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Organizatorzy: Miasto Kalety, Miejski Dom Kultury w Kaletach, Ośrodek Wypoczynkowy „Zielona” 

 Program: 

08.00   Zawody  wędkarskie o „Puchar Zielonej” 

10.00   Rajd nordic walking „Zieloną Pętlą”  

12.00   Turniej siatkówki plażowej drużyn niezrzeszonych ZIELONA CUP 

13.00   Zawody sportowe na deskach SUP 

14.00   Start biegu przełajowego „Polska Biega w Kaletach” 

15.00   Rajd rowerowy „Zieloną Pętlą”

16.00   Występ zespołu ZIELONY BUKSZPAN z prudnickiego Uniwersytetu III Wieku 

16.30   Wręczenie pucharów i nagród za udział  w konkurencjach sportowych

17.00   Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i pokaz taneczny grupy mażoretek INEZ 

17.30   Koncert gwiazdy wieczoru– zespołu Claudii i Kasi Chwołka  

19.00-23.00  Zabawa taneczna przy muzyce zespołu EXIT 

21.00  Widowiskowy pokaz lampionów na wodzie 

 www.kalety.pl

Nowa karetka pogotowia za blisko 400.000 zł. już 
wkrótce trafi do Kalet   

K aletańska stacja pogotowia 
ratunkowego już nieba-

wem otrzyma ambulans wypo-
sażony w najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny o wartości bli-
sko 400.000 zł! Zostanie on prze-
kazany do Kalet z Wojewódz-
kiego Pogotowia Ratunkowego 
w Katowicach.  
    Jak stwierdził sam dyrektor 

Wojewódzkiego Pogotowia Ra-

tunkowego w Katowicach – ten 

ambulans to mały OIOM na kół-

kach.  

    Karetka, która trafi do Kalet wyposażona będzie m.in. w defibrylator, respira-

tor, pompę infuzyjną, krzesełko kardiologiczne, stabilizator, ssak, reduktor, nosze 

zbierakowe oraz nosze główne   z transporterem, które obecnie są jednymi z naj-

nowocześniejszych. 

   Specjalistyczna karetka z całą pewnością przyczyni się do wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa naszych mieszkańców, i jak przekonaliśmy się już nie raz, jest 

bardzo ważnym i wręcz niezbędnym warunkiem dla prawidłowego funkcjonowa-

nia opieki zdrowotnej w naszym mieście.  

Klaudiusz Kandzia 
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Przekaż 1% podatku  

na rzecz klubu 

 LKS Małapanew Kuczów 
 

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu     
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-36 

(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI        

POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę 
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334 

oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  

wpisać nazwę naszego klubu, czyli  

MAŁAPANEW  KUCZÓW.       
 

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

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

Małapanew Kuczów.   
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MATERIAŁ PŁATNY 
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2 kwietnia odbył się tradycyjny już czyn społeczny mający na celu wysprzątanie terenów wokół zbiorników wodnych w Zielo-

nej.  

18 marca w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się wieczór poświęcony Marcinowi Walczakowi, długoletniemu dyrek-

torowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka oraz profesorowi Henrykowi Borkowi w trzydziestą rocznicę 
śmierci. 

19 marca w Truszczycy odbyły się już po raz piąty odbyło się „Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny”. 

19 marca w kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Jędrysku odbyły się rozważania Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo wielko-

postne prowadzone było przez kaletański chór Sonata.  

4 kwietnia, w Urzędzie Miejskim w Kaletach gościł pan Marcin Budziński- wiceprezes Fundacji "Kreatywny Śląsk". Przeprowa-

dzone zostały konsultacje w sprawie tworzenia strategii działania LGD „Biały Śląsk”. 

Podziękowanie 

Wszystkim, którzy uświetnili moje 70-te urodziny– księżom, orkiestrze, panu burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi, 

pani dyrektor Dorocie Mańczak, krewnym oraz wszystkim obecnym na mszy św. dnia 12 marca o godzinie 13.00 
 

serdecznie dziękuję 

Leonard Hadyk 

4 kwietnia w sali sesyjnej UM Kalety, na zaproszenie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Nakle Śląskim 

oraz Urzędu Miasta w Kaletach odbyło się szkolenie dla rolników. 

3 kwietnia zainaugurowany został sezon wędkarski w Ichtioparku.  

KIEROWCA C+E  
 

Zatrudnimy kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym.  
Wymagane doświadczenie na trasach Francja-Anglia.  

tel.880-136-063  
MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 

13 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się konferencja na zakończenie realizacji projektu pn. 

“Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu 

Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”,  

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 
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„Wczoraj i dziś języka” - promocja książki ze zbiorami artykułów prof. Henryka   
Borka oraz wspomnienie o śp. Marcinie Walczaku     

W  piątek 18-tego marca w Miej-
skim Domu Kultury w Kale-

tach odbył się wieczór poświęcony 
Marcinowi Walczakowi, długoletnie-
mu dyrektorowi Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. prof. Henryka Borka 
oraz profesorowi Henrykowi Borkowi 
w trzydziestą rocznicę śmierci.  
    Gości zebranych w sali Miejskiego 

Domu Kultury przywitał organizator 

imprezy Burmistrz Kalet Klaudiusz Kan-

dzia. Wśród zebranych gości znaleźli się 
m. in. poseł Tomasz Głogowski, repre-

zentantka poseł Barbary Dziuk, byli bur-

mistrzowie Kalet: Maria Rogocz, Józef 

Breguła i Józef Kalinowski, Przewodni-

czący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, 

Radni Miasta Kalety Irena Nowak            

i Adam Gabryś, przedstawiciele Uniwer-

sytetu Opolskiego w Opolu: prof. Stani-

sław Gajda i dr Danuta Lech – Kirstein, 

przedstawiciele Instytutu Śląskiego       

w Opolu: prof. Stanisława Sochacka        

i Łucja Jarczak, przedstawiciele Biblio-

teki Śląskiej w Katowicach i bibliotek     

z Powiatu Tarnogórskiego, rodzina          

i przyjaciele Marcina Walczaka, rodzina  

i przyjaciele prof. Henryka Borka, dy-

rektorzy i nauczyciele z miasta i powia-

tu, grupa malarska INSPIRACJE, miej-

scowi poeci, Miejska Orkiestra Dęta         

i mieszkańcy Kalet.  

    Burmistrz Klaudiusz Kandzia w prze-

mówieniu wskazał charakter tego wyjąt-
kowego wieczoru, poświęconego Marci-

nowi Walczakowi i prof. Henrykowi 

Borkowi oraz podziękował 

Marianowi Lisieckiemu – 

dyrektorowi Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej im. prof. 

Borka i Miejskiego Domu 

Kultury za zorganizowanie   

i przygotowanie imprezy 

oraz Krzysztofowi Lisieckie-

mu za wydanie książki         

z artykułami prof. Borka. 

Pani Brygidzie Walczak oraz 

Stefanii Walczak, żonie           

i matce Marcina Walczaka 

burmistrz wręczył bukiet 

kwiatów.  

    Następnie Krzysztof Lisiecki przypo-

mniał sylwetkę Marcina Walczaka i jego 

osiągnięcia w pracy zawodowej. Infor-

macje o Marcinie uzupełnił jego przyja-

ciel Pan Roland Bury, który przedstawił 

Marcina jako człowieka zakochanego    

w muzyce. Na koniec tej części wieczoru 

zabrała głos wdowa po Marcinie, Pani 

Brygida Walczak, która przedstawiła 

swojego męża w codziennym życiu ro-

dzinnym, zaangażowanego w wychowa-

nie synów.  

