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Realizacja koncepcji „małego rynku” coraz bliżej 

Od  co najmniej kilku lat po-
wraca niczym bumerang 

temat budowy rynku w naszej miej-
scowości. Być może już za kilka mie-
sięcy historia ta znajdzie szczęśliwe 
zakończenie. 
    Kalety, jako miasto utworzone for-
malnie w 1951 roku (data uzyskanie 
praw miejskich) z kilku sąsiadujących 
ze sobą gmin, nigdy rynku nie miało. 
Nie jest w tym temacie bynajmniej 
wyjątkiem, bo w podobnej sytuacji, 
abstrahując chociażby od przypadku 
katowickiego i patrząc tylko na nasz 
powiat, są też chociażby dwa inne ma-
łe miasta– Miasteczko Śląskie i Ra-
dzionków.  
   W Kaletach rolę reprezentacyjną, 
niejako automatycznie, przejęła prze-
biegająca przez centrum miasta ulica  
1 maja. To właśnie przy niej, opodal 
pawilonu PSS Społem, ma powstać 

mały rynek, który z czasem przeisto-
czyć się  może w koncepcję tzw. 
„dużego rynku”. Na jego utworzenie 
przeznaczono w projekcie budżetu 
miasta na rok 2016 kwotę 600 tysięcy 
złotych. 
    Inwestycja ma objąć: przebudowę 
kanalizacji, położenie nawierzchni         
z  kostki brukowej, postawienie oświe-
tlenia i remont elewacji budynków. 
Podwyższy się też, do wysokości są-
siedniego, jeden z budynków miej-
skich w celu uzyskania estetycznego 
image’u. Na placu, który zyska syme-
tryczny kształt prostokąta, staną też 
ławki, kosze i kwietniki. 
    Plany rewitalizacyjne tego miejsca 
były gotowe już ponad dwa lata temu. 
Władze miasta miały jeszcze wówczas 
nadzieję na pozyskanie funduszy unij-
nych na przebudowę tego miejsca        
i dostosowanie go do roli rynku. Nie-

stety nabory wniosków na takie inwe-
stycje zostały już zakończone,             
w związku z czym zaszła potrzeba 
wyłożenia pieniędzy z budżetu miasta. 
Jeżeli projekt poprą radni– prace roz-
poczną się już na początku przyszłego 
roku.   
   Podczas planowania koncepcji budo-
wy rynku pojawił się też projekt jego 
przyszłościowego powiększenia o bu-
dynek należący do Banku PKO BP 
oraz teren do niego przylegający. Aby 
jednak do tego doszło miasto musiało-
by wykupić ww. nieruchomość. Pismo 
w tej sprawie, po moich uzgodnieniach 
z radą miejską, wysłane zostało do 
kierownictwa PKO BP już w roku 
ubiegłym. Jednak dotychczas pozosta-
ło bez odpowiedzi.  

Klaudiusz Kandzia 
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ZAPROSZENIE 
 

BURMISTRZ MIASTA KALETY MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ  
PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ 

NA TERENIE KALET 

NA V GALĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 
która odbędzie się w dniu 05 stycznia 2016 roku  

o godz. 18.00 w Restauracji „Casyno”   
w Kaletach, przy ul. Lublinieckiej 2. 

 

PROGRAM SPOTKANIA:  
 

1. Wystąpienie Burmistrza Miasta Kalety:  
- powitanie gości, podziękowanie za całoroczną współpracę i działania służące rozwojowi miasta Kalety.     
 
2. Wręczenie wyróżnień dla przedsiębiorców w kategoriach: „NESTOR BIZNESU” oraz „ZŁOTE    
KOWADŁO BIZNESU” nagroda im. Johanna Ferdinanda Koulhaasa. 
  
3. Wystąpienie reprezentantów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie  
na temat możliwości aplikowania o wsparcie dla sektora MŚP w ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020.    
 
4. Wystąpienie właścicieli biura doradczego ALTIMA na temat możliwości pozyskania finansowania dla 
przedsiębiorców z terenu miasta Kalety.  
 

UWAGA:  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie przybycia na spotkanie do dnia       

31 grudnia 2015 roku pod numerami telefonów:  

34/ 3527-630, 3527-646, 3527-633.  

          potwierdzenie obecności na gali jest obowiązkowe.  

                                                            z poważaniem 
Burmistrz Miasta Kalety mgr Klaudiusz Kandzia 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety  
 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  
Janusz Maruszczyk.  

 
Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do    

ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       
 jacek.lubos.mail@gmail.com  

oraz w Urzędzie  Miejskim, w pokoju nr 23 b.    
     

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  
(034) 352– 76 –52, pn. -pt. 7.30-15.30    

 
 
 
 
 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn@kalety.pl 
(reklamy tylko w plikach JPG) 

 
Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 
 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    
 

Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,  
ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,  

 
Nakład 800 egz. 
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24 października w Drutarni burmistrz miasta Kalety, na zaproszenie kierownictwa kaletańskiej sekcji PZHGP, uczestniczył        
w uroczystym rozdaniu nagród dla tegorocznych laureatów w lotach gołębi pocztowych o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

18 listopada, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, grupa uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach wraz z opiekunem Panią Ewą Bilińską, Dyrektor Dorotą Mańczak oraz burmi-
strzem Miasta Kalety Klaudiuszem Kandzią odebrała nagrodę wygraną w konkursie pt. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT.  

26 listopada dokonano odbioru technicznego inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety 
Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S.  

13 listopada, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia AVE z Ustronia, delegacja z Kalet wzięła udział w uroczystości jubile-
uszowej 35-lecia Chóru Ave.  

19 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

1 grudnia, podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, 
przewodniczący kaletańskiej Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak wybrany został na Wiceprzewodniczącego Rady ww. stowarzysze-
nia.  

W  związku z możliwością apliko-
wania przez Miasto Kalety       

o środki unijne w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014 -2020, Oś 
priorytetowa  4. Efektywność energe-
tyczna, odnawialne źródła energii        
i gospodarka niskoemisyjna, Poddzia-
łanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii 
- ZIT, zachęcamy mieszkańców Kalet 
do zamontowania kolektorów słonecz-
nych oraz farm fotowoltaicznych na 
swoich budynkach mieszkalnych.  
   Pierwsza instalacja służyć będzie do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 
druga zaś do wykorzystania wyproduko-
wanej energii elektrycznej na potrzeby 
gospodarstwa domowego, a jej nadmiar 
do podgrzania ciepłej wody użytkowej.   
   W celu potwierdzenia chęci udziału    
w projekcie należy wypełnić i dostar-
czyć do Urzędu Miejskiego w Kaletach, 
(II piętro pok. 23), w terminie do 11 
stycznia 2016 roku, wypełnionej ankiety 
oraz deklaracji udziału w projekcie 

(druki zamieszczamy na stronach 15-
18) - (osobiście, pocztą lub poprzez 
p r z e s ł a n i e  s k a n u  n a                                  
e - m a i l :  b i p @ k a l e t y . p l l u b                   
faksem:  34 352 76 35 – decyduje data 
wpływu).  
   Ze względu na ograniczoną alokację 
środków w ramach konkursu w projek-
cie będzie możliwe wykonanie około 
120 instalacji kolektorów słonecznych 
oraz 299 instalacji fotowoltaicznych. 
Wobec powyższego w przypadku zgło-
szenia większej liczby mieszkańców 
konieczne będzie przeprowadzenie loso-
wania. Losowanie odbędzie się publicz-
nie w wyznaczonym miejscu i terminie 
oraz będzie miało na celu utworzenie 
listy kolejności doboru uczestników do 
projektu. Ilość uczestników projektu 
zależna będzie od wartości ogółem pro-
jektu oraz rodzaju poszczególnych insta-
lacji kolektorów słonecznych według 
pozycji na liście.  
    Szczegółowy opis warunków uczest-
nictwa w Projekcie przedstawia wzór 

umowy uczestnictwa w Projekcie. Prosi-
my o zapoznanie się z jej treścią. Planuje 
się, iż umowy z uczestnikami zakwalifi-
kowanymi do projektu zawierane będą  
w pierwszym kwartale 2016 r. Szacun-
kowy koszt dla Mieszkańca będzie wy-
nosił ok. 2460 zł brutto, jednakże do-
kładna wysokość kosztów określona 
zostanie po wyłonieniu wykonawcy za-
dania. Warunki  finansowe w Projekcie 
przedstawiają się  następująco: Wartość 
dofinansowania Unii Europejskiej - 85% 
Wartość wkładu własnego Uczestnika 
Projektu  - 15% .     
    Deklaracja udziału w Projekcie wraz   
z Ankietą, a także Wzór umowy uczest-
nictwa w Projekcie dostępna  jest  na 
oficjalnej  stronie internetowej Miasta 
Kalety www.kalety.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kaletach, (II pię-
tro, pok. 23). Realizacja projektu uzależ-
niona jest od uzyskania przez miasto 
Kalety dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. 
  

