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Podjęto działania mające na celu utworzenie  
Kaletańskiego Centrum Edukacji Ekologicznej   

J ak już wcześniej informowaliśmy, 
Miasto Kalety planuje rozbudowę 

parku tematycznego Ichtiopark po-
przez utworzenie w nim Centrum Edu-
kacji Ekologicznej. Decyzja ta została 
podjęta w związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem jakim cieszy się pa-
sieka edukacyjna, która w sezonie gene-
ruje spory ruch turystyczny na tym 
terenie.  
     W ramach rozbudowy tego miejsca 
powstaną kolejne drewniane pawilony, 
każdy o innej tematyce edukacyjnej. Od-
wiedzający w każdym z nich będą mieli 
okazję zapoznać się z ciekawostkami 

przyrodniczymi m.in. o zwierzętach le-
śnych, ptakach, grzybach, ale również       
o problemach środowiskowych takich jak 
zmiany klimatyczne, czy dostęp do wody 
pitnej i odpowiednie gospodarowanie jej 
zasobami. Chcemy edukować poprzez 
zabawę, ale również zwracać uwagę przy-
szłym pokoleniom, że ochrona środowi-
ska w dzisiejszych czasach to bardzo waż-
na kwestia. Całość projektu zwieńczona 
zostanie dużą wiatą, której funkcjonalność 
pozwoli na prowadzenie plene-
rowych lekcji przyrody dla 
grup nawet 50-osobowych.  
     Realizacja tego przedsię-
wzięcia będzie odbywała się 
etapami, by całość mogło 
stworzyć wspólną infrastruktu-
rę, będącą kolejną atrakcją 
turystyczną w naszym mieście. 
Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, 4 lutego 2021 r., radni 
zabezpieczyli już w budżecie 
środki na wykonanie doku-
mentacji projektowo - koszto-

rysowej Kaletańskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej, która ma powstać do końca 
tego roku.  
     O środki na realizację tego projektu 
Miasto Kalety będzie wnioskować między 
innymi do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, a także szukać wspar-
cia finansowego w ramach nowej per-
spektywy finansowej UE.  
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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 ORGANI-
ZACJI 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.   
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Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki 
śp. Krystyny Lisieckiej 

Panu Krzysztofowi Lisieckiemu, wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach   
składają: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.  

 

Podziękowanie 
Serdeczne podziękowania  za tak liczny udział, modlitwę 

oraz  wyrazy współczucia Wszystkim uczestniczącym  
w uroczystości pogrzebowej mamy 

 

 ś. p. Krystyny Lisieckiej 
 
 

Składają: córka i synowie z rodzinami 

MATERIAŁ PŁATNY 

 
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki 

śp. Krystyny Lisieckiej 
Panu Marianowi Lisieckiemu, dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury   

składają: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.  
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Klaudiusz Kandzia 

Marek Parys 
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24  lutego 2021 r. burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia wraz 

z nadleśniczym Nadleśnictwa Świerkla-
niec Włodzimierzem Błaszczykiem pod-
pisali porozumienie w sprawie nieod-
płatnego udostępnienia Miastu Kalety 
terenu wokół pomnika przyrody – cisa 
Donnersmarcka. Na mocy dokumentu, 
nasze miasto będzie miało możliwość 
wykonania prac związanych z zagospo-
darowaniem tego miejsca m.in. na cele 
edukacyjno turystyczne.  
    Miasto ma w planach wytyczenie tema-
tycznej trasy dydaktycznej w tym miejscu. 
Nie będzie to jednak standardowa ścieżka 
edukacyjna. Do cisa prowadzić będzie 
drewniana kładka „nad ziemią” w formie 
pętli. Forma pomostu jako ścieżki będzie 
nie tylko ciekawsza i atrakcyjniejsza dla 
zwiedzających, ale przede wszystkim bez-
pieczniejsza dla samego pomnika przyro-

dy. Teren, na którym rośnie cis 
zostanie również oznakowany 
tablicami informacyjnymi, a 
także ogrodzony płotkiem. 
Wszystko to, aby nadać ciekawy 
charakter temu miejscu, ale tak-
że jak najbardziej zabezpieczyć 
oraz chronić drzewo przed jego 
zbyt ekspansywnym zwiedza-
niem. 
    O dofinansowanie na utwo-
rzenie ścieżki dydaktycznej 
Miasto Kalety będzie wniosko-
wać do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. 
To ekologiczno-dydaktyczne 
miejsce będzie nie tylko wspa-
niałą lekcją przyrody, ale przede 
wszystkim historii.  