   Przerywnikiem artystycznym tego wie-

czoru był koncert Miejskiej Orkiestry 

Dętej, która wykonała cztery utwory      

w hołdzie obydwu kaletanom. Utwory 

„Romance”, „Nessun Dorma”, „Forever 

and ever” oraz „The Final Countdown” 

uświetniły ten nastrojowy wieczór. 

Kolejno Krzysztof Lisiecki przybliżył 

pewne fakty dotyczące powstania książ-

ki z artykułami prof. Borka pt.: 

„Wczoraj i dziś języka”. Pomysłodawcą 
wydania był przyjaciel prof. Borka, prof. 

Feliks Pluta, który nie mógł być w tym 

dniu w Kaletach, ale prosił o przekazanie 

podziękowań dla Pani Brygidy Walczak 

i Pana Burmistrza Kalet Klaudiusza 

Kandzi oraz prosił, aby jego słowami 

zamieszczonymi w „Schlesisches Wo-

chenblatt” przybliżyć sylwetkę tego wy-

bitnego językoznawcy polskiego i sło-

wiańskiego. Uzupełnieniem informacji    

o prof. Henryku Borku było wystąpienie 

wybitnego językoznawcy, członka PAN 

prof. Stanisława Gajdy, który prof. Bor-

ka pokazał jako wybitnego Ślązaka         

i wybitnego uczonego oraz człowieka 

rzeczowego, konkretnego i oddanego 

nauce. Po wystąpieniu prof. Gajdy głos 

zabrał Józef Breguła, który wspomniał     

o prof. Borku jako o jednym z najlep-

szych uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stanisława Staszica w Tarnow-

skich Górach, a potwierdzeniem tego był 

wpis w dzienniczku ks. Józefa Cogla. 

Następnie zabrała głos Maria Rogocz, 

która wspomniała o pewnym wydarzeniu 

dotyczącym Marcina Walczaka, który 

zamiast pójść do wojska, wolał praco-

wać w bibliotece.  

    Na koniec wszyscy zebrani obejrzeli 

wystawę ze zdjęciami Marcina Walcza-

ka i książkami, które wydał miejscowym 

poetom i malarzom oraz wystawę zwią-
zaną z życiem i działalnością prof. Hen-

ryka Borka wzbogaconą o rękopisy         

i zdjęcia tego wybitnego uczonego.  

   Pragniemy wszystkim podziękować za 

udział w tym wyjątkowym wieczorze        

i zachęcamy mieszkańców do nabycia 

książki „Wczoraj i dziś języka” z artyku-

łami prof. Borka.  

Nabożeństwo wielkopostne z chórem Sonata   

W  sobotę, 19 marca br. w koście-
le parafialnym p.w. św. Józefa 

w Jędrysku, tuż po wieczornej mszy 
św. odbyły się rozważania Drogi Krzy-
żowej. Nabożeństwo wielkopostne pro-

wadzone było przez kaletański chór 
Sonata.  
    Piękna oprawa muzyczna drogi krzy-

żowej miała na celu wprowadzić para-

fian w nastrój świadomego przeżywania 

Wielkiego Tygo-

dnia męki, śmierci          

i zmartwychwstania 

Pana Jezusa.  

Burmistrz Miasta 

Kalety składa ser-

deczne podziękowa-

nia  wszys tk im 

członkom chóru 

Sonata oraz Pani 

dyrygent Iwonie 

Skop, za wykazaną 
inicjatywę i uświet-

nienie nabożeństwa.  

Agnieszka Kwoka 
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Mieszkańcy Kalet społecznie posprzątali Zieloną   

2  kwietnia 2016 roku, punktualnie   
o godz. 8.00 rozpoczął się tradycyj-

ny już czyn społeczny mający na celu 
wysprzątanie terenów wokół zbiorni-
ków wodnych w Zielonej.  
     Inicjatywa ta na dobre zakorzeniła się 

w kalendarzu wiosen-

nych porządków nasze-

go miasta i z roku na 

rok zwiększa się liczba 

mieszkańców, którzy      

z chęcią i bezinteresow-

nie włączają się w tą 
akcję sprzątania.  

   W tym roku wykoszo-

no zarośla przy zbiorni-

kach, oczyszczono ze 

śmieci linię brzegową, 
wyplewiono i uporządkowano klomb 

przy wjeździe na teren zbiorników, za-

grabiono liście oraz usunięto połamane 

drzewa.  

    Burmistrz Miasta składa szczególne 

podziękowania członkom PZW Koło 

Kalety z Prezesem Robertem Kudrem na 

czele, członkom stowarzyszenia Nasze 

Kalety, mieszkańcom Kalet, a także rad-

nym Rady Miejskiej w Kaletach Miro-

sławie Potempa, Grzegorzowi Krupa       

i Alojzemu Rupikowi.  
Marek Parys 

J est nam niezmiernie miło zaprosić Was i Wasze psiaki na spacer w nie-
zwykłym miejscu! Małe i duże. Rasowe i wielorasowe. Białe, czarne, rude 

i w łatki. Wszystkie psiaki mile widziane!   
    21 maja w Kaletach-Zielonej przejdziemy 9 km trasę "Zielona Pętla" Przygotu-

jemy dla Was piknik, grę w podchody z psami, konkursy z nagrodami i wiele 

innych atrakcji!   

    Pokażcie nam, że będziecie z nami! Zgłaszajcie swój udział w wydarzeniu, 

zapraszajcie znajomych!   

     Szczegóły będziemy Wam przekazywać na bieżąco na  facebookowych profi-

lach BecoPets i Miasta Kalety (tam też dostępny będzie regulamin imprezy).  

   Macie jakieś sugestie? Piszcie, dzwońcie! Jesteśmy otwarci na pomysły!       

Gosia: 503-769-109; gosia@ecolifegroup.pl  

Zuza: zuza@ecolifegroup.pl  

Ala: 734-443-042; ala@ecolifegroup.pl  

Do udziału w imprezie zostaną dopuszczone psy zaszczepione.  

Zapraszamy na majowy spacer  z psem  
po Zielonej 

Organizatorzy 
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D nia 04.04.2016r. na terenie Miej-
skiego Domu Kultury w Kale-

tach miał miejsce Drużynowy Mecz 
Szachowy Sekcji Szachowych MDK 
Kalety i MGOK Woźniki. Gospodarze 
wystąpili w składzie: Mateusz Płonka, 
Maciej Pietrek, Mateusz Wrodarczyk, 
Aleksy Walczak i Kacper Wrodarczyk 
a Goście: Magdalena Jantos, Maciej 
Najder, Dawid Broncel, Paweł Mośny 
i Kamil Mośny.  

W  dniu 22 marca 2016 r., jak co 
roku od 9 lat, w Restauracji 

CASYNO odbyło się wzruszające spo-
tkanie, zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Społeczno – Kulturalne        
w Kaletach dla swoich członków oraz 
dla zaproszonych z miasta przedstawi-
cieli ludzi samotnych.  
    Od początku działalności naszej orga-

nizacji oprócz wielu zadań statutowych 

wyznaczyliśmy sobie cel nietypowy – 

wyciągnięcie z domów i zintegrowanie    

z otoczeniem ludzi, którzy z różnych 

powodów, czasem losowych, a czasem         

z własnego wyboru zamknęli się w sobie 

i w swojej samotności. A przecież sa-

motność jest nie mniej uciążliwa niż 
choroba, niepełnosprawność czy ubó-

stwo. Czasem tak niewiele potrzeba, by 

życie stało się nieco łatwiejsze – trochę 
życzliwości wobec sąsiada, brata czy 

innego człowieka.  

