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Ponad pół miliona złotych dodatkowych środków europejskich dla Kalet

12

lipca w siedzibie
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Klaudiusz
Kandzia burmistrz Miasta
Kalety wraz ze skarbnikiem
Joanną Gatys podpisali aneks
do umowy na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez
kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach - (Dębowa,
1 Maja, Ks. Drozdka).
Zgodnie z jego zapisami,
budżet projektu zasilony został
kwotą 567.365,59 zł dodatkowych środków finansowych na
jego realizację. Miasto Kalety
zwróciło się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o zwiększenie dofinansowania po tym, jak pomimo 3 postępowań przetargowych
nie udało się zawrzeć umowy z wykonawcą, z powodu braku środków na realizację tego zadania.
W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji poddane zostaną 4 budynki wielorodzinne będące własnością Miasta Kalety.

Dariusz Szewczyk

W Kaletach powstała nowa stanica rowerowa

4

sierpnia odbył się odbiór techniczny prac związanych z budową kolejnej stanicy rowerowej w naszym mieście.
Tym razem miejsce odpoczynku dla rowerzystów powstało w rekreacyjnej dzielnicy Kalet – Zielonej, nieopodal „Garbatego
Mostu”. W odbiorze prac wziął udział burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Wykonawca oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Nowa stanica wykonana została na wzór już istniejących w Truszczycy oraz leśnictwie Jędrysek. Wkrótce zostanie ona doposażona o elementy małej infrastruktury m.in. stacje naprawy rowerów. Planowane jest także utworzenie wokół niej ciekawej ścieżki
ekologiczno-dydaktycznej. Wykonawcą stanicy jest p. Ryszard Wysocki z Kalet.

Agnieszka Kwoka

Kaletański wniosek dopuszczony
do głosowania w ramach IV edycji
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego

M

iło nam poinformować, że kaletański wniosek złożony w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego dotyczący
zorganizowania wojewódzkich regat kajakowych połączonych ze świętem wody na terenie zbiorników wodnych
w Kaletach Zielonej, przeszedł pozytywnie ocenę formalno - prawną i dopuszczony został do głosowania.
Głosowanie potrwa od 24 sierpnia do 12 września 2022 r.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Już dziś
zachęcamy wszystkich do oddawania głosu na projekt z Kalet.

Marek Parys
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Apele Komisariatu Policji w Kaletach
Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z prośbą do mieszkańców o informowanie o wszelkich przypadkach
zakłócania ładu i porządku publicznego przez grupy młodzieży na terenie Ichtioparku. 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.
Komisariat Policji w Kaletach, w związku z licznymi kradzieżami rowerów oraz interwencjami dotyczącymi zakłócenia ładu i porządku publicznego przez grupy młodzieży w rejonie ulicy Gwoździa, zwraca się z prośbą do mieszkańców, aby w razie stwierdzenia kolejnych tego typu naruszeń prawa w ww. rejonie informować Komisariat Policji
korzystając z bezpłatnych numerów alarmowych 112 lub 997.
Przekazane informacje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalety, pozwolą też skuteczniej
ścigać sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego

9 lipca, pielgrzymi z Parafii p w Św. Józefa w Kaletach odbyli IX Rowerową Pielgrzymkę Parafialną. Celem pielgrzymów było
sanktuarium w Truskolasach.
12 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Klaudiusz Kandzia burmistrz Miasta Kalety wraz ze skarbnikiem Joanną Gatys podpisali aneks do umowy na realizację projektu pn. Poprawa efektywności
energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach.
13 lipca swoją 98 rocznicę urodzin obchodziła najstarsza mieszkanka naszego miasta - Pani Anna Grund z Jędryska.
16 lipca odbyło się tradycyjne Święto Gminne w Drutarni.
29 lipca, na Małym Rynku w Kaletach mieszkańcy miasta mieli możliwość spotkania się z pracownikiem punktu konsultacyjnego
Czyste Powietrze oraz gminnym Ekodoradcą.
4 sierpnia odbył się odbiór techniczny prac związanych z budową stanicy rowerowej przy Garbatym Mostku w Zielonej.
9 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy ulicy Zagłoby w Jędrysku.
12 sierpnia odbył się festyn na Placu Zjednoczenia w Jędrysku.
14 sierpnia Miejska Orkiestra Dęta z Kalet oraz Chór Sonata wystąpili z koncertem w Ustroniu z okazji trwającego w tym mieście
Festiwalu Ekumenicznego.
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Pierwszy miesiąc funkcjonowania kaletańskiego Centrum Informacji Turystycznej
już za nami