Edukacja wokół Cisa Donnersmarcka   

Mimo pandemii nadal chcemy rozwijać Zieloną   

K ażdego roku, niezmiennie od 10 
lat, na przełomie lutego i marca, 

nasze Miasto organizowało tradycyjne 
konferencje w sprawie rozwoju Zielo-
nej. Ich celem jest przede wszystkim 
podsumowanie działań infrastruktural-
no-promocyjnych, jakie zrealizowane 
zostały w ubiegłych latach nad zbiorni-
kami wodnymi w Zielonej, a także omó-
wienie planów poszerzenia oferty tury-
styczno - rekreacyjnej na nowy sezon. 
Do udziału w konferencji zapraszani 
byli przedstawiciele wielu instytucji, 
którzy mają realny wpływ na rozwój      
i zarządzanie terenami wokół zbiorni-
ków wodnych w Zielonej.  
     W tym roku, ze względu na wprowa-
dzone w kraju obostrzenia z powodu epi-
demii, konferencja w sprawie rozwoju 
rekreacyjnej dzielnicy naszego miasta, 
niestety nie odbędzie się. Z planów inwe-
stycyjnych jakie założone zostały do reali-

zacji w ubiegłym roku, Miasto wykonało 
drugi etap przebudowy ul. Ofiar Katynia,    
a także utworzyło infrastrukturę mającą 
na celu uruchomienie bezpłatnego dostępu 
do Internetu przy górnym zbiorniku wod-
nym w Zielonej. Na ten cel Miasto Kalety 
ze środków Unii Europejskiej pozyskało 
100% dotację w kwocie 15.000 euro        
w ramach programu WiFi4Eu.  
    Ze względów obostrzeń epidemiolo-
gicznych Miasto nie zdecy-
dowało się w ubiegłym 
roku na zakup eko-
gokartów rodzinnych, które 
miały doposażyć wypoży-
czalnię rowerów trekkingo-
wych w Zielonej. Mając 
nadzieję, że ten rok będzie 
bardziej pomyślny od po-
przedniego, są plany, aby 
pojazdy te zakupić w tym 
roku.  Specjalnie z myślą    
o przejażdżkach gokartami 
zostanie wyznaczona trasa 
z ciekawostkami przyrodni-
czymi w Zielonej, na ozna-
kowanie której Miasto bę-
dzie wnioskować do Woje-
wódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach.  
    W tym roku Miasto Ka-
lety planuje także wykonać 

oświetlenie solarne terenu od promenady, 
aż do plaży, a także ustawić dużą, drew-
nianą stanicę rowerową na wzór już ist-
niejących.  
    Z jaką rzeczywistością przyjdzie nam 
się zmierzyć w 2021 roku do końca nie 
wiemy, jednak staramy się, aby każdy 
sezon turystyczny przyniósł rozwój naszej 
rekreacyjnej dzielnicy miasta.  
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Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z prośbą do mieszkańców o informowanie o wszelkich przypadkach zakłócania 
ładu i porządku publicznego w naszym mieście, w szczególności przez grupy młodzieży w rejonie “Ichtioparku” przy          
ul.  Fabrycznej w Kaletach.  
    Zgłoszenia można kierować pod bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997. Powyższe informacje przyczynią się do poprawy      
bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalety, jak i pozwolą skuteczniej ścigać sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.  

APEL Komisariatu Policji w Kaletach   

P oczątek roku to najlep-
szy czas na podsumowa-

nie roku poprzedniego i plany 
na rok nadchodzący. 
    Nasze cztery drużyny: 
Skrzaty, Żaki, Młodziki            