    Okres Wielkiej Nocy jest takim okre-

sem, kiedy bardziej niż kiedykolwiek 

należałoby podzielić się czymś z innym 

człowiekiem, bo tak nakazuje nam 

chrześcijański obowiązek. Uważamy, że 

zaproszenie ludzi samotnych do wspól-

nego stołu jest pewnym gestem symbo-

licznym nawiązującym do historii biblij-

nej, kiedy Pan Jezus karmił rzesze ludzi, 

którzy słuchając jego nauki za nim podą-
żały.  

    Było nam ogromnie 

miło, że na spotkanie 

nasze przybył Bur-

mistrz Miasta Klau-

diusz Kandzia, Prze-

wodniczący Rady 

Miejskiej Eugeniusz 

Ptak, Ksiądz Proboszcz 

Parafii w Kaletach Ję-
drysku Wojciech Cio-

smak oraz Członek 

Zarządu Powiatu Pan 

Andrzej Elwart, który 

sympatyzuje od dawna 

z naszym stowarzysze-

niem.  

    Spotkania- zarówno 

Wielkanocne jak i Bożonarodzeniowe- 

organizowane przez nasze stowarzysze-

nie mają ciekawy charakter. Łączą bo-

wiem tradycje religijne z szeroko pojętą 
kulturą. Staramy się aby jak najbardziej 

uatrakcyjnić zaproszonym gościom to 

kilkugodzinne spotkanie. Recytujemy 

tematycznie związane z uroczystością 
wiersze, śpiewamy okazjonalne pieśni      

i piosenki. Tym razem prowadziliśmy 

też rozważania na temat historii, tak do-

brze nam znanej Męki Pańskiej, zdrady, 

haniebnej śmierci krzyżowej oraz naszej 

postawy- postawy człowieka współcze-

snego. Jak zachowujemy się w naszym 

prywatnym życiu? Czy zachowujemy się 

jak Judasz, który sprzedał Jezusa za 30 

srebrników, lub jak Piotr, który trzykrot-

nie się go zaparł, a może jak Piłat, który 

„umył ręce”, na znak, że nie ma z tym 

nic wspólnego.  

    Kiedy patrzyliśmy na twarze licznie 

przybyłych gości, uważamy, że zakłada-

ny cel spotkania został w pełni osiągnię-
ty. Bo nie liczy się to, co jest na stole, 

ale liczy się możliwość wspólnego spo-

żywania nawet najskromniejszego posił-

ku i uczucia, że jest się komuś potrzeb-

nym, dla kogoś ważnym, że nie czuję się 
już tak samotnym.  

 

            Maria Rogocz 

Drużynowy Mecz Szachowy 
MDK Kalety-  

MGOK Woźniki  

    Drużynowe Mecze Szachowe to już 
tradycja, odbywają się nieprzerwanie od 

2010 roku jako mecz i rewanż i do tej 

pory Kalety wygrały tylko jedno z tych 

spotkań. Przed rozpoczęciem obecnych 

rozgrywek na prośbę kilkorga zawodni-

ków zmieniliśmy regulamin rezygnując    

z gry deblowej parami. Mecz przeprowa-

dzono systemem turniejowym z tempem 

gry po 10 minut na zawodnika na dystan-

sie 6 rund z podliczeniem punktacji 3 

najlepszych juniorów starszych + wynik 

najmłodszego zawodnika z każdej z dru-

żyn. Należy podkreślić, że w trakcie za-

wodów wynik końcowy nie był oczywi-

sty i równowaga utrzymywała się do 

przedostatniej rundy. Po 5 rundzie kale-

tanie odskoczyli na dwa punkty i w ostat-

niej, 6 decydowały się już losy spotkania. 

W rundzie tej, mimo bardzo dobrej po-

stawy woźniczan, nie udało im się wy-

równać. Tak więc tym razem wygrały 

Kalety w stosunku 13,5 pkt. do 12,5 pkt. 

Brawa dla wszystkich zawodników za 

twardą i ambitną grę a rewanż już wkrót-

ce w Woźnikach. 

Informacje  
Koła PZW Kalety 

Skarbnik Koła  przyjmuje 

opłaty za wędkowanie       

w roku 2016 w Miejskim 

Domu Kultury, do końca 

kwietnia, w każdy ponie-

działek, pomiędzy godziną 17.00             

a   19.00 (sala „Słoneczna” na I piętrze 

budynku).  

    17 kwietnia na zbiorniku przy ul. Fa-

brycznej odbyły się zawody o Mistrza 

Koła PZW Kalety. 

    14 maja na górnym zbiorniku w Zielo-

nej odbędą się zawody o Puchar Zielonej. 
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V Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny  

W  sobotę 19 marca w Truszczycy 
odbyły się już po raz piąty za-

wody, w których biegacze powitali      
w kaletańskich lasach wiosnę na spor-
towo. 
    Truszczycka impreza jest pierwszą 
tego typu jeżeli chodzi o całoroczny ter-

minarz biegowy w Powiecie Tarnogór-

skim. Corocznie współorganizują ją: 
miasto Kalety, Starostwo Powiatowe w 

Tarnowskich Górach oraz Nadleśnictwo 

Świerklaniec. 

    Wczesnowiosenna pogoda dopisała. 

Pomimo jedynie kilku kresek na powy-

żej zera na termometrze- nikt nie narze-

kał, a grupki zawodników już od godzi-

ny 10-tej rozgrzewały się w pobliżu star-

tu zawodów. Bieg rozpoczął się 
o  godzinie 11-tej. W szranki stanęło 33 

zawodników i zawodniczek. 

    Jako pierwszy niespełna 5-

cio  kilometrową trasę  ukończył Kamil 

Bezner z Bytomia (czas: 16,26 minuty), 

drugi był Marek Kukowka z Gwoździan 

(16,41), a trzeci- kilkukrotny zwycięzca 

Powiatowego Biegowego Powitania 

Wiosny- Kamil Kubat ze Świerklańca 

(16,45). Wśród kobiet najlepsza była 

Aneta Dmowska z Gwoździan (22,24) 

przed Mają Wac z Bychowej w woj. 

lubelskim i Magdaleną Badowiec z Tar-

nowskich Gór (23,39).     

     Po ukończeniu biegów przez wszyst-

kich zawodników nastąpiła dekoracja 

zwycięzców, której dokonali burmistrz 

Klaudiusz Kandzia, przewodniczący 

Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz 

przedstawicielka Starostwa Powiatowe-

go w Tarnowskich Górach – Pani Kata-

rzyna Wilk. Tradycyjnie też odbyło się 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, które 

tym razem sprezentował Zakład Masar-

ski Dominika Lubosa z Drutarni. Dla 

wszystkich przybyłych aby na sportowo 

powitać wiosnę- pulę „leśnych” gadże-

tów przygotowało Nadleśnictwo Świer-

klaniec. 

    Stroną techniczną zawodów 

zarządzał radny Antoni Jeż- 
Lokalny Animator Sportu. 

Organizatorzy dziękują za 

pomoc w przeprowadzeniu 

imprezy panu leśniczemu Bro-

nisławowi Wawrosiowi oraz 

Milenie Krus, Marcie Kamiń-
skiej i Katarzynie Kusidło. 

 

Klasyfikacja w kategoriach: 

Mężczyźni: 
  

17-39 lat 
1. Kamil Bezner   

2. Marek Kukow-

ka 

3. Kamil Kubat 

  

40+ 
1. Piotr Gryboś 
2. Marek Dmow-

ski 

3. Andrzej Dziuk 

  

Kobiety: 
  

15-16 lat 
1. Agata Piecha 

  

17-39 lat 
1. Maja Wac 

2. Magdalena 

Badowiec 

3. Kinga Baron i 

Adriana Potempa 

(ex aequo)     

  

40+ 
1. Aneta Dmow-

ska 

2. Izabela Toma-

szewska 

3. Iwona Wrę-
czycka 

Jacek Lubos 
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ZAPRASZAMY NA TRENINGI Z TECHNIKI CHODZENIA! 