S

ezon turystyczny w pełni. Wakacje
trwają, pogoda dopisuje, wszystko
to sprzyja rodzinnym wyprawom rowerowym. A gdzie najlepiej wypocząć jak
nie w otoczeniu przyrody. I tego w naszym mieście nie brakuje. Niezliczone
kilometry kaletańskich duktów leśnych,
zbiorniki wodne w Zielonej, park tematyczny, pasieka edukacyjna, ścieżki
przyrodniczo-dydaktyczne przyciągają
turystów z aglomeracji śląskiej jak magnes.
Od czasu uruchomienia w naszym
mieście Centrum Informacji Turystycznej,
turyści często odwiedzają także ten punkt.
Można w nim nie tylko zasięgnąć informacji na temat atrakcji jakie warto zobaczyć w Kaletach, ale także nabyć pamiątki, informatory, mapki oraz wypić pyszną
kawę w plenerowej kawiarence na leżaczkach, którą nasi mieszkańcy bardzo polubili. Jako ciekawostkę podajemy fakt, że

Rozpoczęcie roku szkolnego
2022/2023 w placówkach
oświatowych miasta Kalety

w samym tylko miesiącu lipcu, zaserwowano ich ponad 200!
Dużą popularnością cieszą się także
map y
ro wero we,
a także pamiątkowe
kubeczki porcelanowe.
Centrum Informacji Turystycznej na
bieżąco będzie zwiększać swój asortyment
pamiątkowy. Serdecznie zachęcamy do
odwiedzenia tego
miejsca nie tylko turystów z gmin ościennych, ale także naszych mieszkańców, 19.00, sobota
aby zapoznać się z ofertą turystyczną Le- 13.00-21.00.
śnego zakątka Śląska. Punkt czynny jest
w godzinach: poniedziałek-piątek 11.00-

10.00-18.00,

niedziela

Agnieszka Kwoka

98 rocznica urodzin Pani Anny Grund najstarszej mieszkanki Kalet

13

lipca, swoją 98 rocznicę urodzin obchodzi Pani Anna Grund z Jędryska.
Z tej okazji burmistrz Klaudiusz Kandzia, w imieniu władz samorządowych Miasta Kalety, złożył Dostojnej Jubilatce wyrazy najwyższego szacunku,
szczere gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności oraz długich lat życia wśród
najbliższych. Pani Anna urodziła się w 1924 roku i jest obecnie najstarszą mieszkanką naszego miasta.

Agnieszka Kwoka

U

roczyste rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych
naszego miasta odbędzie się 1 września
2022 r.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach rozpoczynają rok
szkolny Mszą św. o godz. 8.00, a po jej
zakończeniu zapraszamy uczniów o godz.
9.30 na inaugurację roku szkolnego na
placu apelowym szkoły.
Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku zapraszamy
o godz. 8.30 na uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego do sali gimnastycznej.
Dzieci przedszkolne zapraszamy do
Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach
i Miejskiego Przedszkola nr 2 w Kaletach
Miotku zgodnie z godzinami zadeklarowanymi na pisemnych deklaracjach złożonych przez rodziców podczas rekrutacji.

Joanna Ptak
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Ze starego albumu

W

kalendarzu dla powiatu lublinieckiego na rok 1913 znalazła
się fotografia mieszkańców Kalet.
Był to czas, gdy Królestwo Prus przygotowywało się do obchodów 100 lecia
Bitwy pod Lipskiem, co było równoznaczne w ówczesnej propagandzie z obchodami 100 lecia Niepodległości Prus.
Bitwa pod Lipskim, a później również
bitwa pod Waterloo, zniweczyły bowiem
napoleońskie plany opanowania całej Europy, a mniejszym państwom, takim jak
ówczesne Prusy, umożliwiły prowadzenie
własnej polityki.
Oczywiście sto lat po bitwie pod Lipskiem Europa była już w zupełnie innej
sytuacji politycznej. Na kontynencie
trwały bowiem ciche przygotowania do
kolejnej wojny, w której ponownie naprzeciw siebie miały stanąć armie Prus
i Francji.