i Trampkarze regularnie grają w lidze, od 
wiosny dołączy do rozgrywek również 
drużyna Orlików. Nawiązaliśmy owocną 
współpracę z Gwarkiem Tarnowskie Gó-
ry, zorganizowaliśmy otwarte treningi z 
gwiazdami Górnika Zabrze – Dawidem 
Jarką i trenerem Andrzejem Orzeszkiem. 
Sezon zimowy wraz z feriami trenowali-
śmy w Hali Sportowej w Woźnikach, ha-
lowe turnieje kontrolne, w których brali-
śmy udział w styczniu i w lutym pozwala-
ją z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
    Od początku roku nasz Klub jest też 
klubem dwusekcyjnym, poza piłką nożną 
stworzyliśmy sekcję Teqball’a. Teqball to 
nowa dyscyplina sportowa bazująca na 
piłce nożnej, przeznaczona zarówno dla 
zawodowych sportowców jak i amatorów, 
którzy chcą rozwijać swoje umiejętności 
techniczne i poprawiać koncentrację. Jest 
to bardzo widowiskowa gra na stole, je-
steśmy przekonani że przypadnie do gustu 
wszystkim chętnym do gry. 
W tym roku planujemy również urucho-
mić sekcję szachową. 
     Krokiem milowym będzie przewidzia-
ny na ten rok remont budynku Klubu, 
chcielibyśmy aby dzieci mogły na co 
dzień korzystać z sali pomieszczeń Klu-

bowych, abyśmy w ramach treningów 
mogli zobaczyć mecz, przeanalizować go, 
przeprowadzić również zajęcia motywa-
cyjne a czasem zagrać na konsoli. Po re-
moncie będą mogły się również odbywać 
treningi szachowe. 
Rok rozpoczynamy z dwoma trenerami: 
Grzegorzem Warcabą i Kajetanem Ba-
weckim, którzy obdarzeni dużym zaufa-
niem przez rodziców bardzo dobrze reali-
zują swoje zadania.  
Mimo trudnej sytuacji pandemicznej za-
praszamy wszystkich przedszkolaków      
i uczniów do uczestnictwa w treningach, 
turniejach i meczach ligowych, dla wielu 
dzieci jest to jedyna forma ruchu więc 
dbajmy o to aby dzieci mogły prawidłowo 

się rozwijać. 
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków   
i uczniów, dziewczynki i chłopców do 
treningów: 

• rocznik 2014 i młodsi do naszej dru-
żyny Skrzatów, trenujemy w każdy ponie-
działek o 15.20 i środę o 16.20         

• rocznik 2012 i młodsi do naszej dru-
żyny Żaków, trenujemy w każdy wtorek o 
15.20 i czwartek też o 15.20         

• rocznik 2010 i młodsi do naszej dru-
żyny Orlików, trenujemy w każdy wtorek 
o 16.20 i czwartek też o 16.20 

• rocznik 2006 i młodsi do naszej dru-
żyny Młodzików i Trampkarzy, trenujemy 
w każdy poniedziałek o 16.20 i środę        
o 15.20 
    Treningi odbywają się na sali gimna-
stycznej w Zespole Szkół w Kaletach 
Miotku, w miarę poprawy pogody będzie-
my również trenować na naszym boisku. 
Współpraca na linii Urząd Miasta – Klub 
układa się wzorowo co pozwala nam na 
ciągły rozwój, jesteśmy świadomi, że co-
roczne dofinansowanie Klubu oraz środki 
przeznaczone na utrzymanie boiska to 
duży koszt dla budżetu miasta za co bar-
dzo z tego miejsca dziękujemy.  
Podziękowania za owocną współpracę 
należą się również pozostałym partnerom 
klubu, głównie firmie Dambox, która za-
kupiła nam stroje dla najmłodszej druży-
ny, powstają kolejne kolekcje strojów,      
a firma regularnie nas wspiera  

Co nowego w LKS-ie? 
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w codziennej działalności. 
    Podziękowania należą się również ro-
dzicom, za ich zaangażowanie i energię, 
która bardzo pomaga w codziennym funk-
cjonowaniu Klubu. 
     Nowy rok to również poszukiwanie 
nowych parterów i sponsorów, mamy 
nadzieję że ich grono będzie się powięk-
szać co pozwoli na większy rozwój i prze-
łoży się na jeszcze większą ilość trenują-
cych dzieci, pozwoli również zorganizo-

wać turnieje przy okazji Euro, w wakacje 
wyjechać kolejny raz na obóz szkolenio-
wy do Zakopanego, to właśnie podczas 
obozu poznaliśmy Teqball i tak się nam 
spodobał, że stworzyliśmy taką sekcję w 
naszym klubie. Marzy się nam też klatka 
do gry, którą też pierwszy raz też widzie-
liśmy podczas obozu, zrobimy wszystko 
aby mogła powstać również u nas. 
     Polecamy się również uwadze podczas 
rozliczenia 1% podatku wpisując w odpo-

wiednią rubrykę „Fundacja Partnerstwo” 
KRS 0000197334 a w rubryce informacje 
uzupełniające LKS MAŁAPANEW KU-
CZÓW. 
    Zapraszamy do śledzenia naszego fan-
page na facebooku, gdzie znajdziecie naj-
nowsze informacje na temat działalności 
Klubu. 
 