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

19 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbyło się uroczyste wręczenia stypendiów i dyplomów dla najzdolniejszych 
uczniów i studentów z naszego miasta. 

1 grudnia rozpoczęła się zimowa przerwa techniczna na boisku Orlik, które będzie nieczynne do odwołania. 

7 grudnia burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem reprezen-
towali nasze Miasto podczas uroczystego wręczenia "EkoKarlików" – nagrody przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Bądź EKO! Zgłoś się do projektu Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż 
układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych –  

w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska  

Klaudiusz Kandzia 



 

  www.kalety.pl 

Agnieszka Kwoka 

Nr 12 (284) 
 

4       Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                       MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Asp . Stanisław Kotwin, który od 
2003 roku pełnił służbę funk-

cjonariusza policji w naszym mieście, 
otrzymał awans zawodowy i tym sa-
mym opuścił Komisariat Policji w Ka-
letach.  
   Z dniem 16 listopada br. został prze-
niesiony do Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach. Jego miejsce w 
kaletańskiej jednostce zajął funkcjona-

riusz Tomasz Bieniek.  
   Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 
podziękował asp. Stanisławowi Kotwi-
nowi za pracę na rzecz społeczności lo-
kalnej oraz wręczył pamiątkowy dyplom 
i upominek promocyjny naszego miasta. 
    Panu Stanisławowi gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów oraz aby wy-
konywana praca stała sie źródłem satys-
fakcji i społecznego uznania.  

Awans zawodowy funkcjonariusza Komisariatu Policji w Kaletach   

18  listopada 2015 roku w siedzi-
bie Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, grupa uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Kaletach wraz z opiekunem Panią 
Ewą Bilińską, Dyrektor Dorotą Mań-
czak oraz burmistrzem Miasta Kalety 
Klaudiuszem Kandzią odbierali z rąk 
prezesa Andrzeja Pilota nagrodę        
w pierwszej edycji konkursu pt. ZIE-
LONA PRACOWNIA_PROJEKT.  
    Celem konkursu było dofinansowanie 
w formie dotacji najlepszych wniosków 
dotyczących utworzenia ekopracowni na 
potrzeby nauk przyrodniczych, biolo-

gicznych, ekologicznych, geograficz-
nych, chemiczno-fizycznych czy geolo-
gicznych. W Kaletach realizowany bę-
dzie projekt pracowni pod nazwą 
„Kropla wody pełna życia”, w jego ra-
mach powstanie pracownia, której tema-
tem przewodnim będzie woda i jej zna-
czenie dla życia człowieka. Ściany        
w pomieszczeniu zostaną pomalowane 
na biało i niebiesko dodatkowo przykle-
jona zostanie tapeta związana z wodą.  
W pracowni znajdą się również pomoce 
dydaktyczne takie jak: globusy, zielniki, 
sienniki, okazy skał itp.  

W PSP 1 powstanie pracownia ekologiczna dofinansowane przez  
WFOŚiGW w Katowicach  

Marek Parys 

Konkurs 
"Najpi ękniejsze  
Świąteczne 

 iluminacje"    

B urmistrz Miasta Kalety 
ogłasza konkurs na najład-

niej udekorowany - oświetlony 
balkon, obejście przydomowe      
i witryn ę sklepową, pn. 
"Najpi ękniejsze świąteczne ilu-
minacje".  
   Celem konkursu jest zachęcenie 
mieszkańców naszego miasta do 
dbałości o piękno i estetykę swo-
jego najbliższego otoczenia oraz 
inspirowanie do tworzenia niepo-
wtarzalnej atmosfery świąt Boże-
go Narodzenia.   
    Regulamin konkursu znajdą 
Państwo na oficjalnej stronie in-
ternetowej miasta: www.kalety.pl 
    Na zgłoszenia czekamy do      
15 stycznia 2016 r. Zapraszamy 
do wzięcia udziału w konkursie!  
Nagrody czekają!  

ZGŁOSZENIE  
udziału w konkursie  

„Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”  
 
 

Imię i nazwisko .............................................................................  

adres ...........................................................................................  

nr telefonu....................................................................................  

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:  

□ najładniej udekorowany - oświetlony balkon  

□ najładniej udekorowane - oświetlone obejście przydomowe 

□ najładniej udekorowana - oświetlona witryna sklepowa  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i wyrażam 
zgodę na podanie moich danych osobowych wraz z załączonymi fotogra-
fiami do publicznej wiadomości. Jednocześnie wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych do celów niniejszego konkursu.  

 

.........................................  
data, czytelny podpis  Agnieszka Kwoka 
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Jacek Lubos 

W  poniedziałek, 8 grudnia,        
w siedzibie Urzędu Marszał-

kowskiego w Katowicach odbyła się 
ciekawa konferencja  pod tytułem: 
„Produkty tradycyjne i regionalne 
województwa śląskiego- ochrona, 
przykłady dobrych praktyk”. Miałem 
okazję w niej uczestniczyć, w związku 
z czym chciałbym podsunąć czytelni-
kom pewien ciekawy pomysł. 
    Na konferencji jako pierwsza z prelek-
cją na temat form wpisów produktów na 
Listę Produktów Tradycyjnych, podstaw 
prawnych tych wpisów oraz produktów 
regionalnych i tradycyjnych certyfikowa-
nych przez Unię Europejską wystąpiła 
pani Joanna Lendzion- Czajkowska          
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Podczas jej wystąpienia zebrani 
zaznajomili się z pojęciem Krajowej Li-
sty Wyrobów Tradycyjnych, na którą 
może zostać wpisany wybrany produkt, 
danie lub napój, którego funkcjonowanie 
w tradycji można udokumentować co 
najmniej 25 lat wstecz za pomocą      
uźródłowionych przekazów książko-
wych, fotograficznych czy nagranio-
wych. Jeżeli takowe nie istnieją- w celu 
rejestracji produktu można skorzystać      
z badań etnograficznych- ankiet lub roz-
mów ze świadkami spożywania danego 
specjału przed co najmniej ćwierćwie-
czem. Wypełnione na specjalnych dru-
kach wnioski o wpis na Listę Wyrobów 
Tradycyjnych przesyła się do Urzędu 
Marszałkowskiego. Marszałek Woje-
wództwa, po dokonaniu oceny formalnej 
i merytorycznej oraz konsultacji z izbą 
gospodarczą zrzeszającą podmioty wy-
twarzającej produkty tradycyjne (izba ma 
30 dni na wydanie opinii) przesyła oce-
niony wniosek do Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Następnie Minister 
dokonuje wpisu na Listę Wyrobów Tra-
dycyjnych. 
   Kto może złożyć taki wniosek? Prak-
tycznie każdy. Ustawa z 2004 roku pre-
cyzuje wnioskodawców jako: osoby fi-
zyczne, osoby prawne, jednostki organi-
zacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej i podmioty wytwarzające dany 
produkt.  
   Czym dany produkt tradycyjny musi 
się charakteryzować? Wedle definicji -
  powinien stanowić element tożsamości 
społeczności lokalnej i należeć 
do dziedzictwa kulturowego regionu,      
z którego pochodzi. Czyli- przekładając 
te mądre sformułowania i dostosowując 
do „naszego podwórka”- kaletańskim 
produktem regionalnym mógłby się stać 
np. chleb wypiekany starą metodą i we-

