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Dariusz Szewczyk 

R ada Miejska w Kaletach na sesji w dniu 23 grudnia 2019 r. jednogłośnie 
zagłosowała za przygotowanym przez burmistrza Klaudiusza Kandzię       

i służby finansowe budżetem na 2020 r. Dochody budżetu na 2020 rok skalkulo-
wane zostały w wysokości 38 624 422,79 zł. W budżecie Miasta Kalety na 2020 
rok występuje deficyt, który zostanie pokryty z wolnych środków.  
    W budżecie znalazły się następujące wydatki inwestycyjne w kwocie                    
4 573 360,85 zł.: 
● Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na tere-
nie Miasta Kalety - 1 393 075,95 zł ( środki UE - 953 087,63 zł) 
● Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika         
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni" - 86 000,00 zł 
● Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni - 86 000,00 zł 
● Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowa drogi 
gminnych (ulice Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego, Jaworowa, Witosa, Chopina)
- 100 000,00 zł 
● Budowa drogi gminnej, ul. Kochanowskiego – etap II -576 000,00 zł 
● Budowa parkingu w Kaletach Miotku wraz z infrastrukturą – etap II - 738 000,00 zł 
● Przebudowa drogi gminnej, ulica Ofiar Katynia w Kaletach Miotku – II etap - 339 000,00 zł 
● Wykup gruntów - 5 000,00 zł 
● Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
na terenie miasta Kalety - 170 554,00 zł 
● Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
oraz placówek oświatowych w Kaletach - 1 079 730,90 zł ( środki UE - 883 288,01 zł). 
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Z  wielką przyjemnością informu-
jemy, że podczas XXVIII Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy (12.01.2020 r.), dzięki ogromnej 
hojności, jak zawsze mieszkańców 
Kalet oraz gości, którzy w tym dniu 
odwiedzili nasze miasto i wsparli 
zbiórkę pieniędzy, udało się zebrać 

rekordową kwotę 32.422,06 
zł.   
    Dla porównania, w ubiegłym roku 
zebrano 23.681,58 zł. To prawie 
9.000 zł więcej! Dziękujemy!  
    Podana kwota jest kwotą nieoficjal-
ną, gdyż jak zawsze, dopiero uzbierane 
środki będą jeszcze przeliczane przez 
bank. W Kaletach sztab zorganizowany 
został jak w latach ubiegłych przy 
Miejskim Domu Kultury w Kaletach 
zaś impreza finałowa odbywała się na 
Małym Rynku. Podczas tegorocznego 
finału WOŚP, wzorem lat ubiegłych, 
od godz. 13.00-16.00 na parkingu przy 

Małym Rynku stała mobilna stacja 
krwiodawstwa Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Ka-
towic. Akcja poboru krwi jak zwykle 

cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem.  

Kaletański finał WOŚP przeszedł najśmielsze oczekiwania  
Zebrano prawie 9.000 zł. więcej niż w ubiegłym roku!   
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MATERIAŁ PŁATNY 

Marek Parys 

MATERIAŁ PŁATNY 

Spotkania burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej z mieszkańcami Kalet   

W  czwartek, 19 grudnia 2019 r., 
odbyły się spotkania burmi-

strza miasta Klaudiusza Kandzi i rad-
nych z mieszkańcami naszego miasta.  
    Pierwsze w tym dniu spotkanie odby-
ło się o godzinie 16.00 z mieszkańcami 
Drutarni, następnie burmistrz udał się do 
Miejskiego Domu Kultury aby o godz. 
17.30 spotkać się z mieszkańcami Cen-
trum, Jędryska, Truszczycy oraz Lubo-
cza. O godzinie 19.00 zaplanowane zo-
stało spotkanie w siedzibie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Miotku, 
gdzie włodarz miasta spotkał się             
z mieszkańcami Kuczowa, Miotka, Zie-
lonej i Mokrusa.  
    Tematyką wszystkich spotkań była 

przede wszystkim planowana gazyfika-
cja miasta, gospodarka odpadami komu-
nalnymi, inwestycja, jaką PKP zamierza 
przeprowadzić na terenie Kalet, stan 
zaawansowania remontów ulic oraz pla-
ny dalszych modernizacji drogowych. 
Burmistrz Miasta przedstawił mieszkań-
com prezentację multimedialną, podczas 
której omówił powyższe zagadnienia,     
a także pokrótce przedstawił zadania          
i inwestycje jakie udało się zrealizować 
w roku 2018 oraz 2019.  
 
    Na każdym ze spotkań burmistrz in-
formował, że wszystkie kwestie doty-
czące spraw powiatowych lub woje-
wódzkich zostaną przekazane odpowied-

nim organom urzędniczym.  
    Na spotkaniach z mieszkańcami Radę 
Miejską w Kaletach reprezentowali: 
przewodnicząca Rady Janina Perz, wice-
przewodniczący Alojzy Rupik oraz rad-
ni: Irena Nowak, Mirosława Potempa, 
Barbara Przybyła, Ryszard Sendel, 
Krzysztof Rogocz, Zygmunt Mirowski, 
Grzegorz Krupa, Jerzy Kloze, Antoni 
Jeż, Edward Drabik i Dawid Wolnik.
  