Ale zanim do tego doszło postanowiono
nie tylko przypomnieć wydarzenia sprzed
stu lat, ale także jeszcze nie tak całkiem
zapomnianej wojny francusko-pruskiej
z 1871 roku. Wojny zwycięskiej dla Prus,
która pozwoliła im na scalenie większości
ziem Świętego Cesarstwa Rzymskiego
w kolejne Cesarstwo Niemieckie.
Uroczystości upamiętniające bitwę pod
Sedanem miały miejsce w całej Rzeszy.
Jednym z elementów tych uroczystości
było uhonorowanie żyjących jeszcze
uczestników wojny 1871 roku.
I właśnie dzięki tej akcji fotografia weteranów z Kriegerverein Stahlhammer,
czyli Związku Byłych Żołnierzy z Kalet,
znalazła się we współfinansowanej przez
lublinieckie starostwo publikacji pod
nazwą Der Landbote. Lublinitzer Kreiskalender 1913.
Fotografię weteranów wojny z 1871

roku wykonał E. Schott z Koszęcina. Na
fotografii znaleźli się od lewej: 1. Gottlieb
Lazik z 63 Regimentu Piechoty, 2. Ignatz
Wienczkowsky z 23 Regimentu Piechoty,
3. Johann Drechsler z 62 Regimentu
Piechoty, 4. Alexander Sendel z 38 Regimentu Piechoty, 5. Paul Fischer z 63
Regimentu Piechoty, 6. Hugo Both
z Gwardii Strzeleckiej, 7. Ludwig Czyll
z 63 Regimentu Piechoty, 8. Johann Frost
z 63 Regimentu Piechoty, 9. Alois Hadyk
z 63 Regimentu Piechoty oraz 10. Karl
Verger z 6 Batalionu Strzelców.
Jako ciekawostkę podano, że Johann
Drechsler, Paul Fischer oraz Alois Hadyk
brali również udział w wojnie austriacko
– pruskiej z 1866.

Piotr Kalinowski
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Kolejny projekt z udziałem polsko - ukraińskiej
młodzieży poświęcony sztuce teatralnej i tanecznej
Zrealizowany zostanie w Kaletach

F

undacja Społeczno-Kulturalna
„Gloria Cultura” po raz kolejny
zrealizuje w Kaletach projekt kulturalny poświęconym sztuce tanecznej i teatralnej, którego uczestnikami będzie
młodzież ukraińska i polska pasjonująca się teatrem i tańcem oraz działalnością społecznikowską. Partnerem Fundacji „Gloria Cultura” jest Wzorcowy
Teatr Współczesnej Choreografii
"Phoenix” z Zaporoża na Ukrainie.
Na program projekt złożą się:
- działania artystyczne, w ramach których
zorganizowane zostaną warsztaty teatralno-taneczne na profesjonalnym poziomie
oraz zrealizowany zostanie spektakl pod-

sumowujący projekt, (został
zaprezentowany publicznie
w dniu 12.08.2022 r. w Kaletach– przypis Redakcji);
- działania edukacyjne na
które złożą się warsztaty menedżerskie obejmujące zagadnienia z zakresu logiki
projektowej i myślenia projektowego, pozwalające
uczestnikom posiąść niezbędną wiedzę umożliwiającą
planowanie, przygotowanie
i realizację własnych inicjatyw społeczno-kulturalnych;
- działania z zakresu edukacji międzykulturowej, które pozwolą uczestnikom projektu lepiej poznać polską i ukraińską
historię i kulturę, zwłaszcza związaną
z regionami śląskim i zaporoskim.
Codziennie organizowane będą popołudniowe spotkania i dyskusje uczestników
projektu. Urządzony też będzie "Dzień
polski” i „Dzień ukraiński”, organizację
których realizatorzy projektu powierzą
uczestniczącej w projekcie młodzieży.
W ramach działań z zakresu edukacji
międzykulturowej, organizatorzy przewidzieli też kilka wycieczek edukacyjnych,
m.in. do Krakowa i do wybranych obiek-

tów na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki.
Jak zwykle Urząd Miasta w Kaletach
oraz Miejski Dom Kultury są nieformalnymi partnerami Fundacji „Gloria Cultura” w realizacji projektu. Pomagamy
w pracach organizacyjnych i dokładamy
wszelkich starań, aby dla polskiej i ukraińskiej młodzieży uczestniczącej w projekcie pobyt w Kaletach był niezapomnianym przeżyciem i żeby długo wspominała
ten pobyt jako wspaniałą przygodę. Wraz
z Fundacją „Gloria Cultura” i Stowarzyszeniem „Feniks” z Zaporoża dziękujemy
za uczestnictwo na premierowym spektaklu przygotowanym przez młodych artystów, który odbył się 12 sierpnia na Placu
Zjednoczenia w Kaletach.