dle starej receptury w PSS- owskiej pie-
karni, bądź jakieś danie gotowane przez 
kaletańskie gospodynie przez co naj-
mniej 25 lat (oczywiście udokumentowa-
ne wspomnianymi wyżej sposobami). Na 
listę  mogą bowiem trafiać produkty mię-
sne, mleczne, rybne, warzywa, owoce, 
wypieki, tłuszcze, oleje, miody, napoje 
czy dania gotowe. 
   Jaki cel ma rejestracja produktów tra-
dycyjnych? Na to pytanie są przede 
wszystkim dwie odpowiedzi: 
- poprzez rejestrację takich produktów 
chronimy je od zapomnienia. Zachowuje-
my receptury dla przyszłych pokoleń, 
zachowujemy regionalne dziedzictwo. 
- oryginalny produkt lokalny wytwarzany 
zgodnie z tradycyjną recepturą przyciąga 
turystów i podkreśla specyfikę regionu. 
Może być  także źródłem dodatkowych 
dochodów.  
   Lista Produktów Tradycyjnych służy 
promocji produktów posiadających wy-
jątkowe cechy i właściwości wynikające 
ze stosowania tradycyjnych metod pro-
dukcji. Lista pozwala na rozpowszech-
nianie informacji o danym wyrobie,         
a także umożliwia producentom staranie 
się o ustępstwa w zakresie wymogów 
sanitarnych, higienicznych i weterynaryj-
nych w procesie produkcji. Ponadto, 
wpis na Listę Produktów Tradycyjnych 
jest dla konsumentów gwarancją, iż pro-
dukt jest unikalny, a jego jakość wynika 
z tradycyjnego sposobu wytwarzania. 
Dzięki rejestracji na Liście producenci 
mają szansę na promocję własnych pro-
duktów i dotarcie do konsumentów. 
Wpis na listę nobilituje produkt, wyróż-
nia go z pośród innych wyrobów. Jest to 
niezmiernie ważne wobec silnej konku-
rencji na rynku produktów żywnościo-
wych, na której tle koniecznie trzeba się 
wyróżnić. Zarejestrowane produkty cie-
szą się zainteresowaniem mediów. Dla 
producentów wyrobów tradycyjnych 
Lista jest przygotowaniem do rejestracji 
nazwy na poziomie UE. Samorządom 
może pomóc w promocji walorów kultu-
rowych i gospodarczych. Śląskie wyroby 
zarejestrowane na Liście mają pierw-
szeństwo w działaniach promocyjnych 
poświęconym żywności regionalnej 
(festyny, targi), które są realizowane 
przez Samorząd Woj. Śląskiego. 
   Jeżeli zaś mowa o tradycyjnych pro-
duktach śląskich, albo inaczej- produk-
tach tradycyjnych Województwa Śląskie-
go (jak wiemy, w jego skład wchodzą też 
obszary kulturowo i historycznie ze Ślą-
skiem nie związane, jak chociażby okoli-
ce Częstochowy, Zagłębie, Podbeskidzie 

i Żywiecczyzna)- mamy ich na dzień 
dzisiejszy 138. Wśród nich są takie spe-
cjały, jak: krupniok śląski,  kołocz wesel-
ny śląski, wodzionka, moczka, siemie-
niotka, żur śląski, szpajza cytrynowa, 
chleb herbski, oscypek (oszczypek), 
bryndza wołoska, golonka po beskidzku, 
złotopotocki pstrąg z rusztu, żurek sie-
wierski, ciulim lelowski. Z terenu nasze-
go powiatu zarejestrowane są jako trady-
cyjne trzy produkty: chleb cebulowy        
z Tarnowskich Gór, szplitry i szpliterki   
z Radzionkowa oraz rolada wołowa śląska 
(Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice). 
    O śląskich, zagłębiowskich, często-
chowskich i góralskich produktach trady-
cyjnych opowiedziały podczas konferen-
cji   Agnieszka Kotwa z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego oraz 
Barbara Majnusz ze Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Po nich bardzo 
ciekawie pracę etnografa nad kodyfikacją 
produktów tradycyjnych relacjonowała 
Dobrawa Skonieczna- Gawlik z Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny w Cho-
rzowie”.  
    W sali Sejmu Śląskiego była też mowa 
o „wyższej filozofii”, czyli rejestracji 
produktów w Unii Europejskiej i ich dro-
dze do uzyskania certyfikatów: Chroniona 
Nazwa Pochodzenia, Chronione Pocho-
dzenie Geograficzne oraz Gwarantowana 
Tradycyjna Specjalność, o których jednak 
nie będę się w tym miejscu rozwodził.  
   Chciałbym jednak– wzbogacając czytel-
nika o powyższą wiedzę– sprowokować 
przemyślenia nad pomysłem wypromo-
wania w Kaletach typowego produktu 
tradycyjnego. Czekamy na ciekawe zgło-
szenia i chętnie, w miarę naszych możli-
wości, pomożemy w procedurze rejestra-
cyjnej związanej z dokumentacją produk-
tu.  
    Prosimy o telefony w tej sprawie pod 
numer 034 352-76-52  lub kontakt mailo-
wy na: sekretariat@kalety.pl  
 

O produktach tradycyjnych i regionalnych słów kilka 

Liczby Produktów Tradycyjnych  z  Listy  
z podziałem na województwa 
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W  ostatnich latach, a zwłaszcza   
w roku wyborczym, często pa-

dały sformułowania, że Polska nie jest 
w pełni samodzielnym bytem, że wi-
doczna jest jej słabość, zwłaszcza          
w porównaniu z Niemcami czy Rosją. 
Najbardziej skrajne opinie lokowały 
nawet nasze państwo na równi z quasi 
kolonią (określenie kondominium ro-
syjsko – niemieckie). 
    Owszem, porównując Niemcy i Polskę 
widać gołym okiem, że państwo naszego 
zachodniego sąsiada lepiej funkcjonuje, 
jest bardziej przyjazne wobec swoich 
obywateli. Jest też państwem o wiele 
zamożniejszym od naszego, a to dzięki 
potężnej i wciąż dynamicznej gospodar-
ce. Ponieważ Polska jest bądź co bądź 
krajem demokratycznym, to chyba nie ma 
sensu porównywać się z Rosją, która ma 
własną „rosyjską wersję demokracji”,      
a faktycznie powinna zaliczać się do kra-
jów rządzonych autorytarnie. Czy warto 
brać wzór z gospodarki rosyjskiej, która 
oprócz ropy, gazu i broni nie produkuje 
niczego godnego uwagi? Rosji się boją, 
bo jest wielka, ma wielką armię i jest 
mało przewidywalna. Nie znaczy to, że 
demokratyczny, niewielki kraj, odpo-
wiednio zmotywowany, nie poradziłby 
sobie z potęgą Rosji. Przykład dała Fin-
landia. W latach 1939-1940 toczyła się 
pierwsza wojna fińsko – radziecka. Trzy-
milionowe państwo, które miało najsłab-
sze wojsko w Europie, walczyło z naj-
większa armią świata - Armią Czerwoną, 
która w tej wojnie straciła ćwierć miliona 
zabitych żołnierzy, ale co ważniejsze, 
straciła również twarz i renomę. Finlan-
dia obroniła niepodległość pomimo strat 
terytorialnych i po wojnie nie stała się 
krajem komunistycznym. 
    Swoje spostrzeżenia chcę ograniczyć 
do naszego zachodniego sąsiada, który 
jak na demokrację parlamentarną zadzi-
wiająco silnie dominuje politycznie,        
a zwłaszcza ekonomicznie w Europie.       
I dlaczego historycznie jesteśmy od Nie-
miec słabsi oraz jak sobie ułożyć relacje   
z takim sąsiadem.  
    Myślę, że bycie patriotą polega rów-
nież na tym, by starać się dostrzegać sła-
bości swojego państwa i próbować napra-
wiać jej przyczyny. Inne państwa pro-
blem „Jak sobie radzić  z Niemcami” 
próbowały rozwiązać już dawno. Prof. 
Anna Wolff – Powęzka w jednej z gazet 
podała, że już w 1871 roku, czyli po zjed-
noczeniu Niemiec, brytyjska prasa zasta-
nawiała się w kwestii niemieckiej: „(…)
jak Europa ma poradzić sobie z narodem, 
którego liczba, talent i skuteczność po-