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia serdecznie dziękuje mieszkań-
com, którzy przyjęli zaproszenie na wy-
darzenie oraz za liczny udział w spotka-
niach.  

    Mieszkańcy Drutarni zgłaszali uwagi m.in. w sprawach:- 
budowy chodnika przy odcinku drogi wojewódzkiej ul. 3 Ma-
ja,  
- zamontowania dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. 
Szymanowskiego,  
- możliwości zamontowania progów zwalniających na ul.        
3 Maja na odcinku drogi miejskiej oraz kontroli prędkości 
pojazdów w tym miejscu,  
- przejścia dla pieszych na “Zimnej Wódce”  
- funkcjonowania Klubu w Drutarni  

    Mieszkańcy Centrum, Jędryska, Truszczycy oraz Lubocza 
zgłaszali uwagi m.in. w sprawach:  
- możliwości zróżnicowania opłat za odbiór odpadów dla 
osób, które posiadają kompostowniki i nie wytwarzają     
odpadów BIO,  
- szacunkowych kosztów jakie będzie musiał ponieść miesz-
kaniec w związku z podłączeniem do sieci gazowej, 
- braku kanalizacji deszczowej na ul. Lublinieckiej, 
- małej ilości parkingów przy skrzyżowaniu ulic ks. Rogow-
skiego i ks. Drozdka,  
- likwidacji taśmociągu na ul. Fabrycznej.  

    Mieszkańcy Kuczowa, Miotka, Zielonej i Mokrusa zgłasza-
li uwagi m.in. w sprawach:  
- możliwości przejęcia części ul. Ofiar Katynia celem budowy 
chodnika w tym miejscu, a także skomunalizowania ul. 
Wierzbowej w stronę Dyrd,  
- przekształcenia chodnika na ul. Paderewskiego na ścieżkę 
pieszo-rowerową,  
- planowanej budowy chodnika w stronę Zarachu przy drodze 
wojewódzkiej 908,  
- utworzenia przejścia dla pieszych obok przystanku w Ku-
czowie lub możliwości przeniesienia przystanku dalej od za-
krętu drogi,  
- problemu wyrzucania odpadów powstałych w gospodarstwie 
domowym do koszy miejskich,  
- przywrócenia zbiórek odpadów wielkogabarytowych, 
- uciążliwości przejazdów samochodów ciężarowych ul. Pa-
derewskiego,  
- wzbogacenia i zaktualizowania oferty kulturalnej Miejskie-
go Domu Kultury,  
- remontu mostu w Truszczycy.  
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21 marca, w sobotę, w Truszczycy, odbędzie się IX Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny. Start biegu zaplanowano na       
godzinę 10.00. Więcej szczegółów w następnym numerze „Biuletynu”. 

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

OBSŁUGA WESEL – IMPREZ 
MERCEDES- CLA 

BMW-7  
                                      Nr tel. 887-339-446    

MATERIAŁ PŁATNY 

8 marca, w Miejskim Domu Kultury, wystąpi  Paweł Gołecki. Zorganizowany z okazji „Dnia Kobiet” koncert odbędzie się        
o godzinie 15.30. 

20 grudnia 2019 roku w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, obchodzone było święto Patrona Szkoły – Adama 
Mickiewicza.  

12 stycznia, na Małym Rynku, odbył się  koncerty i imprezy zorganizowane w ramach XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

19 grudnia 2019 r., odbyły się spotkania burmistrza miasta Klaudiusza Kandzi i radnych z mieszkańcami naszego miasta.  

17 grudnia 2019r., w dawnym "Zajeździe u Rzepki" w Zielonej, miało miejsce spotkanie opłatkowe Klubu Seniora z Miotka. 

10 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach miała miejsce uroczystość uhonorowania par, 
które przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 50 i 60 lat.  

9 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, 
sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2018/2019.  

12 stycznia,  w sali słonecznej Miejskiego Domu Kultury, odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2019.  

17 grudnia odbył się odbiór końcowy robót związanych z ostatnim etapem przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach.  

20 grudnia w MDK odbyła się spotkanie opłatkowe środowiska kulturalnego (sekcji działających przy MDK). 

23 grudnia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kale-
tach,  

10 stycznia burmistrz Miasta Kalety ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 20120 roku. 