Marian Lisiecki

IX Parafialna Pielgrzymka Rowerowa
Na pielgrzymkowym szlaku - Truskolasy 2022

W

sobotę, 9 lipca, pielgrzymi z Parafii p w Św. Józefa w Kaletach
już po raz dziewiąty wsiedli na rowery
i wyruszyli na pielgrzymkowy szlak.
Tym razem celem pielgrzymów było
Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
w Truskolasach.
Pątnicy zebrali się przy parafialnym
kościele o 7.20, aby odmówić modlitwę
i otrzymać błogosławieństwo ks. proboszcza. Jak co roku, kierownik trasy – Grze-

gorz Kukowka z TKK PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach przedstawił pokrótce plan
pielgrzymki i przy dźwięku rowerowych
dzwonków pątnicy ruszyli na pielgrzymkową trasę. Przez kaletańskie lasy dotarli
do Strzebinia, skąd udali się przez Boronów do Olszyny. Tam czekały na nich
gościnne progi kościoła parafialnego wraz
z gospodarzem, byłym kaletańskim wikarym ks. Jarosławem Wiśniewskim. Po
trudach pierwszych kilku pielgrzymko-

wych kilometrów mogli
trochę odetchnąć, a także
w modlitewnym skupieniu
zawierzyć Maryi
swoje pielgrzymkowe
intencje. Z Olszyny pielgrzymi udali się w dalszą
drogę – przez Herby do
Puszczewa, gdzie zorganizowany został postój
na drugie śniadanie.
Kolejnym przystankiem było już Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Truskolasach. Uczestnicy pielgrzymki bezpiecznie dotarli do celu, gdzie zostali przywitani przez proboszcza Wojciecha Ciosmaka
i burmistrza naszego miasta Klaudiusza
Kandzię.
Ksiądz proboszcz parafii św. Mikołaja
z kolei przywitał nas opowiadając historię
Sanktuarium i drewnianego kościoła parafialnego.
Następnym punktem była msza koncele-
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browana przez księdza Damiana Cisło
i ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka
z Kalet. Później przyszedł czas na piknik w ogrodzie sióstr Karmelitanek od
Dzieciątka Jezus – była kawa, herbata
i ciastka, a następnie ognisko. Po posileniu się pysznymi kiełbaskami i krótkim odpoczynku, rodzina Parysów
przygotowała zabawy plenerowe dla
uczestników pielgrzymki. Zabawy
i śmiechu było wiele, gdy drużyny rywalizowały m. in. w kalamburach.
Po pikniku nadszedł czas powrotu –
do przejechania pozostało
jeszcze
45 km. Droga powrotna wiodła przez
Kuleje, Taninę do Lisowa. W kościele
w Lisowie był czas na litanię do Matki
Bożej. Po wspólnej modlitwie pątnicy
ruszyli w stronę kościoła św. Trójcy
w Koszęcinie, gdzie zaplanowany był
kolejny postój, Stamtąd pielgrzymi
wrócili do parafialnego kościoła,
gdzie już czekały na nich stęsknione
rodziny, a także ksiądz wikary
z kropidłem, którym zgodnie z doroczną tradycją obficie święcił powracających. Na powitanie pielgrzymom wyszedł również ksiądz proboszcz. Po dziękczynnej modlitwie
w kościele wszyscy rozjechali się do
swoich domów.
W pielgrzymce wzięło udział
67 rowerzystów w tym 2 dzieci,
które pokonały trasę w przyczepce
rowerowej. Na metę pielgrzymki
przyjechało też kilkanaście pątników samochodami w tym burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia
wspierający wszelkie inicjatywy
rowerowe gminy Kalety
Pielgrzymi pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim
dobroczyńco m: b ur mistrzo wi
p. Klaudiuszowi Kandzi za koszulki
z logo miasta i parafii oraz udostępnienie samochodu Urzędu Miasta
wraz z kierowcą, który nas asekurował, głównym organizatorom – Beacie Halamus i Grzegorzowi Kukowce oraz wszystkim, którzy pomagali w organizacji: Piotrowi za
piękne zdjęcia, wsparcie na trasie,
liderom grup i młodzieży, która
dbała, by nikt się nie zgubił. Szczególne podziękowania pielgrzymi
składają na ręce księdza Damiana,
który nie tylko opiekował się nimi
duchowo, ale już po raz kolejny
wyruszył razem z nimi na pielgrzymkowy szlak.