zwalają mu stać się regionalną superpotę-
gą”. My Polacy też musimy sobie z tym 
poradzić. 
    Nie zawsze było tak, że Niemcy domi-
nowali w Europie, a Polska była słaba. 
Jeszcze kilkaset lat temu oba państwa 
miały porównywalną siłę i prawie iden-
tyczny ustrój. Polska- Rzeczypospolita     
i Cesarstwo Niemieckie były monarchia-
mi elekcyjnymi, co było powodem słabo-
ści  władzy króla Polski i króla – cesarza 
Niemiec. W efekcie taki ustrój przyczynił 
się po części do upadku Rzeczypospoli-
tej, a na obszarze Rzeszy Niemieckiej do 
powstania szeregu niezależnych, luźno 
powiązanych państw, z których najsilniej-
szymi okazały się Austria   i Prusy. Prusy 
z czasem, jako silniejsze mocarstwo, do-
prowadziły do zjednoczenia Niemiec jako 
cesarstwa pod berłem Wilhelma I. Niem-
cy przeżyły również dramatyczne wyda-
rzenia w historii, jak chociażby wojnę 
trzydziestoletnią (1618-1648), która to-
czyła się także na naszym Śląsku. Kraje 
niemieckie  straciły nawet połowę swojej 
ludności. Niemcy miały za sąsiada potęgę 
europejską i światową – Francję, z którą 
wiele razy wojowali,  a jednak nie upadły 
jak Polska. Rzeczpospolita była wówczas 
na tyle silna, że pokój po wojnie trzydzie-
stoletniej (tzw. pokój westfalski) ustana-
wiający nowy układ sił w środkowej Eu-
ropie, mógł być ustanowiony na warun-
kach polskich na równi z francuskimi czy 
szwedzkimi. Niestety Rzeczpospolita 
była wówczas bierna, a Francja stała się 
najsilniejszym państwem w Europie. 
    W połowie XVIII wieku, Rzeczpospo-
lita była w takim stanie, że król Prus Fry-
deryk, już w 1752 r., pozwolił sobie po-
równać nasze państwo do „karczocha 
gotowego do zjedzenia, listek po listku”, 
czyli chciał odrywać a to miasto, a to 
powiat, aż całość będzie zjedzona (cytuję 
za Normanem Daviesem – Boże Igrzysko 
str. 479). Wystarczyły raptem dwa poko-
lenia, by od czasów bitwy pod Wiedniem 
stracić status mocarstwa i zostać porów-
nanym do rośliny. Prusy, a potem zjedno-
czone Niemcy, mając za plecami silną 
Francję, w sposób naturalny skierowały 
swoją ekspansję na wschód, gdzie leżało 
praktycznie państwo upadłe, bez rządu, 
niczym dzisiejsza Somalia. 
    Paweł Jasienica w książce Polska 
anarchia, jak i wielu innych historyków 
próbował zastanowić się nad przyczyna-
mi upadku Polski, co było, jak to ujął 
„fenomenem nie znajdującym analogii   
w dziejach”. Pisał, że nigdy państwo o 
tak wielkim potencjale i możliwościach       
w podobny sposób nie zbankrutowało. Na 

pewno przyczynił się do tego ustrój pań-
stwa – monarchia elekcyjna. Każdy elek-
cyjny wybór króla powodował osłabienie 
władzy królewskiej. Po prostu szlachta, 
czy głównie magnateria polska i litewska, 
nazwę je elitami, wymuszała na kandy-
dacie na króla nowe ustępstwa i korzyści 
dla siebie. Po elekcji domagała się re-
spektowania przyrzeczeń, które podmy-
wały fundamenty państwa, a które w koń-
cu runęło. W każdym europejskim króle-
stwie szlachta czy arystokracja walczyła 
o władzę, pieniądze i przywileje z władzą 
królewską. Ale nigdzie indziej nie osłabi-
ło to władzy króla tak, jak w Rzeczypo-
spolitej. Polscy i litewscy magnaci działa-
li jak ich kuzyni w Europie, jednak tylko 
w Rzeczypospolitej doprowadzili do fak-
tycznej anarchii, czego byli świadomi, bo 
w końcu z dumą wołali „polska nierzą-
dem stoi”. Upadek państwa zgotowały 
nam głównie elity piastujące urzędy          
i trzymające władzę nad polskimi chłopa-
mi, mieszczaństwem i drobną szlachtą.    
Z wad, którymi się cechowały, wcale nie 
najgorszymi było pieniactwo i umiłowa-
nie „złotej wolności”. Najgorszymi wada-
mi były głupota, ciasnota umysłowa            
(w Rzeczypospolitej uchwalono prawo 
zakazujące młodzieży udawania się na 
studia zagraniczne), nieliczenie się          
z racją stanu, a nawet dopuszczanie się 
zdrady stanu, poprzez próby układania się 
i poddawania, jak nie królowi szwedzkie-
mu to carowi rosyjskiemu. Osiemnasto-
wieczna Europa to nie była idylla              
i wspólnota jak dzisiejsza Unia Europej-
ska. Toczyła się nieustanna rywalizacja, 
w której słabszy nie miał szans. Mocar-
stwa, które dokonały rozbiorów Rzeczy-
pospolitej, trudno posądzić o etyczne 
pobudki działania. Jednak czy można 
mieć pretensje o to, że wyciągnęły ręce 
po ziemię prawie bezpańską? 
    Z trzech mocarstw, które dokonały 
rozbiorów Rzeczypospolitej ponad dwa 
stulecia temu, tylko jedno jest faktycznie 
potęga ekonomiczną i polityczną do dziś. 
Są to Niemcy. Rosja chciałaby znowu 
być potęgą, ale ma tylko silną armię. Je-
dynie Austria nie ma aspiracji mocar-
stwowych, jest mała, ale i bogata. Dlacze-
go po dwu przegranych wojnach w XX 
wieku i latach nazizmu Niemcy są znów  
potężne,  bogate.  Państwo  to  nie miało 
zbyt wielu kolonii, by je eksploatować, 
jak to czyniły Francja i Wielka Brytania. 
Zresztą po I wojnie światowej  i tak ode-
brano im te kolonie, m.in. dzisiejszy 
Kamerun i Namibię. 
   Edmund  Osmańczyk  w książce Spra- 

Polskie elity– tkwienie w słabości i obwinianie za nią innych 
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XIII  edycja Ogólnopolskiego 
Turnieju  

Rock&Rolla przeszła już do historii.  
    Z radością możemy stwierdzić, że Pu-
char Burmistrza Kalet zostaje u nas! Po 
raz kolejny grupa Rock Time wysoko 
postawiała poprzeczkę tym samym nie 
dając żadnych szans rywalom na zajęcie 
podium. W konkursie wystartowały 23 
pary reprezentujące: Kalety, Zawiercie, 
Sosnowiec oraz Warszawę. Po męczących 
50 minutach w finale znalazło się 10 par 
w tym 6 z Rock Time’u. Prezentując naj-
wyższy poziom na podium znaleźli się: 
I miejsce- Adrian Kalus i Karina Bronder 
II miejsce- Karolina Gruner i Daniel   
Wojtyra 
III miejsce – Julia Swoboda i Daniel    
Ledwoń 
    Największą sympatią naszej publiczno-
ści cieszyli się Lena Dudek i Dominik 
Gros, nasi najmłodsi tancerze, którzy 
otrzymali NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI 
– ufundowana przez PHU PIASKAM – 