Do zobaczenia na boisku, 
Artur Drzazga 

Unia na półmetku rozgrywek. 20 marca staruje runda wiosenna 

D rużyna seniorów 
Unii Kalety 20 mar-

ca zainauguruje ligowe 
zmagania w grupie mi-
strzowskiej klasy okręgo-
wej.  
    Przygotowania do tej 

rywalizacji podopieczni Ireneusza Adam-
skiego rozpoczęli w połowie stycznia, 
pierwsze tygodnie poświęcając pracy nad 
siłą oraz wytrzymałością między innymi 
pod okiem trenera personalnego Karola 
Nowakowskiego Koski_Trenuje.  
    Drużyna rozegrała również kilka meczy 
sparingowych: Unia Kalety – Śląsk Ko-
szęcin 5:0 (Krawczyk x3, Imiołczyk, Noj-
man), Unia Kalety- Orzeł Miedary 1:3 
(Jankowski), Unia Kalety-Orzeł Nakło 
Śląskie 2:0 (Jankowski, Wojtal), Unia 
Kalety-Olimpia Boruszowice 1:3 
(Imiołczyk), Unia Kalety-Silesia Miecho-
wice 2:4 (Bździon, Krawczyk), Unia Ka-
lety-Warta Kamieńskie Młyny 1:2 
(Maroń). W drużynie doszło do kilku 
zmian personalnych, odeszli Patryk Rotu-
ski (koniec wypożyczenia), Adam Kąkol 
(transfer definitywny do Orła Psary/

Babienica),  Mariusz Urbańczyk 
(wypożyczenie do Orła Psary/Babienica). 
Do drużyny dołączyli Wojciech Jankow-
ski (transfer z Grunwaldu Ruda Śląska), 
Łukasz Chmiel (transfer z Sparty Lubli-
niec), Radosław Paliga (ostatnio MLKS 
Woźniki), Kamil Garcarczyk (transfer      
z Stadionu Śląskiego), Maciej Badura     
(z drużyny juniorów). 
    Z początkiem roku zajęcia wznowiły 
także grupy młodzieżowe, których trenin-
gi urozmaicają liczne turnieje halowe       
w których nasi młodzi zawodnicy biorą 
udział. Warto odnotować ostatni sukces 
drużyny trampkarzy, którzy na hali         
w Pawonkowie wywalczyli tytuł halo-
wych mistrzów Podokręgu Lubliniec, a 
najlepszym strzelcem tego turnieju został 
zawodnik Unii Kalety – Piotr Bolacki. 
    7 lutego podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego klubu. Na-
stąpił wybór nowego Zarządu na kadencję 
2021-2024. Ostatecznie nowy Zarząd 
przedstawia się następująco: Sebastian 
Lebek – Prezes 
Mateusz Bańczyk – Wiceprezes ds. orga-
nizacyjnych 

Sebastian Breguła – Wiceprezes ds. spor-
towych 
Piotr Rogocz – Skarbnik 
Kordian Lebek – Sekretarz 
Jarosław Neumann – członek zarządu /
koordynator grup młodzieżowych 
Komisja rewizyjna: 
Marek Badura – przewodniczący komisji 
Michał Bambynek – członek komisji 
Arnold Imiołczyk – członek komisji 
    14 lutego Unia Kalety świętowała rów-
no 100 lat istnienia, z tej okazji odprawio-
na została uroczysta Msza Święta w której 
udział wzięli aktualni oraz byli działacze, 
zawodnicy, a także kibice, sympatycy, 
władze Miasta Kalety oraz Miejska Orkie-
stra Dęta. Po mszy aktualny zarząd Klubu 
odwiedził groby tych którzy tworzyli stu-
letnią historię, zapalając symboliczne zni-
cze. Na stadionie przy Fabrycznej zawisła 
flaga z jubileuszowym herbem, natomiast 
o godzinie 19:21 na płycie boiska zapło-
nęły race i fajerwerki. 