Pielgrzymi z Parafii
św. Józefa w Jędrysku
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Odbiór przebudowa drogi
gminnej ulicy Zagłoby

9

sierpnia odbył się odbiór końcowy
robót związanych z wykonaniem
przebudowy ulicy Zagłoby w Jędrysku.
W ramach zadania wykonana została
nawierzchnia jezdni z betonowej kostki
brukowej wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji, a także kanalizacja deszczowa. W odbiorze wzięli udział: burmistrz
miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz,
radny Kazimierz Złotosz, a także pracownicy merytoryczni urzędu miejskiego, wykonawca robót i inspektor nadzoru.
Wykonawcą prac była firma POL-BRUK
Sp. z o.o. z Poczesnej. Wartość przebudowy ulicy Zagłoby wyniosła 229.058,96 zł.

Bolesław Gruszka

Gdzie szukać pomocy?

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje o numerach telefonów, pod którymi osoby
dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych, mogą uzyskać pomoc
i wsparcie.
801 120 002 Ogólnopolski Telefon dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska
Linia" Dzwoniąc pod numer 801 120 002
uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informację o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
22 828 11 12 Telefon Zaufania dla Ofiar
i Sprawców Przemocy Seksualnej czynny
we wtorki i środy od. g. 15.00 do 18.00.
Opłaty za połączenia z numerem zgodnie
z cennikiem operatora. Telefon zaufania
oferuje pomoc dorosłym, którzy doświadczyli przemocy seksualnej oraz służy radą
i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne, niepożądane myśli
i zachowania.
116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci
i Młodzieży Czynny całą dobę. Zawiadomić o swoim problemie możesz również

za pośrednictwem strony www.116111.pl
całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna. Zadzwoń lub napisz, gdy
coś Cię martwi, masz problem np. z przemocą w rodzinie, w szkole, nie masz
z kim porozmawiać lub wstydzisz sie
opowiedzieć.
800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.30 – 15.30 – połączenia są bezpłatne. Tu można uzyskać wsparcie
w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię, udzielają informacji
na temat procedury "Niebieskiej Karty".
Ponadto stosowanie przemocy w rodzinie
można zgłaszać pod nr telefonu:
997, 112 Numery alarmowe
34 352 76 43 Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kaletach
34 352 76 34 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kaletach
47 853 49 13 Komisariat Policji w Kaletach

Ewa Mikołajewska– Haiska

Trwa milionowa inwestycja w poprawę jakości powietrza

Od

2020 roku realizowane są
kolejne etapy prac przy termomodernizacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.
Jak można zauważyć na poniższych
zdjęciach, budynek przy ulicy Rogowskiego w niczym już nie przypomina tego
emisyjnego obiektu, który jeszcze niedawno potrafiło zanieczyścić powietrze
w dużej części Jędryska.
Obecnie w obiekcie prowadzone są
prace, które w efekcie doprowadzą do

tego, że budynek ten będzie miał bardzo
niskie zapotrzebowanie na energię cieplną. Przypomnijmy, że do tej pory przebudowana została kotłownia, a stare piece
węglowe zastąpione zostały źródłem gazowym ze specjalnie dostarczonego przez
Spółkę Gazownictwa zasilania wyspowego. Obecnie przy budynku trwają prace
związane z gruntowną jego termomodernizacją m.in. docieplenie ścian, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej. Nie zapomniano o odnawialnych źródłach energii,
na dachu zabudowana została już instala-

cja fotowoltaiczna o mocy 6,5 kWp.
Zadanie przeprowadzane jest 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 20142020.

Bolesław Gruszka
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Weź udział w konsultacjach
dotyczących nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2023 – 2027

Ekospotkanie z mieszkańcami Kalet

W

L

okalna Grupa Działania
Leśna Kraina Górnego
Ślaska serdecznie zaprasza
przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, na spotkania konsultacyjne, które zostaną poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału
obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych
celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.
Spotkanie w Kaletach odbędzie się 22 sierpnia
2022, o godz. 16.00, w siedzibie Miejskiego Domu
Kultury. Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa
na formularzu on-line (stosowny odnośnik znajda Państwo pod adresem:

piątek 29 lipca, korzystając z błękitnego nieba, na Małym
Rynku w Kaletach mieszkańcy miasta mieli możliwość spotkania się z pracownikiem punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze oraz
gminnym Ekodoradcą.
Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli skorzystać z indywidualnych
konsultacji obejmujących w głównej mierze możliwe formy dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji
budynków.
W trakcie, gdy pracownicy udzielali konsultacji, na najmłodszych
mieszkańców miasta czekało wiele atrakcji, w ramach których ponownie
największym zainteresowaniem cieszyło się malowanie na bawełnianych
torbach ekologicznych. Na zakończenie każdy z uczestników został obdarowany orderem „Strażnika błękitnego nieba”. Kolejne takie spotkanie już
w sierpniu.