13 stycznia w Miejskim Domu Kultury rozpoczęły się Ferie Zimowe. Szczegółowe rozplanowanie zajęć organizowanych         
w MDK w ich ramach można znaleźć na stronach internetowych miasta i MDK.  
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9  grudnia 2019 r., odbyła się uro-
czystość wręczenia stypendiów 

dla uczniów i studentów za szczególne 
osiągnięcia naukowe, sportowe i arty-
styczne w roku szkolnym 2018/2019. 
Oni też byli najważniejszymi gośćmi 
gali stypendialnej. To kolejny rok, 
kiedy Burmistrz docenia osiągnięcia 
uczniów, motywując ich do dalszej 
pracy, do rozwijania swoich zdolności 
i zainteresowań.  
    Stypendia Burmistrza Miasta Kalety 
przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 
183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kale-
tach z dnia 2 września 2008 r. z później-
szymi zmianami. Są one wyróżnieniem 
indywidualnym dla uczniów i studen-
tów, których zdolności i zainteresowania 
wykraczają poza program szkolny lub 
program studiów i którzy mogą poszczy-
cić się znaczącymi osiągnięciami nauko-
wymi, artystycznymi lub sportowymi, 
potwierdzonymi udziałem w konkursach 
(olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego 

lub międzynarodowego.  
 
    Wśród stypendystów za osiągnięcia 
sportowe znaleźli się: Jakub Pakuła        
i Radosław Pakuła – za szczególne 
osiągnięcia w powiatowych i wojewódz-
kich Turniejach Tenisa Stołowego.  
 
Stypendia naukowe otrzymali:  
- Maksymilian Biadacz za zakwalifiko-
wanie się do finału konkursu PIX 2019 
w Ogólnopolskich Szkolnych Mi-
strzostw w Programowaniu,  
- Anna Jeż za bardzo dobry wynik        
w ogólnopolskim konkursie języka an-
gielskiego „FOX”,  
- Natalia Kawałko za bardzo dobry 
wynik w Ogólnopolskim Konkursie 
Ekologicznym,  
- Michał Kolano za zwycięstwo w mię-
dzynarodowym konkursie LAG ARENA 
(projektowanie gier video),  
- Natalia Magiera – finalista konkursu 
przedmiotowego z geografii,  

- Emilia Maruszczyk – laureat XVIII 
konkursu na „Zabawkę fizyczną” oraz 
wyróżnienie w konkursie szkolnym 
„Zabawka Elektroniczna”,  
- Tomasz Przybyła – laureat w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Mitologicznej, 
- Aleksy Walczak – laureat III stopnia 
ogólnopolskiej olimpiady „O diamento-
wy indeks AGH” oraz zdobycie bardzo 
dobrego wyniku w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny” 
- Miłosz Wilk – za zdobycie bardzo 
dobrego wyniku w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny” 
 
Stypendium artystyczne otrzymała: 
Emilia Ślimok – za zwycięstwo w Tur-
nieju „Jednego Opowiadania” w Ośrod-
ku Promocji i Kultury Gaude Mater       
w Częstochowie, efektem którego wyda-
no cykl opowiadań.  
 

    Burmistrz Miasta serdecznie pogratu-
lował wszystkim uczniom i studentom 
oraz życzył kolejnych sukcesów i moty-
wacji do dalszej pracy. Oprócz uczniów, 
ich rodziców i studentów w uroczystym 
spotkaniu uczestniczyli burmistrz miasta 
Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Janina Perz, wiceprze-
wodniczący Alojzy Rupik, przedstawi-
ciele Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych: Irena No-
wak, Mirosława Potempa i Dawid Wol-
nik, a także radny powiatu tarnogórskie-
go Eugeniusz Ptak.  

Miasto nagrodziło Stypendiami Burmistrza Miasta Kalety najlepszych uczniów            
i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku      

szkolnym 2018/2019  

W  grudniu w naszym przedszko-
lu organizowaliśmy „Kiermasz 

Świąteczny”, na którym można było 
zakupić kartki świąteczne, świeczniki, 
choineczki, słodkie wypieki w postaci 
pierników i ciasteczek oraz wiele pięk-

nych ozdób bożonarodzeniowych.  
   Większość produktów to rękodzieło 
pań pracujących w przedszkolu, ale zaw-
sze możemy liczyć na pomoc rodziców 
naszych wychowanków. Tego roku tak-
że nas nie zawiedli i zaoferowali swoją 
pomoc przygotowując wiele wspania-
łych elementów dekoracyjnych, ale rów-
nież kupując kiermaszowe upominki. 
Ponieważ nasz kiermasz ma cel charyta-
tywny, całkowity dochód ze sprzedaży 
przeznaczamy na rzecz naszego chorego 
wychowanka, aby wspomóc jego rodzi-
ców w leczeniu i rehabilitacji syna. 
    13 grudnia do przedszkola przybyli 
aktorzy Teatru Edukacyjnego „Gabi 
Art”  z przedstawieniem „Baśniowa 
podróż do krainy Św.Mikołaja” .    

   Wszystkie przedszkolaki wraz ze swo-
imi paniami wyruszyły w podróż świą-
tecznym pociągiem w towarzystwie pani 
Mikołajowej i wesołego krasnala Gap-
cia. Pociąg zatrzymywał się na kilku 
stacjach przy dźwiękach piosenki „Ding, 
dong spadł już śnieg...” Na każdej stacji 
przedszkolacy wykonywali zadania,        
o które prosił w swoich listach Św. Mi-
kołaj. Podróż była niesamowita i dostar-
czyła wszystkim wielu niezapomnianych 
wrażeń. Szkoda, że tak szybko się skoń-
czyła, bo dzieciom bardzo podobało się 
w baśniowej krainie i chciały tam pozo-
stać jeszcze dłużej. 