Mateusz Bańczyk 
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Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu  
upowszechniania kultury fizycznej i sportu   



 

www.kalety.pl 

Marzec 2021               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety           9 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

 

 

3  lutego br. Narodowe Centrum Kul-
tury poinformowało nas, że wniosek 

złożony do programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2021, został rozpa-
trzony pozytywnie i uzyskaliśmy dofi-
nansowanie.  
    Program składa się z II etapów. JESZ-
CZE BARDZIEJ KULTURALNE KALE-
TY, tak nazwaliśmy nasz projekt, a głów-
nym jego celem jest wzmocnienie roli 
Miejskiego Domu Kultury w życiu spo-
łeczności lokalnej Kalet, poprzez odkry-
wanie i rozwijanie potencjału kulturowego 
jej członków, aktywizowanie do podejmo-
wania inicjatyw oddolnych i podnoszenie 
świadomości kulturowej wśród osób, któ-
re dotychczas nie uczestniczyły z różnych-

powodów w wydarzeniach organizowa-
nych przez MDK. 
Na jego program złożą się:  
- diagnoza identyfikująca zasoby, 
- potencjał kulturotwórczy i samodzielne 
inicjatywy mieszkańców Kalet, a także ich 
potrzeby i oczekiwania względem Miej-
skiego Domu Kultury w Kaletach, 
- warsztaty przygotowujące przedstawicie-
li społeczności lokalnej do opracowania 
oddolnych inicjatyw społecznych, 
- oraz dokonany zostanie komisyjny wy-
bór 3-7 najlepszych inicjatyw zgłoszonych 
do konkursu.  
     Projekt adresowany jest do wszystkich 
grup społecznych i wiekowych. Dzięki 
diagnozie chcemy uzyskać informacje, 
ułatwiające nam wypracowanie nowator-
skich działań animacyjnych, pozwalają-
cych odkrywać talenty, wzmacniać poten-
cjał kulturalny mieszkańców Kalet,            

a przede wszystkim zaktywizować grupy   
i osoby do tej pory bierne w życiu kultu-
ralnym miasta i nieobecne z różnych po-
wodów w działaniach Miejskiego Domu 
Kultury. 
    Do współpracy zaprosimy przedstawi-
cieli instytucji, organizacji społecznych      
i pozarządowych, szkoły oraz członków 
grup nieformalnych działających w mie-
ście. W działaniach wspierać nas będą 
zaangażowani wybitni specjaliści, mający 
wieloletnie doświadczenie w realizacji 
podobnych działań oraz w działalności 
kulturalnej i z zakresu edukacji kultural-
nej. 
     Łączne dofinansowanie obydwu eta-
pów wynosi 30.000 złotych.  
 
 
 

Marian Lisiecki  

Miejski Dom Kultury        
pozyskał dofinansowanie       

z programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2021  

Sukces Rock Time na I turnieju RocknRolLOVE oraz Boogie Mania Online   

13  lutego grupa Rock Time po po-
nad roku przerwy wzięła udział 

w I edycji turnieju RocknRolLOVE-
organizowanej przez Klub Sportowy     
3 Arte Gliwice Nasi tancerze przetań-
czyli 50 min w rytmie rocknrolla.  
    W finale znalazły się 3 pary Rock Time, 
a jedna z nich stanęła na podium zajmując 
3 miejsce. 
3 mce- Katarzyna Bodora i Adrian Kalus 
4 mce- Karina Bronder i Krystian Chmie-
lorz 
6 mce- Daria Kubica i Mateusz Mazur 
     Niedługo po tym, 28 lutego odbyła się 
wyjątkowa edycja turnieju Boogie Mania 
Online. Forma turnieju przybrała nieco-
dzienny wygląd. Zawodnicy w domowym 
zaciszu musieli wykazać się swoimi umie-
jętnościami i nagrać filmik, na którym 
prezentują swój taniec. Premiera nagrań 
miała miejsce w ostatnią niedzielę lutego, 
kiedy to jury wybrało najlepsze pary w 
kategorii RocknRoll, Boogie Woogie-

dzieci, Boogie Woogie-junior, Boogie 
Woogie- B2, Boogie Woogie- main class, 
oraz po raz pierwszy w kategorii hobby.  
    W konkursie wzięło udział blisko 50 par 
z całej Polski w tym 3 pary grupy Rock 
Time. I tym razem udało nam się osiągnąć 
wirtulane "pudło". 

