder, Karol Nowakowski,
III. Marek Grund, Justyna Hajda,
IV. Piotr Fronczek, Paweł Piech,
V.
Michał
Grzybowski,
Przemysław Wicher,
VI. Adam Maruszczyk, Norbert Hadelka,
VII. Aleksandra Zosgórnik, Andrzej
Zosgórnik,
VIII. Iwona Wręczycka, Maciej Rogowski,
IX. Magdalena Świerc, Damian Świerc,
X. Grzegorz Koziara, Klaudia Skopowska,
XI. Justyna Rajnich, Sabina Łotocka,
XII. Joanna Karolczak, Mariusz Sikora,
XIII. Tomasz Gansiniec, Artur Gorol,
XIV. Katarzyna Polczyk, Joanna Gwóźdź,
XV. Joanna Kolasa, Katarzyna Hadrysiewicz.
.

Jacek Lubos

Zdjęcia z fotogalerii tygodnika „Gwarek” (www.gwarek.com.pl)
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Ligowe boje naszych drużyn piłkarskich
ja przegrali w Częstochowie z Orłem Kiedrzyn 1:4, zaś 3 maja, w meczu przełożonym wczesną wiosną ze względu na niekorzystną aurę, polegli w Kłomnicach
z zespołem miejscowej Gminy 0:2.

czowianie wywieźli pewne 3 punkty
z Lisowic, gdzie zwyciężyli 3:1 tamtejszej
Unii.

Podobnie jak w częstochowskiej
„okręgówce”, w której gra Unia, tak
Obecnie Unia zajmuje w tabeli 16-te i w lublinieckiej klasie „B”, gdzie wystęmiejsce, mają tylko o 3 „oczka” więcej puje Małapanew, do końca sezonu pozoawodnicy KS Unia Kalety na prze- niż „czerwona latarnia” ligi– Orzeł Babie- stało jeszcze osiem kolejek.
łomie kwietnia i maja rozegrali nica/ Psary.
Jacek Lubos
cztery spotkania, w których zdołali wyLKS Małapanew Kuczów wygrała 24
walczyć zaledwie jeden punkt.
kwietnia na wyjeździe z Dragonem Rusi16 kwietnia ulegli na wyjeździe Li- nowice 4:1, zaś 1 maja uległa na własnym
swarcie Krzepice 0:3, 23 kwietnia zremi- boisku Pokojowi Sadów 1:2. 3 maja,
sowali u siebie 1:1 z Wartą Mstów, 1 ma- w meczu przełożonym z 3 kwietnia, ku-

Z

Wieczorek poetycki

7

kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach
odbył się wieczorek poetycki inaugurujący tomik wierszy pt. „Wrażlizmysły” wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Kaletach. Autorkami wierszy są nasze
rodzime poetki p. Małgorzata Brol,
p. Laurencja Wons, p. Anna Dudek oraz
p. Agata Kostka.
Wydarzenie uświetnione zostało recytacjami oraz występami artystycznymi
uczniów szkół podstawowych z Kalet
i Miotka, którzy brali udział w wydaniu
wcześniejszego tomiku wierszy pt. „Dla
Ciebie Tato”.
W wydarzeniu wziął udział burmistrz
miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, radny
Jerzy Kloze, radny powiatowy Eugeniusz
Ptak, a także uczniowie kaletańskich szkół
podstawowych wraz z rodzicami.
Burmistrz Miasta pogratulował kaletańskim
poetom kolejnego tomiku wierszy, zaznaczając jak ważny udział w życiu kulturalnym naszego miasta ma poezja. Złożył również podziękowania nauczycielom p. Halinie Ulfik oraz p. Marii Ochman za przygotowanie dzieci, które wzięły udział w projekcie oraz dyrektorowi Miejskiego Domu
Kultury w Kaletach Marianowi Lisieckiemu
za organizację wydarzenia.