29 kwietnia i 6 maja , o godzinie 17.00 organizatorzy powyższego rajdu nordic walking              

zapraszają na wspólne treningi z techniki prawidłowego chodzenia nordic walking.  

Zbiórka pod stadionem miejskim (KS Unia) przy ul. Fabrycznej. 

Zajęcia prowadzić będą licencjonowani instruktorzy. Będzie możliwość wypożyczenia kijków. 
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Jacek Lubos 

Drużyna pingpongistów Unii Kalety sensacyjnym beniaminkiem III ligi   

Po  zeszłorocznym sukcesie ja-
kim był awans do III ligi cel 

podstawowy mógł być tylko jeden - 
walka o spokojne utrzymanie się. Cel 
został osiągnięty już po pierwszej run-
dzie, gdyż drużyna Unii, po bardzo 
dobrej postawie, zajęła 5 miejsce        
w tabeli i w drugiej rundzie zagrała      
o miejsca 1-8. Ostatecznie pingpongi-
ści  Unii zajęli na koniec sezonu sensa-
cyjne, czwarte miejsce! 
   Dzięki bezpiecznej pozycji w tabeli 

zajmowanej po I rundzie kaletańscy teni-

siści stołowi  mogli bez presji nabierać 

doświadczenia w walce z trudnymi ry-

walami.  

    Rundę rewanżową drużyna Unii roz-

poczęła 3 marca meczem z liderem  ATS 

Ligota Łabędzka, a zakończyła 13 kwiet-

nia spotkaniem z mysłowickim Klubem 

Olimpijczyka. 

     Zawody domowe pingpongiści Unii 

rozgrywali w sali gimnastycznej PSP    

nr 1. 

  

Wyniki meczów: 
 
I runda: 

Unia - KU AZŚ UŚ Katowice - 7-3. 

SKS Spartakus Gliwice - Unia - 7-3 

Unia - Klub Olimpijczyka Mysłowice - 6-4 

TRS Millenium Myszków - Unia - 1-9 

Unia - UKS Wolej Ruda Śląska - 6-4 

LKS Liswarta Lisów - Unia - 7-3 

Unia - Orkan Chruszczobród - 6-4 

LKS Strażak Mikołów - Unia - 3-7 

Unia - KKS Kolejarz Gliwice - 4-6 

ULKS Ruch Pniów - Unia - 4-6 

Unia - MKS Skarbek II TG - 5-5 

Unia - UKS Huragan II Sosnowiec - 9-1 

 

II runda: 

ATS Ligota Łabędzka - Unia - 10-0 

Unia - Skarbek III TG - 4-6 

AKS II Mikołów - Unia - 3-7 

Unia– ATS Ligota Łabędzka– 2-8 

 Orkan Chruszczobród— Unia-  4-6 

Unia– SKS Spartakus Gliwice 3-7 

Unia– Liswarta Lisów 1-9 

MKS Skarbek II TG– Unia– 9-1 

KKS Kolejarz Gliwice– Unia– 5-5 

 Klub Olimpijczyka Mysłowice– Unia 3-7 

 

 Antoni Jeż 

Rok 2016 rokiem  
jubileuszowym Klubu 

Sportowego Unia Kalety   

W  roku 2016 w na-
szym mieście przy-

pada niezwykły jubileusz, 
95-lecia działalności Klubu 
Sportowego Unia Kalety.  

    W związku z tym wydarzeniem          

w miesiącu listopadzie zaplanowano 

uroczystą akademię, podczas której wrę-
czone zostaną odznaczenia dla zasłużo-

nych członków i działaczy Klubu oraz 

przedstawiona zostanie działalność UNII 

na przestrzeni tych lat. Klub Sportowy 

Unia Kalety będzie również w tym roku 

jednym z organizatorów Dni Kalet, które 

odbędą się w dniach 10-12 czerwca         

i będą obfitowały w wydarzenia sporto-

we.   
Marek Parys 

Z ajmująca na półmet-
ku sezonu wysoką, 

czwartą pozycję w II gru-
pie częstochowskiej ligi 
okręgowej Unia Kalety 

przystąpiła na wiosnę do rozgrywek 
bez większych zmian personalnych. 
    Przed pierwszym meczem ligowym, 

jeszcze zimą, zawodnicy Unii rozegrali 

serię sparingów tocząc pojedynki kolej-

no z: LZS Mrzygłód (2:0), Górnikiem 

Bobrowniki (5:0), własnymi rezerwami 

(12:1), Unią Świerklaniec(1:2), Sokołem 

Orzech (2:1), Dramą Zbrosławice (1:1), 

Odrą Miasteczko (1:2) i LKS Żyglin 

(2:1). 

    Po sparingach przyszła pora na Pu-

char Polski. W ramach tych rozgrywek, 

na szczeblu Podokręgu Lubliniec, 13 

marca Unia rozgromiła w Lisowie miej-

scową Liswartę aplikując jej  5 bramek

(Mateusz Nojman, Dawid Baron, Mate-

usz Urbańczyk, Mateusz Painta, Dawid 

Cyl)  i tracąc jedynie 3. 13 kwietnia za-

wodnicy z Fabrycznej postawili „kropkę 
nad i” wygrywając 3:0 z MLKS Woźni-

ki (Gomoluch, Baron, Cyl) i tym samym 

zwyciężając w rozgrywkach o Puchar 

Polski na szczeblu Podokręgu Lubliniec.  

    Liga wystartowała 19 marca. Unia 

pokonała u siebie Amatora Golce 2:1  

(P. Bździon, A. Imiołczyk). 26 marca 

wróciła na tarczy z Częstochowy, gdzie 

uległa Płomieniowi Kuźnica Marianowa 

0:1, 3 kwietnia przegrała u siebie z War-

tą Mstów 0:1, 9 kwietnia przegrała 1:3   

z Piastem w Przyrowie (bramka- D. Ba-

ron), a 16 kwietnia podzieliła się punkta-

mi z Liswartą w Krzepicach (0:0).    

   W kwietniu zawodnicy KS Unia za-

grają jeszcze u siebie z Lotnikiem Ko-

ścielec (23-go) i w Lublińcu ze Spartą 
(30-tego). 

Unia gromi w Pucharze Polski 

Tabela po 20-tej kolejce rozgrywek 

Foto: Profil Facebook’owy KS Unia Kalety 
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Jacek Lubos 

R adni Rady Miejskiej w Kaletach, 
podczas posiedzenia w dniu 10 

lutego 2016 r. zabezpieczyli środki 
finansowe w budżecie miasta na reali-
zację zadania pn. Modernizacja bo-
iska w Kaletach Kuczowie - utwardze-
nie terenu.  
   W ramach tej inwestycji utwardzony 

zostanie teren do murawy piłkarskiej od 

nowo ustawionego ogrodzenia z bramą 
wjazdową. Przed ogrodzeniem, przy ul. 

Paderewskiego, wykonane zostaną         
z płyt ażurowych miejsca postoju pojaz-

dów.  

   7 marca 2016 r. po przeprowadzonym 

postępowaniu przetargowym wyłoniony 

został wykonawca 

wyżej wymienio-

nych prac. Najko-

rzystniejszą ofertę, 
zgodną z zapisami 

specyfikacji istot-

nych warunków 

zamówienia, złoży-

ła Firma BUD - 

MET z Truskola-

sów, która na reali-

zację zadania ma 

dwa miesiące od daty podpisania umo-

wy.  