Pani Bernadety Krupa oraz burmistrza 
Miasta Kalety.  
   Jeszcze w miesiącu wrześniu nie było 
wiadomo czy turniej, którego pomysło-
dawcą jest Tadek Tarnowski, dojdzie do 
skutku. Jak wszystkim wiadomo, przez 
dwanaście lat ten turniej odbywał się        
w Miasteczku Śl.  Ze względu na różne 
perturbacje do końca nie było wiadomo 
czy uda się znaleźć sponsorów by XIII 
Ogólnopolski Turniej w ogóle mógł się 
odbyć. Jednak dzięki determinacji instruk-
tora-trenera Tadka Tarnowskiego oraz 
burmistrza Miasta Kalety, którego nie 
wiele trzeba było przekonywać, mogłem  
z satysfakcją poinformować grupę ROCK 
TIME i wszystkich uczestników zajęć 
Rock’nRolla, że Miasto Kalety oraz 
Miejski Dom Kultury zorganizują tę 
imprezę.  
    Cieszymy się, że turniej oglądała tak 
liczna publiczność, która nie często ma 
możliwość zobaczyć coś na żywo tej 
rangi. Wielokrotnie nie jesteśmy w sta-
nie udźwignąć ciężaru finansowego 
wielu imprez, które można by zorgani-
zować w naszej miejscowości, ale prze-
konaliśmy się na własne oczy, że warto 
inwestować w dzieci i młodzież.  
    Dziękuję wszystkim uczestnikom 
turnieju, Panu burmistrzowi Klaudiu-
szowi Kandzi za ogromne wsparcie nie 
tylko finansowe, Panu Tadkowi Tar-
nowskiemu za ciężka pracę, wytrwałość 
i pomysł. Sędziom – Pani Renacie Kot  
z Warszawy, Pani Jadwidze Fabiańczyk 
z Woźnik oraz Panu Piotrowi Ziemia-
nek z Jaworzna za obiektywny werdykt. 
Publiczności, która tak licznie dopisała. 

Pani dyrektor PSP Nr 1 - Dorocie Mań-
czak za udostępnienie sali gimnastycznej  
i wszelką pomoc. Panu Tomkowi Bregule 
za doskonałe nagłośnienie imprezy. Panu 
Jurkowi Kloze za czas poświęcony na 
wideoklip, który niebawem można będzie 
zobaczyć na stronach www.kalety.pl oraz 
www.mdkkalety.pl. Panu Andrzejowi 
Warczokowi oraz pracownikom MDK       
i PSP za dodatkowe prace włożone w ten 
turniej. Restauracji Casyno – Pani Sabiny 
Respondek za przygotowanie poczęstun-
ku.  A wszystkim parom serdecznie gratu-
lujemy i liczymy na równie wysoką fre-
kwencję podczas XIV edycji! 

 

Rock Time poza  
konkurencją   
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wy Polaków, już w roku zakończenia II 
wojny światowej (1945) przewidział, że 
Zachód pogodzi się wcześniej czy póź-
niej z Niemcami i że to Niemcy będą 
gospodarczą i później polityczną potęgą.  
Stać się  tak miało pomimo ciążącej na 
tym narodzie winie za rozpętanie najbru-
talniejszej wojny w historii i za dokona-
nie zbrodni wojennych oraz zrujnowanie 
wielu krajów. A trudno Osmańczyka 
było podejrzewać o sympatie pronie-
mieckie. Napisał tak: „My Polacy, będąc 
od lat dwustu narodem chronicznie sła-
bym, ze złośliwością ludzi chorych za-
chowujemy w pamięci wszystkie wady    
i płynące z nich grzechy naszych silnych 
sąsiadów. O zaletach milczymy. Cnoty 
kwitujemy ironicznym uśmiechem.” Za 
to wskazał, że Polska zyska szacunek, 
nie poprzez ciągłe wypominanie sąsia-
dom z zachodu ich win lecz poprzez 
współpracę, budowę gospodarki i zdro-
wą rywalizację. I przewidział, że prawo-
rządność – szacunek do prawa i zasad 

oraz pracowitość umożliwi Niemcom 
odbudowę silnego państwa. 
    Piętą achillesową polskiej polityki jest 
słabość elit, które nami rządzą, co widać 
chociażby po tym co się dzieje w parla-
mencie. Analogia do XVIII wieku jest 
oczywista. Uważam, że w najbliższym 
czasie nie nastąpi zauważalna poprawa. 
Do tego dochodzi brak szacunku elit do 
praworządności i ciągoty do anarchii. 
Mieszkańcy Górnego Śląska, regionu 
który był wolny od wirusa anarchii         
i lekceważenia praworządności z racji 
braku przynależności państwowej do       
I Rzeczypospolitej, byli i chyba są nadal 
wyczuleni na te zagrożenia. Byli zawsze 
lojalni wobec zwierzchności państwa. 
Wróćmy jednak na nasze lokalne powia-
towe podwórko. 
    W samorządach skupionych w powie-
cie tarnogórskim narasta zniecierpliwie-
nie i irytacja już nie samą zapaścią finan-
sową powiatu, lecz brakiem koncepcji     
i pomysłu  na wyjście z czarnej dziury   

w jakiej się znalazł. Natomiast wyrażę 
przekonanie, myślę że nie tylko moje, iż 
nie można pozwolić, by następne wybo-
ry do władz samorządów lokalnych – 
gminnych i powiatowego odbyły się wg 
schematu powtarzanego w ostatnich la-
tach. Do samorządu powinni wybierani 
być ludzie, którzy posiadają doświadcze-
nie i sukcesy w zarządzaniu instytucjami 
samorządowymi (gminnymi, powiato-
wymi, wojewódzkimi) oraz przedsię-
biorcy lub menedżerowie. Nie jestem 
zwolennikiem wyboru do rad gmin          
i rady powiatu osób z nadania partii poli-
tycznych. Do czasu kolejnych wyborów 
samorządowych powinny wyłonić się 
lokalne grupy związane z samorządow-
cami z gmin i przedsiębiorcami, które 
będą w stanie podjąć wyzwanie oraz trud 
zarządzania Powiatem Tarnogórskim, by 
był w stanie się rozwijać. 

Eugeniusz Ptak 

Marian Lisiecki 
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Jacek Lubos Agnieszka Kwoka 

Maria Rogocz 

Jubileusz 35-lecia ustrońskiego Chóru Ave  

W  sobotę, 13 listopada 2015 r., na zaproszenie Zarządu 
Stowarzyszenia AVE z Ustronia, delegacja z Kalet 

wzięła udział w uroczystości jubileuszowej 35-lecia Chóru 
Ave.  
   Nasze miasto reprezentowali burmistrz miasta Klaudiusz Kan-
dzia, radna Rady Miejskiej Mirosława Potempa oraz prezes 
kaletańskiego chóru Sonata Bożena Sier wraz z mężem.  
   Z okazji Jubileuszu, burmistrz Klaudiusz Kandzia wręczył na 
ręce prezesa chóru Ave symboliczną wiązankę kwiatów. 
W trakcie uroczystości, która miała miejsce w Czytelni Katolic-
kiej im. Jerzego Nowaka przy parafii św. Klemensa w Ustroniu, 
zaproszeni goście mieli również okazję do wysłuchania okolicz-
nościowego koncertu chóru.  