Grudzień w Miejskim Przedszkolu 

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne 
Miejskiego Przedszkola nr1 

 „Leśne Skrzaty” 
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J uż od 2015 roku w Klubie Seniora 
panuje wspaniała tradycja. Senio-

rzy spotykają się przed świętami Bo-
żego Narodzenia na "Opłatku".  
    W tym roku spotkanie opłatkowe od-
było się dnia 17 grudnia 2019 r., w daw-
nym "Zajeździe u Rzepki" w Zielonej, 
Oprócz licznie zgromadzonych człon-
ków Klubu, w spotkaniu udział wzięli: 
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-
dzia, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Janina Perz wraz z wiceprzewodniczą-
cym Alojzem Rupikiem, Radny Rady 

Powiatowej Eugeniusz Ptak, proboszcz 
parafii pw. św. Franciszka z Asyżu           
w Miotku- ksiądz Antoni Swadźba oraz 
radna Mirosława Potempa. Zaproszeni 
goście złożyli wszystkim ciepłe i szczere 
życzenia świąteczne. Następnie po prze-
łamaniu się opłatkiem i składaniu wza-
jemnych życzeń, zasiedliśmy do wspól-
nego stołu zastawionego wigilijnymi 
potrawami. Po spożyciu wieczerzy wigi-
lijnej, przyszedł czas na kosztowanie 
makówek i pierniczków przygotowa-
nych przez członkinie Klubu. Spotkanie 

przebiegało w miłej, świątecznej i ro-
dzinnej atmosferze.  
    W trakcie uroczystości przy akompa-
niamencie akordeonu śpiewaliśmy świą-
teczne piosenki i kolędy. W imieniu 
członków Klubu Seniora w Miotku pra-
gnę podziękować państwu Honoracie      
i Wojciechowi Pilarskim za udostępnie-
nie lokalu i zorganizowanie spotkania. 
Serdeczne wyrazy wdzięczności skła-
dam również wszystkim seniorom za 
obecność i pomoc. 
 

Mirosława Potempa 

Spotkanie opłatkowe "Klubu Seniora" z Miotka   

Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS 
Małapanew Kuczów 

 

 

 

 
Prosimy wypełnić rubryk ę w rocznym zeznaniu      

podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, 

PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% 
PODATKU   NALE ŻNEGO NA RZECZ ORGANI-

ZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisuj ąc nazwę  

„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334  

oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJ ĄCE”  

wpisać nazwę naszego klubu, czyli  

MAŁAPANEW  KUCZÓW.       

  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również  
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      
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Aleksandra Wilk 

    Liczba narodzonych, a jednocześnie zameldowanych w Kaletach mieszkańców w roku 2019 wynosiła 69. W roku 2018 
liczba ta była nieco wyższa - 81. Nieznacznie zmalała liczba zgonów: 97 w 2018 roku i 95 w roku 2019. W roku 2019 
statystyka małżeństw wynosiła 48, a więc była wyższa niż w roku 2018: 37, w tym zarówno małżeństwa wyznaniowe jak 
i cywilne. W minionym roku czasowo zameldowały się w naszym mieście 233 osoby, w tym 96 cudzoziemców. Spoza 
gminy dokonało migracji do Leśnego Zakątka Śląska 87 osób, zaś przemeldowało się w jego obrębie 126 osób. W ubie-
głym roku kaletanie odebrali 631 dowodów osobistych. 
    Najstarszym obywatelem jest obecnie osoba urodzona w roku 1920. Najmłodszym mieszkańcem Kalet jest Paulinka 
urodzona w grudniu 2019 roku (stan faktyczny na dzień wydruku numeru). 

W raz z rozpoczynającym się nowym rokiem 2020 przedstawiamy Państwu garść statystyk doty-
czących miasta Kalety za rok ubiegły. Tak, na dzień 31 grudnia 2019 roku, wyglądała statysty-

ka mieszkańców ze względu na płeć i wiek:  

Min ął kolejny rok... Kalety wg danych statystycznych  

AKCJA ZIMA – zimowe utrzymanie dróg na terenie Kalet w sezonie 2019/2020   

Na  terenie miasta Kalety, dla 
dróg gminnych, w sezonie 

zimowym 2019/2020 zimowe utrzyma-
nie prowadzić będzie dla REJONU 
NR 1 – strona północno-wschodnia od 
linii kolejowej (Kalety-miasto, Trusz-
czyca, Kuczów, Miotek, Zielona i Mo-
krus) firma: Usługi Transportowe 
Bogdan Klyta, natomiast REJON NR 
2 – na południowy zachód od linii ko-
lejowej (Kalety-miasto, Drutarnia, 
Jędrysek) prowadzić będzie firma 
Usługi Ciągnikiem Michał Zawodny. 
    W przypadku interwencji w sprawie 
zimowego utrzymania dróg gminnych 
należy dzwonić pod nr tel.: 664 993 885, 
604 663 897. 
    Przypominamy jednocześnie, że obo-
wiązkiem i prawem miasta jest utrzymy-
wanie przejezdności tylko i wył ącznie 
na drogach gminnych. 
    Zarządzanie pozostałymi drogami     
w naszym mieście, w tym utrzymywanie 
ich przejezdności, należy do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich (instytucja Urzędu 
Marszałkowskiego) i Zarządu Dróg Po-
wiatowych (jednostka organizacyjna 