Sandra Świętek

https://lesnakrainalgd.pl/
okres-przygotowawczy-2023-2027
Serdecznie zapraszamy!

(jal)

Kolejna inwestycja w poprawę jakości powietrza realizowana jest w Miotku

W

budynku Zespołu Placówek
Oświatowych w Kaletach –
Miotku aktualnie prowadzona jest inwestycja, która jako kolejna w naszym
mieście ma na celu poprawę jakości
powietrza.
Chodzi o montaż dwóch pomp ciepła
o mocy 50 kW każda dla potrzeb grzewczych tego budynku. Dodatkowo w ramach tych prac przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej, której zadaniem

będzie obniżenie kosztów funkcjonowania
tego odnawialnego źródła ciepła.
Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, złożone przez wykonawców
oferty przewyższały środki jakie Miasto
Kalety w formie dotacji pozyskało na
realizację tej inwestycji. Dzięki dialogowi
z Instytucją Zarządzającą, Miasto uzyskało zgodę na zwiększenie dotacji w kwocie
105.000 zł, którą wcześniej rada miejska
zabezpieczyła ze środków własnych.

Wiele wskazuje na to, że nowy sezon
grzewczy prowadzony będzie w oparciu
o odnawialne źródło ciepła współpracujące z istniejąca kotłownią, zaś cały budynek szkoły w Miotku stanie się jeszcze
bardziej energooszczędny i ekologiczny.
Projekt realizowany jest z środków Unii
Europejskiej w ramach RPO WSL 20142020. Całkowita wartość zadania
to
643.608,84 zł.

Bolesław Gruszka

www.kalety.pl
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Miasto pozyskało 34 996,25 zł na aktywną tablicę
dla uczniów PSP nr 1

M

iasto Kalety pozyskało 34 996,25
zł dofinansowania dla Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2022-2024 –
„Aktywna tablica”.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane
na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla
uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną
oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dyslekcją, dyskalkulią. Wybrany sprzęt to innowacyjna

pomoc dydaktyczna – system do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą
prof. A. Tomatisa. Terapia Tomatisa to
stymulacja neurosensoryczna (audiopsycho-lingwistyczna), która polega na
kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli
świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach.
Metoda Tomatisa znajduje zastosowanie
zarówno u dzieci, jak i u dorosłych
w przypadku takich zaburzeń, jak: kłopoty
z koncentracją, zaburzenia mowy, dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, depresja, narażenie na przewlekły stres.

Zarząd Dróg Powiatowych
ogłosił przetarg na remont
obiektów mostowych
w Kaletach

4

sierpnia 2022 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
ogłosił przetarg na remonty obiektów
mostowych na terenie Miasta Kalety.

Postępowanie podzielone zostało na
dwie części: remont obiektu mostowego na
ulicy Stawowej w Kaletach Zielonej oraz
mostu na ulicy Ks. Drozdka. Termin składania ofert wyznaczono na 19.08.2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia
o godz. 10.30

Agnieszka Kwoka

Tomasz Galios

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów
Od 1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety
dla najzdolniejszych uczniów i studentów.
O stypendium ubiegać mogą się uczniowie klas V, VI,VII i VIII szkół podstawowych, i ponadpodstawowych oraz studenci
do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach
szczebla co najmniej wojewódzkiego.
Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można w Urzędzie Miejskim od 1.09.2022 r. do
30.09.2022 r., w przypadku studentów do 31.10.2021 r.
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej www.bip.kalety.pl ( „Wnioski do pobrania” , „Stypendia”) lub
w Centrum Usług Wspólnych (III piętro).

Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów i studentów, mieszkańców naszego
miasta, w roku szkolnym 2022/2023. Formularze wniosków można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim, w MOPS lub pobrać
ze strony internetowej www.bip.kalety.pl ( „Wnioski do pobrania” , „Stypendia”)
Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może
być większa niż kwota 600,00 zł netto.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –
do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
•złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
•dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
•zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
•zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, I piętro - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, telefonicznie 34/3527-634

Joanna Ptak
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Miasto Kalety będzie aplikowało o środki w programie „Ciepłe Mieszkanie”

N

arodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór wniosków
w programie „Ciepłe Mieszkanie”, który skierowany jest do właścicieli lokali
w budynkach wielorodzinnych. W ramach naboru będzie można uzyskać
dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej lokalu mieszkalnego,
a także na wymianę starych pieców tzw.
„kopciuchów”.
Beneficjentem programu mogą być
gminy, które następie udzielać będą dota-

cji beneficjentom końcowym tj. osobom
fizycznym posiadającym tytuł prawny
wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu
mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym
przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
W najbliższym czasie, Miasto Kalety
zamierza przygotować i złożyć wniosek
o dofinansowanie, wcześniej jednak prze-

prowadzona zostanie ankietyzacja wśród
właścicieli mieszkań dotycząca indywidualnych potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
Prosimy właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych w naszym mieście
o śledzenie strony internetowej Miasta
Kalety. O szczegółach poinformujemy
wkrótce.