Wystawa oddziałowa  
sekcji PZHGP Kalety w Tworogu   

24  października w Drutarni burmistrz miasta Kale-
ty, na zaproszenie kierownictwa kaletańskiej sek-

cji PZHGP, uczestniczył w uroczystym rozdaniu nagród 
dla tegorocznych laureatów w lotach gołębi pocztowych    
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.  
    W sobotę 21 listopada podobna impreza miała miejsce     
w Tworogu, gdzie znajduje się oddział kaletańskiej sekcji 
PZHGP.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia nagrodził okolicznościowy-
mi pucharami Zygfryda Lebka, Marcina Surowczyka i Mi-
chała Gerlacha.  
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P rzy okazji trady-
cyjnego zebrania 

w czwartkowy wie-
czór 3-go grudnia br. 
Stowarzyszenie Spo-

łeczno – Kulturalne postanowiło zaba-
wić się jak dzieci i spotkać z górnikiem 
z okazji Barbórki oraz ze Św. Mikoła-
jem.  
    Obaj byli pięknie ubrani – jeden         
w galowy mundur z medalami i odzna-
czeniami, a drugi w tradycyjnym stroju, 
który tak uwielbiają szczególnie dzieci. 
Na mikołajki został też przygotowany 
stosowny wierszyk, który miał zachęcić 

św. Mikołaja do wręczenia nam drob-
nych upominków. 
 
Choć jesteśmy starzy – to nic– chodzi 
przecież o to, 
Żeby czuć się młodo i na św. Mikołaja 
czekamy z ochotą. 
Zastanawiamy się nad tym, co nam przy-
niesie w prezencie? 
Może zdrowie, trochę szczęścia, nieco 
kasy więcej? 
Ale Mikołaj, jak to Mikołaj zapyta nas 
czy byliśmy grzeczni? 
I co mu odpowiemy? Że nie zawsze, 
niekoniecznie. 
Nasi mężczyźni oglądali się za innymi 
kobietami, albo też czasem popijali piwo  
z innymi facetami. 
Kobiety zaś plotkowały często bez pa-
mięci,  
O koleżance, sąsiadce, szefowej, bo plot-
ka zawsze je kręci. 
Czasem obiadu nie zdążyła mężowi ugo-
tować, 
Bo musiała z koleżanką plotkować, plot-
kować, plotkować. 
Albo też do sklepu ruszyła z dużą go-
tówka    w kieszeni,  
Zrobiła zakupy, choć nic nie potrzebo-

wała i to się już nie zmieni. 
My jednak chcemy Ci obiecać Drogi Św. 
Mikołaju, 
Że się poprawimy, i będziemy lepsi niż 
mamy to w zwyczaju. 
Dzisiaj chcemy się zabawić, więc daj 
nam wreszcie te prezenty, 
I nie wypominaj nam grzechów, boś Ty 
przecież człowiek święty. 
    W trakcie spotkania św. Mikołaj za-
proponował, że aby nie robić różnic we 
wręczaniu drobiazgów przeprowadzi ich 
losowanie, opatrzone humorystycznymi 
komentarzami. Były dowcipy, śpiewali-
śmy piosenki, z życzeniami i kwiatami 
świętowaliśmy urodziny – jednym sło-
wem było wesoło i przyjemnie. 

Mikołajki nie tylko dla dzieci  Zebranie sprawozdawcze 
Koła PZW Kalety 

3 stycznia 2016 roku, 
w Sali Słonecznej       
w MDK, o godzinie 
11.30, odbędzie się 
zebranie sprawozdaw-
cze Koła PZW Kalety za rok 2015.  
   Zarząd Koła zaprasza wszystkich 
członków Koła oraz osoby zaintereso-
wane. 
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W  miesiącu listopadzie 2015 r. 
gmina Koszęcin wyraziła chęć 

przystąpienia do Grupy Zakupowej 
której liderem jest Miasto Kalety.  
   Grupa zrzesza więc obecnie piętnaście 
gmin z powiatów: tarnogórskiego, lubli-
nieckiego, strzeleckiego, częstochow-
skiego. Uczestnictwo w grupie skutkuje 
znacznym obniżeniem kosztów obsługi 
płatności za energię elektryczną płaconą 
przez gminę.  
   Ogółem przy kosztach bazowych ener-
gii elektrycznej dla potrzeb zaopatrzenia 
Gminy Kalety w energię elektryczną 
wynoszącą 1 324 680,77 zł. faktycznie 
gmina Kalety zapłaciła 860 032,36 zł. 
Wskutek zmian w systemie zakupu ener-
gii elektrycznej uzyskano oszczędności 
w wysokości 464 648,41 zł. Wskutek 
optymalizacji parametrów dystrybucyj-
nych energii elektrycznej uzyskano 
oszczędności w wysokości 28 190,00 zł. 
W efekcie w latach 2013 -2015 oszczęd-
ności dla Miasta Kalety wyniosły:       
492 838,41 zł.  

Nowy członek grupy  
zakupowej energii  
elektrycznej, której  

liderem jest Miasto Kalety  

I nformujemy, iż od 1 grudnia br. 
boisko Orlik będzie nieczynne z po-

wodu przerwy technicznej.  
   Zawieszona została tak-
że tymczasowo rezerwacja 
boiska on-line. Wszyst-

kich amatorów sportu zapraszamy na 
Orlika  z początkiem wiosny. O dokład-
nym terminie otwarcia boiska poinformu-
jemy wkrótce.  

Orlik nieczynny do wiosny 

I nformujemy, iż Kaletańskie Zakła-
dy Celulozowo-Papiernicze mają 

nowego likwidatora.  
    Powołany na to 
stanowisko przez 
Wojewodę Ślą-
skiego został p. 
Przemysław Maj-
dan, zastępując p. 
Wojciecha Liber-
skiego.  
   P r z e m y s ł a w 
Majdan objął sta-
nowisko likwida-
tora KZCP od      
1 listopada 2015 r.  

Zmiana na stanowisku  
likwidatora KZCP  

Izabela  
Rapczyńska 

W  ramach fun-
duszy zaosz-

czędzonych poprzez 
wycofanie się władz 
miasta z organizacji 

w 2015 r. „sylwestra pod gwiazdami”, 
w roku 2016 rozpoczną się prace in-
stalacyjne nowego placu zabaw w Ku-
czowie przy obiekcie sportowym LKS 
Małapanew (ul. Paderewskiego 93).  
   Będzie to kolejny plac zabaw utworzo-
ny za środki, których nie wykorzystano 
na urządzenie imprezy cieszącej się ni-
kłą popularnością wśród mieszkańców.  

W Kuczowie stanie nowy 
plac zabaw dla dzieci  

K lub Seniora, działający przy 
świetlicy środowiskowej w Miot-

ku, gościł na swoim kolejnym spotka-
niu  p. Joannę Sendel - właścicielkę 
f i rmy handlowo -  us ługowej 
"Bukieciarnia" oraz p. Renat ę Białoń.  
    Zaproszone panie poprowadziły 
warsztaty artystyczne zwieńczone wyko-
nanymi własnoręcznie ozdobami i rze-
czami dekoracyjno - użytkowymi. Senio-

rzy pod okiem 
s p e c j a l i s t e k 
"wyczarowali" 
przepiękne ser-
wetniki, świecz-
niki, pudełka na 
drobne prezenty 
oraz nauczyli się, 
jak samodzielnie 
w domowych 
warunkach, ko-
rzystając z dóbr 
przyrody, przy-
gotować sól do 
kąpieli i worecz-
ki z zapachami. 

Podczas pracy wykorzystali nie tylko 
materiały gotowe, które zapewniły flo-
rystki, tj.: fliselina, organtyna, ozdobne 
sznurki itp. , ale też i te, które najczęściej 
wyrzucamy w domu np. tekturowe rolki. 
   
    W trakcie spotkania wszystkim dopi-
sywał humor oraz poczucie satysfakcji         
z wykonanych rękodzieł. 
    Składamy szczere podziękowania 

właścicielce „Bukieciarni” za wyjście do 
nas z taką propozycją, przeprowadzenie 
warsztatów oraz wkład własny - mate-
rialny i osobisty.   
     Cieszymy się, że są ludzie, którzy 
bezinteresownie działają na rzecz in-
nych, potrafią poświęcić swój czas i po-
dzielić się swoim doświadczeniem. 
Dzięki tym osobom członkowie Klubu 
Seniora miło i z pożytkiem spędzili listo-
padowe popołudnie. Pozostało wiele 
wspomnień i na pamiątkę - drobiazgi. 