   W chwili obecnej prowadzone są prace 

związane z przygotowaniem podbudowy 

dla utwardzenia terenu kostką brukową     
i płytami ażurowymi.  

Miasto Kalety prowadzi dalsze prace     
inwestycyjne przy zmodernizowanym     

boisku LKS Małapanew Kuczów   

Zwycięstwo w Koszęcinie 

W  związku ze 
w spo mina ną 

niżej, trwającą mo-
dernizacją obiektu 
sportowego przy ulicy 
Paderewskiego, za-

wodnicy LKS Małapanew Kuczów 
rundę wiosenną rozpoczęli i zakoń-
czą grając w roli gospodarza na bo-
isku w Strzebiniu, 
    Inauguracja rundy okazała się fal-
startem, kuczowianie ulegli bowiem 
1:2 Unii Lisowice. Już 10 kwietnia 
odnieśli jednak zwycięstwo 3:1 w der-
bowym meczu w Koszęcinie z miej-
scowym Śląskiem. Bramki w tym me-
czu zdobyli: Krystian  Bort, Tomasz 
Orlik i Patryk Kocyba. 17 kwietnia     
w Strzebiniu Małapanew zremisowała 
3:3 ze Spartą Tworóg. (bramki-

Tabela po 16 kolejkach 

Jan Potempa 

Kuczów w budowie  

Od  kilku tygodni trwają intensywne prace przy 
budowie odwodnienia ul. Paderewskiego         

w Kuczowie.  
   Realizacja zadania jest finansowana ze środków Miasta 

Kalety i Powiatu Tarnogórskiego.  

   W pierwszym etapie, który zostanie zakończony do 31 lip-

ca 2016 r., inwestycja obejmuje: budowę kanalizacji desz-

czowej i chodnika na ul. Paderewskiego od posesji nr 42 

(koniec etapu z 2014 roku) do skrzyżowania z ul. Lubszecką. 
W jej ramach, w roku 2016 przewiduje się m.in. roboty roz-

biórkowe nawierzchni chodnika i jezdni, frezowanie na-

wierzchni bitumicznej, wykopy ziemne, wykonanie kanału    

z rur PCV, montaż studzienek betonowych, wyłożenie chod-

nika kostką brukową. Drugi etap- od skrzyżowania z ul. Lub-

szecką do ul. Tarnogórskiej- zrealizowany zostanie do 31 

lipca 2017 r.  
Jan Potempa 
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A. Kąkol, T. Orlik x2).    
   Następne mecze: 24 kwiecień LKS Sie-

raków Śląski (wyjazd), 1 maja Rybak Cia-
sna (Strzebiń). 
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W  marcu Miasto Kalety złożyło 
wniosek do Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki o dofinansowanie kolej-
nych prac modernizacyjnych na na-
szym stadionie miejskim.  
   W ramach projektu zaplanowany zo-

stał remont oświetlenia treningowego 

boiska piłkarskiego, montaż piłkochwy-

tów na boisku głównym i treningowym, 

a także ustawienie stojaka dla 10 rowe-

rów.  

    Aby wnioskować o modernizację 
oświetlenia, Miasto Kalety musiało 

wcześniej wykonać projekt oraz uzyskać 
pozwolenie na jego budowę. 
    Miasto na bieżąco stara się moderni-

zować obiekty sportowe na naszym tere-

nie, stale podnosząc ich standard. Od 

2013 roku nasze miasto było beneficjen-

tem znacznych środków z programu 

modernizacji infrastruktury sportowej, 

dzięki którym wyremontowano boisko 

wielofunkcyjne i bieżnię lekkoatletyczną 
na stadionie miejskim oraz wymieniono 

murawę piłkarską zamontowano piłko-

chwyty i zmodernizowano boisko wielo-

funkcyjne na obiekcie sportowym przy 

ul. Paderewskiego w Kuczowie. 

    Tymczasem czekamy na rozstrzygnię-
cie konkursu. Miejmy nadzieję, że jego 

wynik będzie dla nas pomyślny.  

Kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową na terenie Kalet  

N asze miasto złożyło wniosek         
o dofinansowanie w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014 -2020 na 
r e a l i z a c j ę  p r o j e k t u  p n . 
„Przeciwdziałanie niskiej emisji po-
przez kompleksową termomoderniza-
cję budynków użyteczności publicznej 
w mieście Kalety – Leśnym zakątku 
Śląska”.  
      Jak już wcześniej informowaliśmy, 

projekt swoim zakresem będzie obejmo-

wał poprawę efektywności energetycznej 

budynków Publicznego Gimnazjum       

w Kaletach oraz Miejskiego Domu Kul-

tury w Kaletach.  

      Miasto Kalety planuje w budynku 

Miejskiego Domu Kultury min. ocieplić 
ściany zewnętrzne, wymienić stolarkę 
okienną i drzwiową, wymienić pokrycie 

dachowe oraz zamontować kolektory 

słoneczne do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowe. Podobne prace wykonane 

będą w budynku Publicznego Gimna-

zjum. Dodatkowo na dachu sali gimna-

stycznej PSP nr 1 zamontowana zostanie 

farma fotowoltaiczna, która produkować 
będzie energię elektryczną na potrzeby 

Gimnazjum oraz szkoły podstawowej. 

Cegły elewacji Gimnazjum zostaną jedy-

nie odnowione – nie będzie zastosowana 

izolacja zewnętrzna.  

      Powodzenie projektu uzależnionej 

jest jednak od pozytywnej oceny nasze-

go wniosku i uzyskanie dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej na ten cel.  

Miasto Kalety złożyło wniosek o dofinansowanie kolejnych termomodernizacji  
budynków użyteczności publicznej    

Marek Parys 

Klaudiusz Kandzia 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów stawia na reklamę w Kaletach 

G órnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów doceniło pozytyw-

ną aurę, z jaką spotkało się postawie-
nie przy Drodze Wojewódzkiej nr 908 
„witaczy” oznajmiających przejezd-
nym fakt istnienia na terenie naszego 
miasta ujęć wody wykorzystywanych 
przez ten zakład.  

    Idąc „za ciosem” GPW chce zainwe-

stować w Kaletach kolejne pieniądze 

kupując na użytek miejskiej wypoży-

czalni sprzętu wodnego  7 kajaków.  

    Kajaki przyozdobione logo GPW        

i hasłami promocyjnymi (patrz konkurs 

na stronie nr 13) będą aktywną, pływają-

cą  reklamą dla tego przedsiębiorstwa 

podczas całego sezonu turystycznego. 

Miasto Kalety zyska zaś tym samym 

cenny, nowy sprzęt, nie wydając na nie-

go ani grosza z budżetowych pieniędzy. 

      

Klaudiusz Kandzia 

Nr 4 (288) 
 

12        Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                              MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 



 

  www.kalety.pl 

(jal) 

Agnieszka Kwoka 

Klaudiusz Kandzia 

W  poniedziałek, 4 kwietnia, w Urzędzie Miejskim 
gościł pan Marcin Budziński- wiceprezes Fundacji 

"Kreatywny Śląsk". 
    To właśnie ta rybnicka fundacja odpowiedzialna jest za 

stworzenie strategii działania Grupy Inicjatywnej "Biały 

Śląsk", która zrzesza 18 podmiotów samorządowych, w tym 

Kalety. Przedstawiciel "Kreatywnego Śląska", podczas prze-

szło godzinnego spotkania z burmistrzem miasta oraz pracow-

nikami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za promocję, 
pozyskiwanie środków zewnętrznych i współpracę z przedsię-
biorcami, zadał gospodarzom kilkanaście pytań z różnych 

dziedzin kaletańskiej praktyki samorządowej. Podobne bada-

nia konsultacyjne przeprowadza się po kolei we wszystkich 

podmiotach samorządowych tworzących "Biały Śląsk".  