3 miejsce - Katarzyna Bodora i Adrian 
Kalus 
7 miejsce - Karina Bronder i Krystian 
Chmielorz 
10 miejsce - Paulina Hałupka i Damian 
Pilarczyk. 
 

Marian Lisiecki  
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Marian Lisiecki 

Sztab WOŚP rozliczony 

I nformujemy, iż 10 marca do  Miejskiego Domu Kultury dotarło roz-
liczenie kaletańskiego Sztabu 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Przypomnijmy, iż w bieżącym roku po raz kolejny 
wolontariusze, mimo pandemicznych okoliczności, zebrali rekordową 
kwotę pieniędzy. Łącznie, z wszystkich źródeł, w tym z  internetowych, 
udało się pozyskać  33.220,000 złotych. 

    W najbliższym czasie, w Miejskim Domu Kultury, odbędzie się spotka-
nie dyrektora z wszystkimi ludźmi, którzy przyczynili się do tego sukcesu. 
Przygotowano dla nich specjalne podziękowania, które właśnie wówczas 
zostaną im wręczone. O terminie spotkania goście zostaną poinformowani 
poprzez stronę internetową MDK Kalety   
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M iasto Kalety jest w trakcie opra-
cowania gminnego planu adap-

tacji do zmian klimatu. Jest to nowy 
wątek w polityce rozwojowej gmin, któ-
ry ze względu na skalę problemu, nie 
może być w dzisiejszych czasach pomi-
jany. Wdrożenie takiego planu na ob-
szarze Kalet poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców i zwiększy ochronę przed 
szkodliwymi skutkami zmian klimatu. 
Dokument ten będzie także wyznaczał 
zadania, na które finansowanie możliwe 
będzie do pozyskania m.in. z nowej per-
spektywy unijnej 2021-2027. Przedsię-
wzięcia te związane będą przede 
wszystkim z obniżeniem emisyjności 

oraz adaptacji do zmian klimatu           
w miastach, w tym tworzenia „zielono-
niebieskiej” infrastruktury oraz syste-
mów zagospodarowania wód opado-
wych.  
    Uwzględniając powyższe, Miasto Kale-
ty planuje realizację projektu zagospoda-
rowania dużego terenu miejskiego na 
osiedlu przy ul. 1 Maja, potocznie zwane-
go „laskiem osiedlowym”. Zarys koncep-
cyjno-urbanistyczny tego miejsca został 
już opracowany przy okazji sporządzania 
w 2018 r. Lokalnego Programu Rewitali-
zacji Miasta Kalety. Należałoby jedynie 
uaktualnić gotowy projekt architektonicz-
ny uwzględniając „niebieską infrastruktu-

rę” oraz zagospodarowanie wód opado-
wych z budynków wielorodzinnych na 
pobliskim osiedlu. I tutaj ogłaszamy 
otwarty konkurs na wykonanie 
„deszczowego ogrodu” uwzględniającego 
zagospodarowanie wspomnianych wyżej 
wód opadowych z różnymi formami ziele-
ni.  
    Najbardziej kreatywne i ciekawe pomy-
sły trafią do ostatecznego projektu zago-
spodarowania „lasku osiedlowego”. Ter-
min nadsyłania prac mija 30 marca 2021 
r.  Na stronie nr 12  zamieszczamy regu-
lamin konkursu, zaś poniżej mapkę z wi-
zualizacją terenu.  

Zrealizuj z nami projekt „DESZCZOWEGO OGRODU” w naszym mieście  
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Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na wykonanie projektu  
DESZCZOWEGO OGRODU 

na terenie „lasku osiedlowego” przy ul. 1 Maja w Kaletach 
 

Regulamin konkursu 
 

 
Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs na wykonanie projektu 
DESZCZOWEGO OGRODU na terenie „lasku osiedlowego” przy ul. 1 Maja w Kaletach. 
2. Organizatorem konkursu jest Miasto Kalety. 
 
Cel konkursu 
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie ochrony przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. 
2. Promocja „zielono-niebieskiej” infrastruktury jako sposobu gospodarowania wód opadowych. 
3. Realizacja projektu zagospodarowania terenu miejskiego przy ul. 1 Maja w Kaletach 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs otwarty skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkujących teren RP. 
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać projekt DESZCZOWEGO OGRODU na terenie „lasku osie-
dlowego” przy ul. 1 Maja w Kaletach, uwzględniając zagospodarowanie różnych form zieleni z wodami opa-
dowymi z budynków wielorodzinnych na pobliskim osiedlu. 
3. Projekt DESZCZOWEGO OGRODU należy wkomponować w już istniejącą koncepcję 
zagospodarowania tego terenu (mapka sytuacyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu). 
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka propozycji – projektów DESZCZOWEGO 

OGRODU. 
 