            

Florystki gośćmi Klubu Seniora 

Mirosława  Potempa 
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Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

OBOWIĄZUJĄCEJ OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU 

U rząd Miejski 
w Kaletach 

informuje, że          
w dniu 19 listopa-
da 2015 r. Rada 
Miejska w Kale-
tach podję ła 
u c h w a łę  N r               
8 7 / X I I / 2 0 1 5         
w sprawie wybo-
ru metody ustala-

nia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
   Wprowadzone zostały nowe stawki 
opłaty, które wynoszą odpowiednio: 
 
- 8,50 zł za osobę, jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, 

 
- 17,00 zł za osobę, jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w sposób 
nieselektywny. 
 
   Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, każdy 
właściciel nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy otrzyma zawiado-
mienie o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wyliczo-
nej na podstawie danych wskazanych      
w dotychczasowej deklaracji. Zawiado-
mienia zostaną doręczone przed pierw-
szym terminem płatności zmienionej 
opłaty. 
   Ponadto w związku z wprowadzeniem 
przez Urząd Miasta Kalety z dniem 
01.01.2016 r. Systemu Identyfikacji Ma-
sowej Podatników, wraz z zawiadomie-

niem będą dostarczane indywidualne 
numery kont, na które należy dokony-
wać wpłat z tytułu Gospodarki odpadami. 
   Jednocześnie informujemy, że Miasto 
Kalety podpisało nową umowę na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z firmą PZOM Strach sp. z o.o. sp. 
komandytowa z siedzibą w Konopiskach, 
która będzie obowiązywała od 1 stycznia 
2016 r. przez okres 3 kolejnych lat. 
   Ww. firma wyłoniona w drodze prze-
targu  w ramach Porozumienia Gmin 
będzie obsługiwała teren Miasta Kalety, 
Gminy Koszęcin, Gminy Ciasna, Gminy 
Kochanowice, Gminy Pawonków, Gminy 
Konopiska i Gminy Woźniki. 

Xymena Sudakowska 

7  grudnia burmistrz miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia wraz z prze-

wodniczącym Rady Miejskiej Euge-
niuszem Ptakiem reprezentowali nasze 
Miasto podczas uroczystego wręczenia 
"EkoKarlików" – nagrody przyznanej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej       
w Katowicach.  
   "EkoKarlik" to nowy konkurs organi-
zowany przez WFOŚiGW w Katowi-
cach, który miał na celu promocję etyki 
ekologicznej w działaniach na rzecz śro-
dowiska, ukazanie różnorodności roz-

wiązań w ochronie środowiska, a także 
zachęcenie do podejmowania działań na 
rzecz ochrony przyrody. Skierowany był 
do przedsiębiorców oraz jednostek sa-
morządu terytorialnego z terenu woje-
wództwa śląskiego, którzy realizują sze-
roko pojęte przedsięwzięcia ekologiczne. 
Główną nagrodą w konkursie była statu-
etka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możli-
wość posługiwania się logo konkursu        
i zdobytym tytułem.  
     Uroczysta gala otwarta została przez 
prezesa WFOŚiGW w Katowicach An-
drzeja Pilota, który przedstawił zebra-
nym ideę konkursu. Przypomniał, iż        
w stały kalendarz przyznawania nagród 
w Funduszu wpisały się już nagrody 
„Zielone czeki” oraz konkurs 

„EkoAktywni” – dla pozarządowych 
organizacji ekologicznych. Tym razem 
Fundusz chciał docenić starania przed-
siębiorców oraz jednostki samorządu, 
które dążą do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, a przede wszystkim ich 
działania w tym zakresie podjęte.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia odbiera-
jąc statuetkę dla Miasta Kalety podzię-
kował za jej przyznanie oraz zadeklaro-
wał dalszą współpracę w realizacji pro-
jektów mających na celu ochronę środo-
wiska oraz edukację ekologiczną.  
Oprócz Miasta Kalety laureatem konkur-
su została także Gmina Krupski Młyn 
oraz Miasto Rydułtowy.  

Miasto Kalety laureatem prestiżowej nagrody "EkoKarlik"   

Agnieszka Kwoka 



 

  www.kalety.pl 

grudzień 2015                 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       11 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

W  listopadzie w Referacie Pozy-
skiwania Środków oraz Wy-

dziale Strategii i Rozwoju Gminy 
przygotowany został wniosek pn. 
Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoź-
dzia w Kaletach wraz przebudową 
kanalizacji deszczowej.  
    Z końcem listopada złożony on został 
w ramach Programu Rozwoju gminnej    
i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019.  
   W dniu 30 listopada 2015 r. Wojewoda 
Śląski opublikował wstępną listę rankin-
gową wniosków o dofinansowanie. Pro-
jekt złożony przez miasto Kalety uplaso-
wał się na 36 miejscu z 65 złożonych 
wniosków uzyskując łącznie 11,3 pkt. 
Dodać należy, że po raz pierwszy wnio-

sek miasta Kalety został oceniony pozy-
tywnie. W ramach naboru punktowane 
były między innymi następujące kryte-
ria:  
- Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej 
sieci dróg publicznych na obszarze woje-
wództwa, w tym ponadlokalny charakter 
drogi.  
- Wpływ zadania na poprawę dostępno-
ści komunikacyjnej, w szczególności do 
instytucji publicznych, instytucji istot-
nych dla sprawnej realizacji zadań pań-
stwa o kluczowym znaczeniu dla bezpie-
czeństwa obywateli oraz do lokalnych 
ośrodków gospodarczych, dostępności 
komunikacyjnej na obszarach wiejskich 
oraz poprawę infrastruktury drogowej 
wykorzystywanej na potrzeby transportu 
zbiorowego, - kontynuacja zadania.  
    Analizując dokumenty programowe     
i badając szanse naszego projektu na 
dobry wynik punktowy, postanowiono 
zgłosić do konkursu ul. Gwoździa. 
    Głównym argumentem przemawiają-

cym za tym aby to właśnie ul. Gwoździa 
stała się przedmiotem wniosku o dofi-
nansowanie było zlokalizowanie przy jej 
ciągu wielu instytucji publicznych jak 
np. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego, dwóch niepublicznych 
ośrodków zdrowia NZOZ, kompleksu 
boisk Sportowych Orlik 2012 przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej Nr 1         
w Kaletach, Publicznego Gimnazjum     
w Kaletach, niepublicznego przedszkola 
oraz dworca kolejowego.  
   Czy miasto Kalety otrzyma dodatkowe 
środki na przebudowę ul. Gwoździa oka-
że się z początkiem przyszłego roku.    
W ramach zadania przewidziana jest 
wymiana płyt betonowych typu trylinka 
na kostkę brukową na całym odcinku 
drogi (łącznie 573 mb - 6,0 m szeroko-
ści), przebudowa odwodnienia drogi       
z wód opadowych i roztopowych, a tak-
że wykonanie zjazdów indywidualnych.  