W  niedzielę 3 kwietnia, zainaugu-
rowany został sezon wędkarski 

w Ichtioparku.  
    Piękna pogoda przyciągnęła nad 

zbiornik kilkunastu zwolenników relaksu 

na świeżym powietrzu.  

    W ruch poszły wędki z miejskiej wy-

pożyczalni sprzętu wędkarskiego,           

a efektem kilkugodzinnych połowów 

były gównie leszcze i karpie. 

    Po raz drugi Ichtiopark otworzono też 
10 kwietnia.   

    Niebawem następna odsłona rybnych 

atrakcji w Ichtioparku. O terminie po-

nownego udostępnienia stawu wędka-

rzom - amatorom poinformujemy na 

naszej stronie internetowej. 

Otwarcie sezonu w Ichtioparku  Miasto Kalety  
na Facebook’u   

Na  p o c z ą t k u 
kwietnia  ru-

szył oficjalny profil pro-
mo cy j no - t ury st y czny 

Miasta Kalety na Facebook’u.  
   Jak sama nazwa wskazuje - pojawiać 
się na nim będą przede wszystkim infor-
macje z zakresu promocji naszego Le-
śnego Zakątka Śląska. Popularyzować 
będziemy walory turystyczne i rekre-
acyjne naszego miasta, a także podpo-
wiemy co i kiedy będzie się w Kaletach 
działo.  
    Tymczasem zapraszamy do odwie-
dzenia oraz polubienia naszego profilu. 
Link: 
https://www.facebook.com/Miasto-
Kalety-651049665035340/ 

Klaudiusz Kandzia 

Z apraszamy do udziału w konkursie 
na hasła promocyjne Górnoślą-

skiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów 
   Celem konkursu jest wyłonienie 7 haseł 

promujących Górnośląskie Przedsiębior-

stwo Wodociągów, które zostaną umiesz-

czone na 7 kajakach zakupionych przez tę 
Spółkę na potrzeby wypożyczalni sprzętu 

wodnego w Zielonej. 

    Hasło powinno się składać maksymal-

nie z 6 słów i zawierać treści podkreślają-
ce profil działalności GPW. Hasła mogą 
również nawiązywać do współpracy GPW 

z Miastem Kalety. 

    Nie można powielać już istniejących 

haseł (np. „Nasza woda- od poleń dla 

pokoleń” , „Woda dla Śląska z leśnego 

zakątka”). 

    Do propozycji hasła można dołączyć 
uzasadnienie (maksymalnie 5 zdań). 
    Konkurs ma charakter otwarty – skiero-

wany jest głównie do mieszkańców Mia-

sta Kalety. Każdy uczestnik może zgłosić 
maksymalnie 3 zestawy haseł (po 7 haseł 

w zestawie, łącznie 21).  

   Propozycje haseł należy dostarczyć do 

Urzędu Miasta Kalety osobiście (w za-

mkniętej kopercie) lub pocztą, ewentual-

nie przesłać pocztą elektroniczną na ad-

res:  
sekretariat@kalety.pl 
w terminie do           

4 maja br. do godz. 15.30.  
    Konieczne jest podanie danych do kon-

taktu z autorem haseł. 

     O wyłonieniu zwycięzców konkursu 

zdecyduje specjalnie powołana komisja 

konkursowa złożona z przedstawicieli 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodo-

ciągów i Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Autor najlepszego zestawu haseł  otrzyma 

w nagrodę zestaw gadżetów promocyj-

nych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów oraz dwuosobowy karnet 

uprawniający do bezpłatnego korzystania 

ze sprzętu wodnego wypożyczalni w Zie-

lonej. Zwycięzca zostanie też zaproszony 

na uroczyste wodowanie zakupionych 

przez GPW kajaków, które nastąpi pod-

czas VI Święta Zielonej w dniu 14 maja 

2016 r. 

UWAGA! KONKURS! 

Konsultacje przy tworzeniu  
strategii  LGD „Biały Śląsk” 
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Dariusz Szewczyk 

Szkolenia dla rolników 

w  dniu 4 kwietnia br. w sali sesyjnej UM Kalety, na zapro-
szenie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z sie-

dzibą w Nakle Śląskim oraz Urzędu Miasta w Kaletach odbyło 
się szkolenie dla rolników, na które przybyło 7 osób.  
    Tematyką spotkania były dopłaty bezpośrednie w 2016 roku oraz 

wybrane działania PROW 2014-2020, dopłaty do materiału siewne-

go oraz zmiany w procedurach, a także finansowanie przedsięwzięć 
w gospodarstwach rolnych . Ww. szkolenie poprowadziła pani Bar-

bara Wróbel- pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Natomiast dopłaty do wapna nawozowego oraz zasady pobierania 

prób glebowych Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Gliwi-

cach omówiła p. Grażyna Winiarczyk.  

    Po szkoleniu pracownik ŚODR do godz. 15.00 pełnił dyżur, pod-

czas którego można było uzyskać pomoc przy wypełnianiu wnio-

sków, aby uzyskać ww. dopłaty. Osoby zainteresowane mogą ww. 

pomoc uzyskać codziennie do 10.06.2016 r. w Śląskim Oddziale  

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Nakle śląskim, ul. Morcinka 9a, 

tel. 515275925, 32 285 18 47 oraz innych placówkach terenowych 

ŚODR. 
Marlena Kurc 

I nformujemy, że została zakoń-
czona rekrutacja do miejskich 

przedszkoli. Miasto zapewniło tyle 
miejsc w przedszkolach, że wszyst-
kie zgłoszone do miejskich przed-
szkoli dzieci zostaną przyjęte.  
    Do Miejskiego Przedszkola nr 1 

w Kaletach będzie uczęszczało 125 

dzieci, w Zespole Szkół i Przedszko-

la w Kaletach Miotku będzie 22 

dzieci sześcioletnich w oddziale "0" 

w szkole oraz 40 dzieci w Miejskim 

Przedszkolu nr 2 w Kaletach Miot-

ku.  

MATERIAŁ PŁATNY 

Zakończono rekrutację 
do przedszkoli 

 miejskich  

W Ichtioparku stanęły przyrodnicze gry terenowe   

J ak już wcześniej informowaliśmy, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

dofinansował kolejny wniosek złożony przez Miasto Kalety w ra-
mach Priorytetu 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych, przy-
rodniczych i ekologicznych.  
    Dotacja przeznaczona została na zakup przyrodniczych gier tereno-

wych, które tym razem stanęły na terenie Ichtioparku. Są to 4 gry na 

zasadnie puzzli oraz labiryntów natury. Wszystkie o rybiej tematyce.    

   Przypomnijmy, że na zakup gier terenowych WFOŚiGW w Katowi-

cach przyznał nam 12.868 zł. czyli blisko 75% dofinansowania.        

W ramach zadania wydrukowane zostaną wkrótce także ulotki-

foldery o niniejszej ścieżce.  

    Mamy nadzieję, że gry terenowe w Ichtioparku będą cieszyć się 
równie dużym zainteresowaniem co w Zielonej i staną się ciekawą 
alternatywą na spędzenie wolnego czasu z rodziną.  

Agnieszka Kwoka 
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Zarządzenie nr 0050.50.2016 Burmistrza Miasta Kalety 
z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
 

    Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016r., 

poz.239) oraz na podstawie Programu Współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2016, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 108/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. 

Burmistrz Miasta Kalety 
Zarządza: 

 

§ 1 

    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.:  

     Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2016 roku. 