Zgłaszanie projektów 

1. Projekty konkursowe zgłaszać można do 30 marca 2021 r. za pośrednictwem poczty 

e-mail sekretariat@kalety.pl z dopiskiem Konkurs – DESZCZOWY OGRÓD. 
2. Do projektu ogrodu należy dołączyć wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy wraz 

z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu). 
3. Projekty ogrodów powinny być zapisane w formacie PDF. 
 

Ocena zgłoszonych projektów 
1. Oceny zgłoszonych projektów dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrz Miasta  Kalety do 
dnia 15 kwietnia 2021 r. 
 

Nagrody 
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł. 
 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie projektu do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
2. Organizator ma prawo do odrzucenia nadesłanego projektu jeśli nie spełnia on wymogów 

konkursu. 
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                                                                  Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do konkursu na wykonanie projektu DESZCZOWEGO OGRODU 

na terenie „lasku osiedlowego” przy ul. 1 Maja w Kaletach 

 

Imię ………………………………………………..……….………… 

Nazwisko ………………………………………………...…………... 
Telefon kontaktowy ………………………………………………….. 

o oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią zamieszkującą teren RP 

 

Data, czytelny podpis (imię i nazwisko): ………………………………………….……… 

 
 
 

KLAUZULA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż admini-
stratorem 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". 
 
OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY: 
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Burmistrza Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety oraz podmioty przez niego 

upoważnione, w zakresie wymaganym w celu wskazanym powyżej . 
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedłożoną mi powyżej klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 

 

 

 
Data, czytelny podpis (imię i nazwisko): ………………………………………….……… 
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M iasto Ka-
lety za-

kupiło w tym 
miesiącu nowy 
samochód na 
potrzeby służb 
w o d n o -
kanalizacyjnych 
w naszym mie-

ście. Nowszy model Opla Vivaro zastąpił swojego wy-
służonego poprzednika.  
    Auto, tak jak i inne miejskie samochody gospodarcze, 
zostało już oznakowane miejskimi symbolami aby stało 
się rozpoznawalne. Profesjonalne samochody gospodar-
cze są teraz w pełni przygotowane do użytkowania ich na 
potrzeby porządkowe oraz wodno-kanalizacyjne w na-
szym mieście  

Nowy samochód dla miejskich służb 
wodno-kanalizacyjnych  

(jal) 
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(jal) Marlena Kurc 

Bolesław Gruszka 

P rzypomnijmy, że 17 lipca 2019 r.          
w siedzibie Urzędu Miejskiego        

w Kaletach, podpisano dokument, na 
który nasze miasto czekało od dawna. 
Ziemowit Podolski - dyrektor Oddział 
Zakładu Gazowniczego w Zabrzu oraz 
przedstawiciel firmy I-PROJEKT z Gli-
wic podpisali umowę na wykonanie do-
kumentacji projektowej dla budowy 
sieci gazowej średniego ciśnienia w Ka-
letach.  
    Firma z Gliwic na wykonanie projektu 
gazyfikacji naszego miasta ma 32 miesią-
ce. W ramach zadania zaprojektowane 
zostanie w Kaletach 27 kilometrów sieci 
gazociągowej, która swój początek będzie 
miała w Bibieli. Projekt gazyfikacji obej-
mie całe miasto, od Miotka do Drutarni. 
Pomysłodawcą idei gazyfikacji naszego 
miasta był Burmistrz Klaudiusz Kandzia, 
który wraz z ówczesnym przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem 
prowadzili intensywne działania lobbingo-
we w tej sprawie.  
    Firma I-PROJEKT na dzień dzisiejszy 
posiada zgodę na lokalizację gazociągu     
w pasie drogi wojewódzkiej nr 908, 912. 
Zgody dla właścicieli działek prywatnych 
w pasie dróg gminnych zostały w pierw-
szej kolejności rozesłane listownie. Obec-
nie trwają prace terenowe.  
      Aktualnie ustalona jest trasa przebiegu 
gazociągu z PKP. Trwają uzgodnienia 
przebiegu gazociągu poprzez tereny nale-
żące do Miasta Kalety. Zgodnie z umową 
firmie na wykonanie projektu pozostał 
jeszcze rok, marzec 2022 r. jest umow-
nym terminem wykonania projektu.  