(jal)
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Wieczór autorski Pana Jana Myrcika promujący publikację
pt. Ksiądz Karol Klose i jego dzieło

28

kwietnia, w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach, odbył się wieczór autorski
Pana Jana Myrcika poświęcony jego
publikacji pt. "Ksiądz Karol Klose
i jego dzieło". Pozycja ta została wydana pamięci założyciela parafii i jednocześnie największego fundatora kościoła w Jędrysku, proboszcza Karola Klose w 125. rocznicę utworzenia tej parafii.
Jak czytamy w publikacji „Ksiądz Karol Kloze swoim pomysłem i dokonaniem,
także wielkim wsparciem finansowym,
zbudował nie tylko życie religijne w Jędrysku i okolicy, ale także świątynię, probostwo i cmentarz”.
Wydarzenie otwarł dyrektor kaletańskiego MDK-u Marian Lisiecki. Podczas
wieczoru promującego niniejsze wydanie,
jego autor Pan Jan Myrcik przybliżył ge-

nezę powstania publikacji oraz sylwetkę
pierwszego proboszcza parafii w Jędrysku.
Ksiądz proboszcz
Wojciech Ciosmak
wraz z burmistrzem
Miasta Kalety Klaudiuszem Kandzia złożyli podziękowania
wszystkim pomysłodawcom wydania tej
publikacji, a także
parafianom, którzy wsparli finansowo jej
wydanie. W szczególności podziękowania
złożyli Panu Herbertowi Labusowi, który
był także inicjatorem tablicy pamiątkowej
ku czci ks. Karola Klose i koordynował
wszystkie działania związane z tym
przedsięwzięciem; Panu doktorowi Józefowi Kalinowskiemu za troskę o meryto-

ryczną stronę publikacji oraz Pani Dorocie Mańczak za korektę tekstu. W wydarzeniu tym wzięli udział mieszkańcy miasta, a także przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, wiceprzewodniczący
Alojzy Rupik wraz z radnymi Barbarą
Przybyła i Jerzym Kloze.

Agnieszka Kwoka

Debata na temat bezpieczeństwa energetycznego

27

kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Kaletach odbyła się debata na temat bezpieczeństwa energetycznego.
W panelu dyskusyjnym wziął udział burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz prezes stowarzyszenia BoMiasto Patryk Białas, którzy rozmawiali na temat uchwały antysmogowej oraz fotowoltaice - co w praktyce oznaczają dla gminy i jej
mieszkańców.
Druga część spotkania poświęcona była warsztatom
na temat energii obywatelskiej, podczas których
mieszkańcy mieli okazję podyskutować z ekspertami
na temat energii obywatelskiej. Debatę prowadził prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki. W debacie wzięli udział mieszkańcy miasta Kalety oraz
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, wiceprzewodniczący Alojzy Rupik wraz z radnymi Barbarą
Przybyła, Zygmuntem Mirowskim oraz Jerzym Kloze.

Agnieszka Kwoka

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. "Pokonaj smog"

M

iasto Kalety serdecznie zaprasza wszystkich uczniów kaletańskich szkół podstawowych oraz przedszkoli do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym pt. „Pokonaj smog”. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza, kształtowanie postaw ekologicznych
oraz rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci. Na prace konkursowe czekamy do 12 maja 2022 r. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Regulamin konkursu pn. „POKONAJ SMOG”
1. Organizatorem konkursu plastycznego
pn. „Pokonaj smog” jest Miasto KaletyWydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy w ramach
realizacji projektu zintegrowanego LIFE.

„Śląskie. Przywracamy błękit”.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich
uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Miasta Kalety.
3. Kategorie wiekowe:

- kategoria pierwsza: przedszkola oraz
klasy I-III szkół podstawowych,
- kategoria druga: klasy IV-VII szkół podstawowych.

www.kalety.pl
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4. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży
w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
działań podejmowanych na rzecz ochrony
powietrza, kształtowanie prawidłowych
postaw proekologicznych oraz rozwijanie
aktywności artystycznej wśród dzieci
i młodzieży.
5. Termin i miejsce składania prac: do
16.05.2022 r.-Urząd Miasta Kalety, Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy (pokój nr 11).
6. Zasady udziału w konkursie plastycznym pn. „Pokonaj smog”:
- konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu walki ze smogiem.
Przedmiotem oceny pracy będzie jej
zgodność z tematyką, oryginalność, pomysłowość i kreatywność.
- Forma: plakat wraz z hasłem
- Technika wykonania prac: dowolna
- Format: A3
- Praca powinna być wykonana SAMODZIELNIE
- Udział w konkursie jest dobrowolny
i bezpłatny
- Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę
- Praca powinna posiadać na odwrocie
obowiązkowo dane: imię, nazwisko, wiek,
klasa, numer telefonu rodzica.