Organizacja wyjazdów profilaktyczno- zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2016 roku 

    Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

§ 2 

Treść ogłoszenia w otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3 
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

                                                  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

          -w Biuletynie Informacji Publicznej, 

          -w gazecie lokalnej „Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety”. 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kalety 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Klaudiusz Kandzia 

1. Rodzaj zadania: 
- Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci 

w zakresie narażenia środowiskowego na 

ołów w gminie Kalety w 2016 roku, 

- Organizacja wyjazdów profilaktyczno– 

zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2016 

roku. 

2. Wysokość środków publicznych na re-
alizację zadań: 
- na realizację zadania pod nazwą: Realizacja 

monitoringu zdrowotnego dzieci   w  zakresie 

narażenia środowiskowego na ołów w gminie 

Kalety w 2016 roku przeznacza się środki      

z budżetu miasta Kalety w wysokości: 

2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) 

- na realizację zadania pod nazwą: Organiza-

cja  wyjazdów profilaktyczno– zdrowotnych 

dzieci w gminie Kalety w 2016 roku przezna-

cza się środki z budżetu miasta Kalety           

w wysokości: 4.000,00 (słownie: cztery tysią-
ce złotych) 

a) złożenie ofert na dofinansowanie nie jest 

równoznaczne z otrzymaniem dofinansowa-

nia; 

b) decyzję o udzieleniu dotacji podejmie 

Burmistrz Miasta Kalety po zasięgnięciu 

opinii odpowiedniej komisji; 

c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniej-

szej oferty zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 

3 maja kwietnia 2003 r. 

3. Termin składania ofert: 
Oferty, zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Pracy      i Opieki Społecznej z dnia 15  grud-

nia 2010 r. (Dz. U. z  2011r. Nr 6,  poz. 25) 

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta 

Kalety do dnia 25 maja 2016 roku 
- oferty powinny zawierać następujące dane: 

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania 

publicznego proponowanego do realizacji; 

b) termin i miejsce realizacji zadania publicz-

nego; 

c) kalkulację przewidywanych kosztów; 

d) informację o wcześniejszej działalności 

podmiotu składającego ofertę w zakresie, 

którego dotyczy zadanie; 

e) informację o posiadanych zasobach rze-

czowych i kadrowych zapewniających wyko-

nie zadania, w tym o wysokości środków 

finansowych uzyskanych na realizację dane-

go zadania  z innych źródeł; 

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nie-

odpłatnego wykonania zadania; 

g) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 

ostatni rok działalności; 

h) statut organizacji. 

4. Oferty złożone po terminie bądź nie-
zgodne z określonymi wymaganiami nie 
będą rozpatrywane 
5. Tryb wyboru ofert: 
- wyboru oferty dokonuje komisja konkurso-

wa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmi-

strzowi. 

- oferta zostanie wybrana według następują-
cych kryteriów: 

a) zapewnienia jakości wykonania zadania na 

bazie posiadanych przez oferenta zasobów 

kadrowych i rzeczowych; 

b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania 

środków z dotacji na realizację zadania; 

c) deklarowanego zaangażowania środków 

własnych lub pozyskanych z  źródeł; 

d) dotychczasowej działalności podmiotu 

składającego ofertę w zakresie, którego doty-

czy zadanie. 

- wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej  Urzędu Miejskiego, oficjalnej stro-

nie internetowej Miasta Kalety, lokalnym 

miesięczniku „Biuletyn Informacyjny Miasta 

Kalety” (gazeta lokalna) oraz na tablicy ogło-

szeń w Urzędzie Miejskim w terminie do       

7 dni od dnia wyboru oferty. 

- od podjętych decyzji nie przysługuje odwo-

łanie. 

6. Termin wybory oferty: Komisja konkur-

sowa dokona wyboru oferty do dnia 30 maja 
2016 r.  
7. Termin i warunki  realizacji zadania:  
a) termin od dnia podpisania umowy do dnia 

30 listopada 2016 r. 
b) zadanie winno być realizowane z zacho-

waniem wszelkich środków bezpieczeństwa 

dla wszystkich uczestników 

c) szczegółowe warunki realizacji zadania 

zostaną zamieszczone w umowie. 

8. Na realizację ww. zadań w ubiegłym 
roku zostały przeznaczone środki w wyso-
kości: 6.000, 00 zł  
  

Ogłoszenie 
Burmistrz Miasta Kalety Działając zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia  
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Starasz się o świadczenie wychowawcze? Zapoznaj się z procedurą oraz dokumentami 
niezbędnymi do jego uzyskania  

INFORMACJE MOPS KALETY 

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy: 

Potwierdzenie tożsamości -  dokument 

tożsamości ze zdjęciem do wglądu pra-

cownika. 

Uprawnieni wnioskodawcy: 
- rodzic – brak dokumentu  

- opiekun prawny - orzeczenie sądu 

ustanawiające opiekuna prawnego 

- opiekun faktyczny – zaświadczenie     

z sądu o toczącym się postępowaniu       

w sprawie przysposobienia dziecka.  

Stan cywilny: 
- kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – 

brak dokumentu 

- separacja – prawomocny wyrok sądu 

orzekający separację 
- rozwiedziony/a – prawomocny wyrok 

sądu orzekający rozwód 

- wdowa/wdowiec – akt zgonu współ-

małżonka 

 

   Wymagane dokumenty dla osób ubie-

gających się o świadczenie na pierwsze 

dziecko: 

- dochód (dotyczy wszystkich pełnolet-

nich członków rodziny). W bieżącym 

okresie zasiłkowym brany jest pod uwa-

gę dochód  z roku bazowego 2014. 

Należy wypełnić druk:  

„oświadczenia członków rodziny o do-

chodach osiągniętych w roku kalenda-

rzowym poprzedzającym okres zasiłko-

wy, innych niż dochody podlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych na zasadach określo-

nych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e 

i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.   

o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. 

zm. )” 

 

- działalność gospodarcza prowadzona 

na podstawie przepisów o zryczałtowa-

nym podatku lub na podstawie karty 

podatkowej (dotyczy osób, które taki 

dochód uzyskiwały). 

Należy wypełnić druk:  

„oświadczenia członków rodziny rozli-

czających się na podstawie przepisów     

o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne o dochodzie osią-
gniętym w roku kalendarzowym poprze-

dzającym okres zasiłkowy 

 

- gospodarstwo rolne (dotyczy osób, 

które taki dochód uzyskiwały) 

Należy wypełnić druk:  

„zaświadczenie właściwego organu gmi-

ny, nakaz płatniczy albo oświadczenie    

o wielkości gospodarstwa rolnego wyra-

żonej w hektarach przeliczeniowych 

ogólnej powierzchni w roku kalendarzo-

wym poprzedzającym okres zasiłkowy” 

 

- umowa dzierżawy w przypadku          

w przypadku oddania części lub całości 

znajdującego się w posiadaniu rodziny 

gospodarstwa rolnego w dzierżawę 
 

- umowa o wniesieniu wkładów grunto-

wych (w przypadku wniesienia gospo-

darstwa rolnego do użytkowania przez 

rolniczą spółdzielnię produkcyjną) 
 

UWAGA! 