Postęp prac projektowych 
dotyczących gazyfikacji     
Kalet    

R ozpoczęły się prace termomodernizacyjne ostatniego       
z trzech budynków wielorodzinnych, na którego realiza-

cję Miasto Kalety pozyskało dotację w kwocie 480.000 zł         
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cho-
dzi o budynek znajdujący się w centrum miasta przy ulicy      
1 Maja.  
     W pierwszej fazie prac modernizacyjnych przystąpiono do 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Następny etap robót 
związany będzie z dociepleniem ścian budynku oraz wykona-
niem elewacji. W ramach niniejszego projektu termomoderniza-
cji poddane zostały jeszcze dwa inne budynki wielorodzinne       
w Kaletach, przy ul. Fabrycznej oraz Sienkiewicza.  
    Ta i inne podobne realizacje związane z termomodernizacją 
budynków mają na celu przede wszystkim walkę z niską emisją 
na terenie naszego miasta.  

Ruszyły prace termomodernizacyjne ostatniego z trzech komunalnych  
budynków wielorodzinnych  

Program odpracowania zadłużenia wobec miasta Kalety    
z tytułu należności cywilnoprawnych  

Od  1 marca 2021 r. uruchomiony 
został ponownie program dla 

mieszkańców mający na celu pomoc 
osobom, będącym w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej. Ułatwi on spłatę 
zadłużenia z tytułu użytkowania lokali 
komunalnych oraz zobowiązań z tytułu 
kanalizacji i wody.  
    Założeniem tego programu jest przede 
wszystkim pomoc w wyjściu z pogłębiają-
cego się zadłużenia i w konsekwencji 
uniknięcia eksmisji do lokalu socjalnego, 
bądź w przypadku pozostałych zaległości 
cywilnoprawnych wobec miasta skierowa-
nie sprawy na drogę postępowania sądo-
wego i do komornika.  
    Program, dzięki któremu istnieje szansa 
całkowitego lub częściowego anulowania 
w/w zadłużenia, wdrożony został w Kale-
tach w 2014 roku, co reguluje zarządzenie 
Bur mis t rza  Mias ta  Kale ty  nr                 

0050.75.2014. W ubiegłym roku skorzy-
stało z niego 10 rodzin odpracowując dług         
z tytułu zobowiązań czynszowych oraz 
opłat za wodę i kanalizację na kwotę 
20.990,65 zł. Od początku działania pro-
gramu odpracowano zadłużenia na kwotę 
238.875,48 zł.  
     Kwoty wynikające ze świadczeń reali-
zowane przez dłużników księgowane są 
na poczet ich zadłużenia, przez co zmniej-
szą się zaległości. Ponadto odpracowanie 
zadłużenia nie podlega opodatkowaniu 
PIT, ponieważ wszelkie spłaty długów są 
obojętne podatkowo.  
     Osoby zainteresowane tą formą pomo-
cy w 2021 r. w uregulowaniu zaległości 
wobec miasta prosimy o wypełnienie         
i złożenie wniosku w Urzędzie Miasta 
Kalety. Informacje udzielane są pod nr tel. 
34/3527-640.  

We wtorek 2 marca 2021 r. odbyła się 
XXIV sesja Rady Miejskiej w Kale-
tach, sesja została zwołana na wniosek 
burmistrza w trybie nadzwyczajnym 
(zdalnym). Przewodniczyła jej Janina 
Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podej-
mowania prawomocnych uchwał. 
    W trakcie obrad radni podjęli uchwały: 
Nr 202/XXIV/2021 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2021 rok. 
Nr 203/XXIV/2021 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2029. 

Nr 204/XXIV/2021 w sprawie przystą-
pienia Gminy Kalety do Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” edycja 2021 realizowanego ze środ-
ków Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
Nr 205/XXIV/2021 w sprawie wyznacze-
nia aglomeracji Kalety. 
Nr 206/XXIV/2021 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie miasta Kalety      
w 2021 roku. 

Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

Małgorzata Mazur 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Kalety  

ogłasza 
VII 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:  11,00 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 22 marca 2021 r. do godz. 9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2021 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 19 marca 2021 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.  