powiatu). 
    Drogi administrowane przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich to drogi DW 908  
i DW 789, czyli drogi od Tarnowskich 
Gór poprzez ulicę Tarnogórską, wiadukt 
do Drutarni. W sytuacjach warunków 
ekstremalnych dotyczących utrzymania 
zimowego koordynację przejmuje Woje-
wódzkie Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego (tel. 32 256 56 01, 32 255 21 95 
fax .  32256  22 13 e -ma i l : 
czkws@katowice.uw.gov.pl) Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego do którego przesyłane są komplek-
sowe informacje w zakresie utrzymania 
dróg wojewódzkich. 
    Drogi zarządzane i odśnieżane przez 
Zarząd Dróg Powiatowych to ulice: Sta-
wowa, część ulicy Ofiar Katynia, Pade-
rewskiego, Fabryczna, Lubliniecka,  
część ulicy 1 Maja, Księdza Drozdka, 
część ulicy Księdza Rogowskiego, Mic-
kiewicza, część ulicy Koszęcińskiej od 
ronda       w stronę miejscowości Koszę-
cin. Utrzymaniem zimowym dróg po-
wiatowych zajmuje się Zarząd Dróg 
Powiatowych – telefony całodobowe – 

32 285 48 62 oraz 887 202 203. 
    W czasie zimy nie bądźmy obojętni     
i reagujmy na sytuację osób bezdom-
nych oraz zwierząt. Wystarczy tylko 
jeden telefon pod numer 112 lub 997, by 
uchronić kogoś od wychłodzenia i urato-
wać czyjeś życie! Na terenie miasta Ka-
lety osoby bezdomne mogą uzyskać 
schronienie i pomoc w następujących 
miejscach: Stowarzyszenie MONAR, 
Schronisko dla osób bezdomnych MAR-
KOT w Kokotku, 42-700 Lubliniec, 
Kokotek nr 42, tel: 34 356 51 90. Pra-
cownicy MOPS-u na bieżąco monitorują 
sytuację osób starszych i niepełnospraw-
nych. 
    W Wojewódzkim Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego została uruchomiona, 
jak co roku, całodobowa infolinia dla 
bezdomnych. Pod bezpłatnym numerem 
telefonu 987 można uzyskać informacje 
o pomocy w zakresie noclegu i wyży-
wienia dla osób bezdomnych. Państwo-
wa Powiatowa Straż Pożarna realizuje 
jak co roku kampanie społeczne „Czujka 
na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz 
„Czad i ogień – obudź czujność”.  
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Agnieszka Kwoka 

Państwo Janina i Stefan DROSEK  

 

Państwo Cecylia i Józef BODORA  

10  grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Miejskiego 
Domu Kultury w Kaletach miała miejsce uro-

czystość uhonorowania par, które przeżyły ze sobą       
w związku małżeńskim 50 i 60 lat. Złote i Diamentowe 
Gody wraz z zaproszonymi świętowali: burmistrz mia-
sta Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Janina Perz oraz radni Rady Miejskiej Irena Nowak, 
Mirosława Potempa, Alojzy Rupik, Ryszard Sendel, 
Grzegorz Krupa i Krzysztof Rogocz, a także członek 
Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała 
oraz proboszczowie parafii w Jędrysku i Miotku – ks. 
Wojciech Ciosmak i ks. Antoni Swadźba. Szanownym 
Jubilatom wr ęczono medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacje oraz dyplomy, a także złożo-
no serdeczne życzenia zdrowia i dalszej pomyślności.  

Jubileusze 50-lecia i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego   

W roku 2019 Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:  

MATERIAŁ PŁATNY 
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Państwo Czesława i Stanisław SÓWKA  Państwo Longina i Seweryn SKIBA  

Państwo Maria i Leon OBŁĄCZEK  Państwo Leokadia i Erwin MIKOŁAJCZYK  

Państwo Urszula i Eryk MAJOWSCY  Państwo Helena i Ryszard KOWALCZYK  

Państwo Anna i Henryk FRONCZEK  Państwo Teresa i Ireneusz DZIUK  
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Państwo Bronisława i Leonard SUCHORSCY  Państwo Pelagia i Seweryn JANCZYK  

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:  

Państwo Krystyna i Waldemar PARYS  Państwo Halina i Paweł RAPCZYNSCY  

Państwo Zofia i Jan ZARĘBA  Państwo Krystyna i Jerzy STANISZEWSCY  
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Spotkanie opłatkowe 