7. Harmonogram przebiegu konkursu:
- składanie prac do dnia 16.05.2022 r.
- ocena prac do dnia 17.05.2022 r.
- ogłoszenie wyników konkursu do dnia
19.05.2022 r.
- wręczenie nagród odbędzie się na tegorocznych Dniach Kalet 2022
8. Organizator konkursu przewiduje
6 nagród (za pierwsze, drugie i trzecie
miejsce w dwóch kategoriach wiekowych)
9. Komisja może przyznać dodatkowe
wyróżnienia za wykonane prace.
10. Laureaci zostaną powiadomieni
o miejscu i terminie wręczenia nagród.
11. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.
12. Skład komisji konkursowej ustala
Burmistrz Miasta Kalety. Decyzja komisji
jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
13. Komisja konkursowa nie zwraca dostarczonych prac. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym
przeniesieniem na Organizatora Konkursu
prawa własności złożonych egzemplarzy
prac.
14. Organizator planuje, że wszystkie
dostarczone prace zostaną wystawione na
tegorocznych Dniach Kalet.
15. Nadsyłając prace konkursowe i ak-

ceptując niniejszy regulamin, rodzic/
opiekun dziecka biorącego udział w konkursie oświadcza, że:
1) wyraża zgodę na wykorzystywanie
i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj.:Dz.U. 2019, poz 1781);
2) dziecko posiada pełnię praw autorskich
i pokrewnych do zgłoszonej pracy oraz
rodzic/opiekun wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w publikacjach,
ekspozycjach, stronie internetowej Miasta
Kalety z zachowaniem informacji o autorze.
Organizator zastrzega sobie prawo do
zdyskwalifikowania i niezamieszczenia
pracy konkursowej, w przypadku gdy
będzie ona zawierała treści w jakikolwiek
sposób naruszających prawa i dobre
imię osób trzecich.
Osoby upoważnione do udzielenia informacji o konkursie: inspektor Ochrony
Środowiska Monika Gambuś tel: 34 352
76 41, podinspektor- Ekodoradca Sandra
Świętek 34 352 76 50
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie!

Monika Gambuś

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuje, że Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
jest Burmistrz Miasta Kalety. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety(http://www.bip.kalety.pl/) w zakładce:
„Ochrona Danych Osobowych”

Trwają prace termomodernizacyjne miejskiego budynku
przy ul. Rogowskiego w Kaletach

O

becnie trwają prace przy termomodernizacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Ks. Rogowskiego w Kaletach. Roboty wykonywane są przez firmę ARBUD z Olsztyna, z którą Miasto Kalety podpisało umowę
na wykonanie tego zadania. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie gruntownej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki otworowej oraz zabudową instalacji odgromowej i fotowoltaicznej o mocy 6,5 kWp.
Prace przeprowadzane są w ramach projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku
celu publicznego w mieście Kalety”. Na realizację inwestycji Miasto Kalety pozyskało ponad 1,5 miliona złotych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowo inwestycja ma zostać zrealizowana w tym roku.