   Ośrodek jest obowiązany do samo-

dzielnego uzyskania od organów podat-

kowych lub ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów 

publicznych, drogą elektroniczną lub 

drogą pisemną, odpowiednio: 

1. informacji o dochodzie podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych na zasadach określo-

nych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e 

i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.   

o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, każdego członka rodziny, udziela-

nych przez naczelnika właściwego urzę-
du skarbowego 

2. informacji o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, w tym infor-

macji  o wysokości składek od poszcze-

gólnych płatników i okresach opłacania 

przez nich tych składek 

3. informacji o legitymowaniu się odpo-

wiednim orzeczeniem o niepełnospraw-

ności lub stopniu niepełnosprawności 

obejmującej następujące dane: 

•datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 

•wskazania w orzeczeniu o niepełno-

sprawności lub stopniu niepełnospraw-

ności 

•datę powstania niepełnosprawności lub 

stopnia niepełnosprawności, 

•datę złożenia wniosku o wydanie orze-

czenia o niepełnosprawności albo o stop-

niu niepełnosprawności, 

•okres, na jaki zostało wydane orzecze-

nie. 

 

WAŻNE! 
W przypadku braku możliwości samo-
dzielnego uzyskania przez Ośrodek 
informacji lub zaświadczeń z przyczyn 
nieleżących po stronie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kale-
tach, Ośrodek będzie wzywał wniosko-
dawcę do dołączenia tych informacji 
lub zaświadczeń. 

Miasto przekaże środki na zakup nowego radiowozu dla Komisariatu Policji  
w Kaletach   

R adni podczas XIV sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach zabezpie-

czyli środki finansowe jako dotację dla 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach na zakup nowego oznakowa-
nego radiowozu dla jednostki Policji     
z Kalet.  
   Komendant Komendy Powiatowej Poli-

cji zwrócił się do władz miasta Kalety z 

prośbą o wsparcie przy wymianie zużyte-

go taboru. Kwota 32.500 zł jaką zabez-

pieczono na zakup nowego pojazdu sta-

nowi 50% jego wartości. Drugą połowę 
kwoty przekaże Komenda w Katowicach. 

    W najbliższych tygodniach nowy na-

bytek, KIA Ceed, zaangażowany zostanie 

do patroli oraz codziennej służby dla po-

prawy bezpieczeństwa w naszym mie-

ście.  

Klaudiusz Kandzia 



 

  www.kalety.pl 

Renata Czudaj  

W dniach 10-12 czerwca   odbędą   się   XVIII „Dni Kalet”.   Gwiazdami  estrady muzycznej będą zespoły: Baciary, Fryna oraz     

Fireballs 50's Rock & Roll. 
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Iwona Wręczycka 

Inne dane: 

Alimenty świadczone na rzecz innych 

osób lub zasądzone na rzecz osób w ro-

dzinie w roku kalendarzowym poprze-

dzającym  okres zasiłkowy należy po-

twierdzić poniższymi dokumentami. 

W przypadku gdy osoba uprawniona nie 

otrzymała alimentów albo otrzymała je 

w wysokości niższej od ustalonej w wy-

roku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 

zawartej przed mediatorem: 

•odpis podlegającego wykonaniu orze-

czenia sądu zasądzającego alimenty na 

rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną 
lub odpis protokołu posiedzenia zawiera-

jącego treść ugody sądowej, lub odpis 

zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 

przed mediatorem, zobowiązujących do 

alimentów na rzecz osób w rodzinie lub 

poza rodziną 

•przekazy lub przelewy pieniężne doku-

mentujące wysokość zapłaconych ali-

mentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą są-
dową lub ugodą zawartą przed mediato-

rem do ich płacenia na rzecz osoby spo-

za rodziny. 

•zaświadczenie organu prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne o całkowitej 

lub częściowej bezskuteczności egzeku-

cji alimentów, a także o wysokości wy-

egzekwowanych alimentów, lub 

•informację właściwego sądu lub wła-

ściwej instytucji o podjęciu przez osobę 
uprawnioną czynności związanych           

z wykonaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o niepodjęciu tych czynno-

ści, w szczególności w związku z bra-

kiem podstawy prawnej do ich podjęcia 

lub brakiem możliwości wskazania przez 

osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą, 
jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą. 
Utrata dochodu (oznacza utratę dochodu 

spowodowaną: uzyskaniem prawa do 

urlopu wychowawczego,  utratą prawa 

do zasiłku lub stypendium dla bezrobot-

nych,  utratą zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, utratą zasiłku przedemery-

talnego lub świadczenia przedemerytal-

nego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub 

renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

wyrejestrowaniem pozarolniczej działal-

ności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 

1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-

bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), utratą 
zasiłku chorobowego, świadczenia reha-

bilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskie-

go, przysługujących po utracie zatrud-

nienia lub innej pracy zarobkowej, utratą 
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 

w związku ze śmiercią osoby zobowią-
zanej do tych świadczeń lub utratą 
świadczeń pieniężnych wypłacanych       

w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyj-

nych, utratą świadczenia rodzicielskiego, 

utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym 

mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, utratą stypendium 

doktoranckiego określonego w art. 200 

ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, ze zm.) 

•dokument określający datę utraty do-

chodu  (na przykład  świadectwo pracy, 

decyzja o wyrejestrowaniu działalności 

gospodarczej, 

•dokument potwierdzający miesięczną 
wysokość utraconego dochodu na przy-

kład rozliczenie podatkowe "PIT" ade-

kwatny do osiągniętych dochodów za 

rok bazowy lub zaświadczenie 

Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie 

dochodu spowodowane: zakończeniem 

urlopu wychowawczego, uzyskaniem 

prawa do zasiłku lub stypendium dla 

bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem 

zasiłku przedemerytalnego lub świadcze-

nia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub 

renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolni-

czej działalności gospodarczej lub wzno-

wieniem jej wykonywania po okresie 

zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 

1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-

bodzie działalności gospodarczej, uzy-

skaniem zasiłku chorobowego, świad-

czenia rehabilitacyjnego lub zasiłku ma-

cierzyńskiego, przysługujących po utra-

cie zatrudnienia lub innej pracy zarobko-

wej, uzyskaniem świadczenia rodziciel-

skiego, uzyskaniem zasiłku macierzyń-
skiego, o którym mowa w przepisach      

o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków,  uzyskaniem stypendium dokto-

ranckiego określonego w art. 200 ust. 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo    

o szkolnictwie wyższym). 

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzo-

wym poprzedzającym okres zasiłkowy: 

•dokument określający wysokość do-

chodu uzyskanego przez członka rodziny 

oraz liczbę miesięcy lub okres, w któ-

rych dochód był osiągany (na przykład 

umowa o pracę oraz rozliczenie podatko-

we ”PIT”). 

    Uzyskanie dochodu po roku kalenda-

rzowym poprzedzającym okres zasiłko-

wy: 

- dokument określający wysokość do-

chodu uzyskanego przez członka rodziny      

z miesiąca następującego po miesiącu,    

w którym dochód został osiągnięty. 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

21 maja Miasto Kalety, firma BecoPets i grupa „W Górę Bulle” organizują w Zielonej rodzinny spacer z psami (szczegóły na str. 6). 

14 maja w Zielonej odbędzie się VI Święto Zielonej. Szczegóły na plakacie, na stronie nr 1.  

M iejski Ośro-
dek Pomocy 

Społecznej w Kale-
tach przypomina, że 
od dnia 01 kwietnia 
2016 r. są przyjmo-

wane wnioski na realizację programu 
„Rodzina 500+” (parter Urzędu Miasta 
w Kaletach, pokój nr 1 i 2).  
   Aby nabyć prawo do ww. świadczenia 

od miesiąca kwietnia br., należy złożyć 
wniosek w terminie od 01.04.2016 r. do 

01.07.2016 r.  

    Dotychczasowe przyjmowanie wnio-

sków odbywa się sprawnie, bez kompli-

kacji. Jednocześnie informujemy, iż do  

15 kwietnia zostało przyjętych 316  

wniosków.  

„PROGRAM 500+”             
w Kaletach – bez kolejek!   
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