T radycyjnie, jak co roku, w Miej-
skim Domu Kultury w Kaletach 

odbyło się spotkanie opłatkowe środo-
wiska kulturalnego.  
     20 grudnia na spotkaniu obecni byli 
pracownicy MBP i MDK oraz wszyscy 
członkowie sekcji działających na tere-
nie placówki, czyli: grupa taneczna Rock 
Time, grupa taneczna Power Dance, 
mażoretki Inez, grupa MI na ludowo, 
chór Sonata, orkiestra dęta, sekcja sza-
chowa, grupa plastyczna Inspiracje, sek-
cja Skata wraz z instruktorami poszcze-
gólnych grup. 
    W spotkaniu opłatkowym udział wzię-

li również: burmistrz Miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Janina Perz, radni Jacek 
Rogocz, Dawid Wolnik oraz Radny Po-
wiatowy Eugeniusz Ptak.  
    W trakcie poczęstunku spotkanie 
uświetniły występy grupy Mi na ludowo 
oraz mini koncert orkiestry dętej MDK 
Kalety. Podczas spotkania wręczone 
zostały także puchary i dyplomy sekcji 
szachowej oraz skata.  
   Na zakończenie, przed podzieleniem 
się opłatkiem, Dyrektor Domu Kultury    
i Biblioteki wraz z władzami miasta zło-
żyli życzenia świąteczne oraz podzięko- 

wali za całoroczną działalność poszcze-
gólnym sekcjom i pracownikom wręcza-
jąc im świąteczną paczkę. 

Opłaty za wędkowanie  
     w roku 2020 

Zakończono ostatni etap  
przebudowy ulicy Gawlika   

17  grudnia 2019 r. odbył się 
odbiór końcowy robót zwią-

zanych z ostatnim etapem przebu-
dowy drogi gminnej ul. Gawlika    
w Kaletach. Wykonawcą prac była 
firma POL-BRUK Sp. z o. o. z Po-
czesnej. Zakres inwestycji obejmo-
wał przebudowę dwóch nieutwar-
dzonych odcinków ulicy i ułożenie 
nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.  
    W odbiorze uczestniczył burmistrz 
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, 

przewodnicząca Rady Miejskiej 
Janina Perz, inspektor nadzoru, przed-
stawiciel wykonawcy robót oraz pra-
cownicy merytoryczni Urzędu Miej-
skiego w Kaletach.  
     Koszt całości zadania inwestycyj-
nego wyniósł 1.049.332,58 zł, nato-
miast tegoroczny etap przebudowy 
ulicy łącznie z nadzorem inwestor-
skim to kwota 337.995,16 zł. Na za-
danie to Miasto Kalety pozyskało 
dofinansowanie w kwocie 180.000 zł. 
w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.  

Z arząd Koła PZW Kalety informuje, że 
skarbnik Koła przyjmowa ć będzie 

opłaty za wędkowanie w roku 2020 w Miej-
skim Domu Kultury w ka żdy poniedziałek, 
w godzinach 17.00- 20.00 do końca miesiąca 
kwietnia 2020 r. Począwszy od maja br. 
opłaty przyjmowane będą jedynie po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ze 
skarbnikiem Koła (nr tel. 608 664 271).  
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Zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2019 

W  dniu 12 stycznia,     
w sali słonecznej 

Miejskiego Domu Kultury, 
odbyło się zebranie sprawoz-

dawcze Koła PZW Kalety za rok 2019.  
   W gronie ponad 50 obecnych osób 
znaleźli się członkowie zarządu Koła 
oraz działających przy zarządzie komi-
sji, a także strażnicy Społecznej Straży 
Rybackiej oraz członkowie Koła. Przy 
stole prezydialnym zasiedli również za-
proszeni goście- przedstawiciel Okręgu 
PZW Częstochowa Piotr Maroń oraz 
burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, 
wiceprzewodniczący kaletańskiej Rady 
Miejskiej Alojzy Rupik i  reprezentujący 
Kalety w Radzie Powiatu Tarnogórskie-
go radny Eugeniusz Ptak. Nie zabrakło 
przedstawicieli Policji w osobach ko-
mendanta miejscowego Komisariatu–    
p. Tomasza Olczyka i dzielnicowego     
p. Andrzeja Pogody. 
    Zebranie, które poprowadził prezes 
Koła PZW Kalety Robert Kuder, zainau-
gurowano tradycyjną chwilą ciszy po-
święconą pamięci wędkarzy, którzy       
w zeszłym roku opuścili nasze szeregi. 