Agnieszka Kwoka
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UWAGA KONKURS!
Po raz kolejny wybieramy najładniejszy balkon i przydomowy ogród

B

urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. Celem konkursu jest zachęcenie
mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie w ludziach pasji ogrodniczej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają! Formularze zgłoszeń przyjmowane
są do 22 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach (biuro nr 22 – sekretariat).

Regulamin konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród
I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety
do dbałości o piękno i estetykę swojego
najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie
w ludziach pasji ogrodniczej.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Kalety.
III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Kalety, którzy
posiadają ogródki przydomowe i/lub balkony.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch
kategoriach:
a) najładniejszy ogród,
b) najładniejszy balkon.
3. W ocenie konkursowej brane będzie
pod uwagę:
a)
w przypadku ogrodu:
- ogólne wrażenie estetyczne ogrodu,
- pomysłowość i oryginalność rabat,
klombów, skalniaków, itp.
- różnorodność roślinna,

- ład, porządek i kolorystyka
b) w przypadku balkonu:
– ogólne wrażenie estetyczne balkonu,
– pomysłowość i oryginalność,
– ilość i jakość ekspozycji roślinnych,
– ład, porządek i kolorystyka.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej:
- imię i nazwisko,
- adres,
- numer telefonu,
- kategorię konkursową,
- zgodę na sfotografowanie wizerunku,
ogrodu/balkonu i podanie wyników do
publicznej wiadomości.
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie www.kalety.pl lub w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22.
6. Zgłoszenia wraz z fotografiami ogró-

dka/balkonu można przesyłać w terminie
do dnia 22 sierpnia 2022 r. na adres mailowy sekretariat@kalety.pl lub złożyć
w sekretariacie Urzędu (zgłoszenie
w wersji papierowej, zdjęcia na nośniku
CD)
7. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej miasta
Kalety www.kalety.pl. O sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.
8. Spośród zgłoszonych do konkursu
ogrodów i balkonów komisja wyłoni
3 najładniejsze ogrody oraz 3 najładniejsze balkony. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do
sfotografowania wizerunku zwycięzców,
ogrodu/balkonu oraz podanie tych fotografii, wraz z imieniem i nazwiskiem, do
publicznej wiadomości.
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W Ichtioparku odbędzie się konferencja ekologiczna z zakresu edukacji o grzybach

26

sierpnia br., o godzinie 11.00, na terenie
parku tematycznego Ichtiopark w Kaletach odbędzie się plenerowa konferencja ekologiczna o tematyce mykologicznej, która będzie
dedykowana grupie senioralnej z terenu naszego
miasta. Wydarzenie realizowane jest z udziałem
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Podczas konferencji odbędzie się bardzo ciekawa
prelekcja, którą poprowadzi najbardziej znany polski grzyboznawca p. Justyn Kołek. Będą poruszone
takie zagadnienia jak m.in. znaczenie grzybów
w ekosystemie, dlaczego warto chronić grzyby,
a także jak rozpoznać jadalne i trujące gatunki. Po
wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny, podczas
którego uczestnicy będą mieli możliwość dyskusji
z prelegentem. Każdy uczestnik konferencji otrzyma także kieszonkowy atlas grzybów, który z pewnością przyda się każdemu podczas samodzielnego grzybobrania. Przewidziany
jest również poczęstunek.
Przypomnijmy, że podobne wydarzenie zorganizowane zostało w ubiegłym roku na terenie pasieki edukacyjnej w Ichtioparku
i dotyczyło ochrony owadów pszczołowatych.
Seniorzy z terenu naszego miasta, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji z zakresu edukacji o grzybach, proszeni są
o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod numerem telefonu 34 3527 630 do dnia 22.08.2022 r. Ilość miejsc ograniczona.

Agnieszka Kwoka

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KALETY
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„KALETY – WSCHÓD”

Na

podstawie art. 17 pkt. 9 i 11
ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022, poz.
503) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022
poz.1029), w związku z uchwałą Nr
315/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KaletyWschód” zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kalety-Wschód”,
przyjętego uchwałą Rady Miejskiej
w Kaletach Nr 101/XII/2011 z dnia
1 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.