Michał Szewczyk
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Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030

B

urmistrz Miasta Kalety zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju
Miasta Kalety do roku 2030.
Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Miasta Kalety, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
w szczególności z działającymi na terenie
Miasta Kalety organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag
i propozycji zmian w zakresie projektu
strategii. Konsultacje przeprowadzane są
w terminie od 27 kwietnia 2022 r. do
1 czerwca 2022 r.
Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
1) Pisemnej-uwagi i opinie do projektu
strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formu-

larza według wzoru opublikowanego wraz
z projektem strategii, w terminie prowadzenia konsultacji w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach,
42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2,
poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego
w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i
Wigury 2 (decyduje data wpływu do
Urzędu),
c) za pomocą poczty elektronicznej, na
adres: bip@kalety.pl lub poprzez system
ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego
w Kaletach /7o7s0l5sfb/SkrytkaESP- za
ważne uznaje się stanowiska przesłane
w postaci skanu podpisanego formularza
zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu
zaufanego, bezpiecznego kwalifikowane-

go podpisu elektronicznego lub podpisu
osobistego z e-dowodu); rekomendowane
jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
Konsultacje są ważne bez względu na
liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie
opublikowane na stronie internetowej
Miasta Kalety i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030 zamieszcza się na stronie
internetowej Miasta Kalety i w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Kaletach.
Z projektem można się zapoznać pod
linkiem:

https://bip.kalety.pl/upload/PROJEKT_Strategia_Rozwoju_Miasta_Kalety_do_roku_2030.pdf

Planowane zmiany w programie
„Czyste Powietrze”

M

iasto Kalety informuje,
że
jeszcze
w tym roku planowane są duże
i ważne zmiany
w rządowym programie „Czyste Powietrze”.
Wśród najważniejszych zmian, oprócz uproszczonej procedury składania wniosków o dotacje, będą to zmiany dotyczące:
- wprowadzenia finansowych zachęt do kompleksowej termomodernizacji budynku
- urealnienia przyjętych w programie kosztów jednostkowych
materiałów i urządzeń (dostosowanie ich do obecnych cen)
- podniesienie maksymalnych kwot dotacji
- podniesienie udziału procentowego dotacji w kosztach inwestycji
- wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o drugą dotację
z programu „Czyste Powietrze” – jeśli np. pierwsza była na wymianę pieca, to druga może być na termomodernizację budynku.
Ważnych zmian w „Czystym Powietrzu” może być w tym
roku jeszcze więcej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
przymierza się bowiem także do podniesienia maksymalnego
progu dochodów, który uprawnia do ubiegania się dotację z tego
programu. Teraz ów próg wynosi 100 tys. zł rocznie, ale może
być podniesiony do 120 tys. zł.
Ponadto, przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kaletach funkcjonuje punkt konsultacyjny Programu Czyste
Powietrze, gdzie nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie.
Punkt konsultacyjny mieści się na I piętrze w biurze nr 11. Serdecznie zapraszamy!

Monika Gambuś

Komunikat dotyczący wznowienia
działalności Gminnego Punktu
Informacyjno – Doradczego w Kaletach

I

nformujemy, że od marca 2022 r. wznowił działalność
Gminny Punkt Informacyjno – Doradczy w Kaletach.
W ramach działania Punktu osoby zainteresowane mogą m.in.:
- zapoznać się z ofertami pracy zgłoszonymi do Powiatowego
Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach,
- uzyskać informacje o realizowanych projektach i programach
na rzecz aktywizacji zawodowej,
- zapoznać się z formami wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym statusie, oświadczenie o podjęciu pracy, itp.,
- pracodawcy poszukujący pracowników będą mogli zgłosić
ofertę pracy.
Termin działania Gminnego Punktu Informacyjno – Doradczego
w Kaletach w okresie maj - czerwiec 2022 r.:
•
•

piątek– 13 i 27 maja.
piątek– 19 i 24 czerwca.

Punkt Informacyjno – Doradczy czynny jest w godz. 8.30 –
13.00.
Natomiast ze względu na sytuację epidemiczną, do odwołania,
terminy wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
dla osób zarejestrowanych z terenu gminy Kalety będą przenoszone zgodnie z Harmonogramem wizyt dostępnym na stronie
Urzędu www.pup-tg.pl
Bliższych informacji udzielają doradcy klienta pod numerem
telefonu 32 285 50 38 wew.9

PUP Tarnowskie Góry

www.kalety.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Kalety
Ogłasza
III 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: 13,00 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 24 maja 2022 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 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 20 maja 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.
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