Wręczone zostały 
odznaczenia (Robert 
Kuder odznaczony 
został złotą odznaką 
PZW z wieńcami, 
zaś Adrian Czelu-
śniak brązową od-
znaką PZW). Na-
stępnie przeczytane 
zostały i zatwierdzo-
ne stosownymi 
uchwałami sprawoz-
dania z pracy zarzą-
du Koła, skarbnika Koła, Społecznej 
Straży Rybackiej, Sądu Koleżeńskiego, 
Komisji Rewizyjnej. Przyjęto też preli-
minarz budżetowy i plan pracy Koła na 
rok 2020.  
    W dalszej części zebrania zajęto się 
m. in. problemami zarybień na zbiorni-
kach w Zielonej, dyskutowano także nad 
kwestią nadmiernego zarastania zbiorni-
ków roślinnością wodną i metodami 
przeciwdziałania temu zjawisku.  
    Kolejne punkty dotyczyły zmian        
w regulaminie zbiornika licencyjnego     
w Kaletach, który od bieżącego sezonu 

zmieni nazwę na łowisko specjalne. 
Podwyższona została opłata za zezwole-
nie na wędkowanie (do 150 zł za pierw-
sze i 300 złotych za drugie), przyjęto 
limit dzienny dla karasia, którą to rybę 
dopisano w odpowiednim punkcie regu-
laminu do  płoci, wzdręgi i leszcza do 
(10 sztuk miesięcznie i nie więcej niż     
3 sztuk dziennie)  
    Pełną listę zmian zawierać będzie 
nowy regulamin zbiornika, który wędka-
rze opłacający zezwolenia dostaną przy 
dokonywaniu wpłat na rok 2020. 

Kaletański finał WOŚP przeszedł najśmielsze oczekiwania 
 Zebrano prawie 9.000 zł. więcej niż w ubiegłym roku!   

 (Dokończenie ze str. nr  1)  

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia oraz Dyrektor MDK w Kale-
tach Marian Lisiecki składają serdeczne 
podziękowania wszystkim 50-ciu wolon-
tariuszom z naszego miasta, darczyńcom 
oraz osobom, którzy przyczynili się do 
sprawnej organizacji XXVIII Finału 
WOŚP w Kaletach. Szczególne podzię-
kowania należą się: Miejskiej Orkiestrze 
Dętej, Grupom biegowym „Spartan Te-
am&Art. Beauty” na czele z p. Karolem 
Nowakowskim oraz „O co biega w Ka-
letach”, której dowodzi p. Bogdan Łazaj, 
Młodzieżowej Grupie Wokalnej przy 
MDK w Kaletach, Grupy tanecznej 
ROCK TIME, Śląskiemu Klubowi Kara-

te i Kick Boxingu, uczniom Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej    
w Kaletach, Przedszkolakom      
z Miejskiego Przedszkola w 
Kaletach, grupie tanecznej Po-
wer Dance oraz Avers Cover 
Band z Koszęcina i grupie hi-
phopowej Azet&Pogo z Kato-
wic, którzy bezinteresownie 
wystąpili w części artystycznej 
oraz wsparli wydarzeniami to-
warzyszącymi wczorajszy Finał.  
     Burmistrz składa również 
podziękowanie Panu Marianowi Lisiec-
kiemu – Szefowi Sztabu za koordynację 
pracy całego sztabu, ks. Krzysztofowi 
Ochab, który wraz z burmistrzem miasta 

otworzył kaletański Finał WO-
ŚP, strażakom z OSP Kalety     
z naczelnikiem Kazimierzem 
Złotoszem na czele, Panu Jano-
wi Wiesiołkowi – prezesowi 
Śląskiego Oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci za prze-
kazanie gadżetów na licytację, 
Panu Krzysztofowi Nowackie-
mu z OSP Woźniki za udostęp-
nienie namiotu, członkom szta-
bu WOŚP i pomocnikom: Pani 
Iwonie Nowak-Magiera, Panu 

Piotrowi Kotarskiemu, Panu Krzysztofo-
wi Lisieckiemu, Pani Monice Ulbricht, 
Pani Krystynie Kruczek, Pani Agacie 
Kostka, Pani Edycie Kot i Pani Agacie 
Kot za sprawne przeprowadzenie podli-
czenia zebranych środków. Za wsparcie 
organizacji finału WOŚP dziękujemy 
Pani Janinie Perz Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Kaletach wraz z radnymi 
Alojzym Rupikiem, Ireną Nowak, Bar-
barą Przybyła, Grzegorzem Krupa, Je-
rzym Kloze, Michałem Brolem, Kazi-
mierzem Złotoszem i Dawidem Wolni-
kiem, a także radnemu powiatowemu 
Panu Eugeniuszowi Ptakowi.  

Agnieszka Kwoka 



 

  www.kalety.pl 

Nr 1 (333) 
 

12         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 



 

  www.kalety.pl 

styczeń 2020                Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       13 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

Tomasz Galios 
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych 
styczeń, luty, marzec 2020 

STYCZEŃ 
Śmieci                        9, 23 
Papier + plastik          16,30 
Szkło                           7, 21                
BIO                             9, 23                
 

LUTY 
Śmieci                               6, 20         
Papier + plastik                 13, 27          
Szkło                                 4, 18        
BIO                         6, 20            
 

MARZEC 
Śmieci                         5, 19             
Papier + plastik           12, 26          
Szkło                            3, 17            
BIO                              5, 19            
 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

REJON I 
Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Kosmonautów, Koszęcińska, Kuźnicka, 
Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza ,Nowa, Okrzei, Popiełuszki, Posterunek Kolejowy, Roździeńskiego, Rycer-
ska, Rzeczna, Skłodowskiej, Słowiańska, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła,           
1 Maja, 3 Maja.  