2012 poz.526), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
23 sierpnia do 21 września 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, w godzinach od 8ºº do 14ºº
Pro jekt za mieszczony będzie
w podanym terminie również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu
29 sierpnia 2022 r. o godz. 16ºº w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2
Uwagi do planu może wnieść każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do planu należy składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres
42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 lub
w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@kalety.pl,
a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 października 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety.

Tomasz Galios
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza
drugi ustny nieograniczony przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:
L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków.

Przeznaczenie nieruchomości:

Cena

Termin

Wysokość UWAGI
wadium

wywoławcza

i miejsce
przetargu

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach
Nr 102/Xll/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kalety Zachód” (Dz. Urz. woj.
SI. z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527,
zmiana z 2015 r., poz. 4417, zmiana z 2017 r.
poz. 4445, zmiana z 2017 r. poz. 4887, zmiana
z 2018 r. poz. 775) przedmiotowa nieruchomość
znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem
3MW3 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz częściowo w terenie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 4KDD79.

86.000,00zł +
podatek VAT
(osiemdziesiąt
sześć tysięcy
złotych)

Przetarg odbędzie
się w dniu 29
września 2022
roku o godzinie
10..00 w Urzędzie Miejskim
w Kaletach przy
ul. Żwirki
i Wigury 2, II
piętro - sala
posiedzeń nr 24
lub 25.

10.000,00 zł
(dziesięć
tysięcy
złotych)

Działka 545/64 0 kształcie wydłużonym stanowi dostęp do drogi
publicznej dla działki
ewidencyjnej nr 547/64 .
Nieruchomość częściowo utwardzona płytami
betonowymi
Działka 547/64 posiada
kształt regularny. Nieruchomość niezabudowana, nieutwardzona —
porośnięta nieuporządkowaną zielenią niską
częściowo zakrzewiona,
częściowo ogrodzona.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr
102/Xll/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Zachód” (Dz. Urz. woj. SI.
z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527, zmiana
z 2015 r., poz. 4417, zmiana z 2017 r. poz. 4445,
zmiana z 2017 r. poz. 4887, zmiana z 2018 r.
poz.. 775) przedmiotowa nieruchomość znajduje
się w obszarze oznaczonym symbolem 3MW3
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz częściowo w terenie drogi dojazdowej
oznaczone symbolem 4KDD79.

61.000,00zł +
podatek VAT
(sześćdziesiąt
jeden tysięcy
złotych)

Przetarg odbędzie
się w dniu 29
września 2022
roku o godzinie
10.30 w Urzędzie
Miejskim
w Kaletach przy
ul. Żwirki i
Wigury 2, II
piętro - sala
posiedzeń nr 24
lub 25.

8.000,00 zł
(osiem
tysięcy
złotych)

Działka posiada kształt
regularny. Nieruchomość z częściowym
ogrodzeniem. posadowione są dwa garaże
konstrukcji lekkiej nie
związane
trwale
z gruntem

Opis oraz powierzchnia nieruchomości:
1.

•

Działka nr ewid. 545/64
o powierzchni 0,0266 ha.

•

Działka niezabudowana nr ewid.
547/64 o powierzchni 0,1125 ha.
Położenie — Kalety ul. Łokietka, arkusz mapy
13, obręb Kalety, użytek ewidencyjny B, dostępność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na
nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej
o nawierzchni bitumicznej — ul. Łokietka,
własność nieruchomości — właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem
wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę
wieczystą GLIT/00078131/3

2.

•

Działka nr ewid. 546/64 o powierzchni 0,0961 ha.
położenie — Kalety ul. Łokietka, arkusz mapy
13, obręb Kalety, użytek ewidencyjny B, dostępność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na
nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej
o nawierzchni bitumicznej — ul. Łokietka,
własność nieruchomości — właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem
wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę
wieczystą GLIT/00078131/3

Uwagi do ww. nieruchomości:
Tereny objęte ochroną historycznego układu przestrzennego oraz zachowanych elementów o wartościach zabytkowych. Ograniczenie nowych
realizacji do lokalizacji w głębi zespołu obiektów pomocniczych, o wysokości do jednej kondygnacji oraz małej architektury oraz usunięcia współczesnych obiektów dysharmonizujących.
Stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania jest ustalana przez Starostę Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Termin wnoszenia opłaty - do 31 marca każdego roku. Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (www.bip.kalety.pl)
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące przetargu:
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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