REJON II 
Ulice: Bema, Celulozowa, Chopina, Dworcowa, Gołębia, Gwoździa, Harcerska, Kilińskiego, Krasickiego,        
Kruczkowskiego, Leśna, Lipowa, Miarki, Piastów, Prusa, Kaczorowskiego, Reja, Rodziewiczównej, Spo-
kojna, Świerczewskiego, Traugutta, Wojska Polskiego, Zielona  

FIRMY 

STYCZEŃ 
7 
21 

LUTY 
4 
18 

MARZEC 
3 
17 

Miesiąc styczeń luty marzec 

Odpady zmieszane 3 3 2 

Odpady segregowane 13 10 9 

Miesiąc styczeń luty marzec 

Odpady zmieszane 8 5 4 

Odpady segregowane 15 12 11 

Małgorzata  Mazur 

Sprawozdanie z XIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

W  dniu 23 grudnia 2019 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Kaletach odbyła się XIII sesja VIII 
kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, 
obradom przewodniczyli Janina Perz 
- przewodnicząca Rady Miejskiej 
wraz z wiceprzewodniczącym Alojzym 
Rupikiem. 
    W obradach udział wzięło 14 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 
    Po sprawozdaniach przewodniczącej 
Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu 
międzysesyjnego radni przystąpili do 
procedury podejmowania Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020 – 
2029 oraz budżetu na 2020 rok – min. 
przedstawiono opinie komisji stałych 
oraz odczytano opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o ww. projektach.       

W wyniku jednomyślnego głosowania 
radni przyjęli uchwały: 
Nr 111/XIII/2019  w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2020-
2029. 
Nr 112/XIII/2019  w sprawie budżetu 
Miasta Kalety na 2020 rok. 
W dalszej kolejności podjęto uchwały: 
Nr 113/XIII/2019 w sprawie zmian bu-
dżetu Miasta Kalety na 2019 rok. 
Nr 114/XIII/2019 w sprawie udzielenia 
pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu     
w 2020 r. 
Nr 115/XIII/2019 w sprawie wydzierża-
wienia nieruchomości. 
Nr 116/XIII/2019 w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
Nr 117/XIII/2019 w sprawie przystąpie-

nia Gminy Kalety do Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” – edycja 2019-2020 realizo-
wanego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych. 
Nr 118/XIII/2019 w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki          
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 rok”. 
Nr 119/XIII/2019 w sprawie zatwier-
dzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2020 rok. 
Nr 120/XIII/2019 w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Kalety w roku szkolnym 2019/2020. 
W punkcie wolne głosy i informacje 
zgłaszano bieżące sprawy. 
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REJON III 
 

Ulice: Fabryczna,  Gawlika, Imbirowa, Konopnickiej, Lubliniecka, Pokoju, Sienkiewicza, Wczasowa  

REJON IV 
 

Ulice: Fabryczna,  Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Długosza,             
ks. Drozdka, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Księży-
cowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego  

REJON V 
 

Ulice: Damrota, Gajowa, Kochanowskiego, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krótka, Lema, Ligonia, 
Lubocz, Łączna, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Nałkowskiej, PCK, Plac Zjednoczenia, Rymera,     
Słowackiego, Tuwima, Tylna, Witosa, Wodna, Wolności  

REJON VI 
 

Ulice: Boczna, Bracka, Cicha, Jastrzębia, Klonowa, Lubszecka, Miła, Miodowa, Myśliwska, Ogrodowa, 
Orzeszkowej, Paderewskiego, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców, Tulipanowa, Wąska, Wiejska, 
Zapolskiej  

REJON VII 
 

Ulice: Bolesława Chrobrego, Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, Rogowskiego, Żwirki i Wigury  

REJON VIII 
 

Ulice: Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, ks. Antosza, Letniskowa, Młyńska, 
Norwida, Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, Wiosenna, Ofiar Katynia,  

Miesiąc styczeń luty marzec 

Odpady zmieszane 24 21 20 

Odpady segregowane 31 28 27 

Miesiąc styczeń luty marzec 

Odpady zmieszane 23 20 19 

Odpady segregowane 30 27 26 

Miesiąc styczeń luty marzec 

Odpady zmieszane 22 19 18 

Odpady segregowane 29 26 25 

Miesiąc styczeń luty marzec 

Odpady zmieszane 20 17 16 

Odpady segregowane 27 24 23 

Miesiąc styczeń luty marzec 

Odpady zmieszane 10 7 6 

Odpady segregowane 17 14 13 

Miesiąc styczeń luty marzec 

Odpady zmieszane 9 6 5 

Odpady segregowane 16 13 12 
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