Miasto Kalety z szansą na „SCHETYNÓWK Ę”    

Klaudiusz Kandzia 

Podatki lokalne lekko w górę 

R ada Miejska w Kaletach dnia 19 listopada 2015 r. uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości i podatku od 
środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Z uwagi na fakt, iż stawki podatków od 2014 roku nie 

uległy zmianie, od nowego roku obowiązują nieznacznie podwyższone podatki zgodnie z załączoną tabelą: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela obrazująca stawki podatku od środków transportowych, a także obowiązujące nowe wzory informacji i deklaracji       
podatkowych są zamieszczone na stronie internetowej www.kalety.pl Renata Sosnica  

zł/ m²  zł/ m²  zł/ m²  
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W  dniu 26 listopada 2015 roku 
dokonano odbioru techniczne-

go inwestycji polegającej na budowie 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kalety Kuczów i Miotek wraz z od-
wodnieniem drogi powiatowej nr   
3248 S.  
    W odbiorze uczestniczył prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
Pan Andrzej Pilot, burmistrz Miasta Ka-
lety Klaudiusz Kandzia, przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Ptak, 

radni Rady Miejskiej Pani Teresa Mryka 
i Pan Alojzy Rupik, którzy reprezentują 
mieszkańców tego terenu. W powyż-
szym odbiorze uczestniczyli również 
przedstawiciele wykonawcy, inspektor 
nadzoru Pan Łukasz Rupik oraz pracow-
nicy urzędu miejskiego wraz z kierowni-
kiem miejskiej oczyszczalni ścieków. 
   Wartość całego przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego zamknęło się kwotą ponad 
7,5 mln złotych, w ramach którego wy-
budowano ponad 14 km podciśnieniowej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Do nowo 

wybudowanej infrastruktury podłączo-
nych zostało 284 budynków. Na realiza-
cje tej inwestycji Miasto Kalety pozy-
skało środki z WFOŚiGW w Katowicach 
w formie bezzwrotnej dotacji w wysoko-
ści 2,4 mln złotych oraz preferencyjnej 
pożyczki w kwocie 2,4 mln złotych. 
   Burmistrz Miasta Kalety w trakcie 
spotkania podziękował wszystkim obec-
nym za wkład pracy i zaangażowanie 
przy realizacji tak dużego projektu.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek  
wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S- zakończona   

Bolesław Gruszka 

J ak już zapewne nasi mieszkańcy 
zauważyli, termomodernizacja 

kaletańskiego Urzędu Miejskiego po-

woli dobiega końca. Ocieplone zostały 
już wszystkie ściany budynku, a na 
cokole jego fasady położono płytki 
klinkierowe. Wymienione zostały tak-
że okładziny schodów zewnętrznych 
do budynku. 
    Prace wewnątrz też są już na ukończe-
niu. Wymieniono okna na klatkach scho-
dowych, instalację centralnego ogrzewa-
nia oraz zamontowano nowe piece. Na 
dachu budynku zainstalowano kolektory 
słoneczne do wspomagania produkcji 

ciepłej wody użytkowej.  
   Termin zakończenia projektu planowa-
ny jest na kwiecień 2016 r. Jego wartość 
opiewa na kwotę 1.103.990,00 zł z czego 
765.040,00 zł Miasto Kalety pozyskało   
z Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 2009-
2014 w ramach Programu Operacyjnego 
PL04 Oszczędzanie energii i promowa-
nie odnawialnych źródeł energii. 

Termomodernizacja kaletańskiego urzędu miejskiego dobiega końca    

Budynek urzędu przed termomodernizacją Budynek urzędu obecnie 

Klaudiusz Kandzia 
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19  listopada 2015 r. w sali posie-
dzeń Urzędu Miasta odbyło 

się uroczyste wręczenia stypendiów       
i dyplomów dla najzdolniejszych 
uczniów i studentów z naszego miasta.  
   W spotkaniu z uczniami, studentami 
wzięli udział burmistrz miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Janina Perz, a także 
przedstawiciele Komisji Oświaty – prze-
wodnicząca Irena Nowak oraz członko-
wie Antoni Jeż i Krzysztof Rogocz. Sty-
pendystom towarzyszyli również rodzi-

ce, którzy nie kryli radości i dumy           
z osiągnięć swoich pociech.  
   Uczniowie, którzy otrzymali stypendia 
mogą poszczycić się osiągnięciami na-
ukowymi, artystycznymi lub sportowy-
mi. Osiągnięcia te musiały być potwier-
dzone udziałem w konkursach 
(olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego, 
międzynarodowego lub na szczeblach 
innych niż wymienione.  
   Wnioski uczniów rozpatrzyła Komisja 
Oświaty, która pozytywnie zaopiniowała 
13 z nich.  

   Stypendium naukowe otrzymali: Marta 
Jeż, Anna Jeż, Karolina Stępień, Aleksy 
Walczak, Jessica Wojsyk, Wiktor Czor-
nik, Zuzanna Krawczyk. Wśród stypen-
dystów za osiągnięcia sportowe lub arty-
styczne znaleźli się: Krzysztof Marczak, 
Natalia Klyta, Krzysztof Stręcioch, Oli-
wia Tomys, Mateusz Piech oraz Paweł 
Piech.  
    Wszystkim nagrodzonym uczniom        
oraz studentom serdecznie gratulujemy         
i życzymy kolejnych sukcesów.  

Stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów i studentów  
w roku szkolnym 2014/2015 rozdane  

Marlena Kurc 

MATERIAŁ PŁATNY REKLAMA 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

10 stycznia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury odbędzie się XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Sprawozdanie z XII sesji Rady Miejskiej w Kaletach    

W  dniu 19 listopada 2015 r.        
w sali posiedzeń Urzędu Miej-

skiego w Kaletach odbyła się XII sesja 
Rady Miejskiej w Kaletach, obradom 
przewodniczyli: przewodniczący Rady 
Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz wice-
przewodnicząca Janina Perz. 
   W obradach udział wzięło 13 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 
    W pierwszych punktach porządku 
obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz 
z przewodniczącym Eugeniuszem Pta-
kiem przedstawili sprawozdania z okresu 
międzysesyjnego. 
W trakcie sesji radni podjęli następujące 
uchwały: 
Nr 87/XII/2015 w sprawie wyboru me-
tody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. 
Nr 88/XII/2015 w sprawie utworzenia 

Dziennego Domu „Senior-WIGOR”      
w Kaletach. 
Nr 89/XII/2015 w sprawie nadania Sta-
tutu Dziennemu Domowi Senior Wigor 
w Kaletach. 
Nr 90/XII/2015 w sprawie określenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w ośrodku wsparcia – 
Dziennym Domu „Senior-WIGOR”      
w Kaletach. 
Nr 91/XII/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomo-
ści. 
Nr 92/XII/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomo-
ści. 
Nr 93/XII/2015 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości. 
Nr 94/XII/2015 w sprawie wysokości 
stawek podatku od środków transporto-
wych. 
Nr 95/XII/2015  w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklara-

cji podatkowych. 
Nr 96/XII/2015 w sprawie opłaty targo-
wej. 
Nr 97/XII/2015 w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego w 2016 roku. 
Nr 98/XII/2015 w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Miasta Kalety do Rady 
Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”. 
Nr 99/XII/2015 zmian budżetu Miasta 
Kalety na 2015 rok. 
Nr 100/XII/2015 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2015-2023. 
    Podczas sesji autorzy Bernard 
Szczech oraz Edward Wyżgoł zaprezen-
towali radnym wydawnictwo pt „Lubsza 
– Kuczów – Kalety. 650 lat wspólnego 
dziedzictwa. Kalety współczesne”. 
   W punkcie wolne wnioski i informacje 
radni zgłaszali bieżące sprawy. 

3 stycznia 2016 roku, w sali Słonecznej w MDK, o godzinie 11.30, odbędzie się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za 
rok 2015. Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków Koła oraz osoby  zainteresowane. 

Małgorzata Mazur 

29 grudnia w MDK w Kaletach odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej. 

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam o zgromadzonym 
materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pole-

gającego na „Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklin-
gu”  realizowanego przez Hemarpol, Spółka z o. o., Sp. Komandytowa w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a na dział-
kach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126, 1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97, 435/97, 437/97. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz            

o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) można się zapoznać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kaletach w pokoju nr 25 w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie pozostaje ona do wglądu. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisem-
nej, elektronicznej i ustnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach w terminie 14 dni od daty podania do         

publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia i zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. 

 
Podanie do wiadomości nastąpiło dnia 4  grudnia 2015 r. 

23 grudnia  w MDK w Kaletach odbędzie się uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior– Wigor”. 

5 stycznia 2016 r. restauracji „Casyno”  odbędzie się V Gala Przedsiębiorczości. 
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Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
 
 

Data ………………………………  Podpis ………………………………………………………… 
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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

" Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym 

Zakątku Śląska " 

Ja, niżej podpisany/a 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(PESEL, nr dowodu os., organ wydający) 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu  własności/współwłasności   zlokalizowanej na:                                 

nr działki …………………………….obręb …………………………………………………………. 

na podstawie księgi wieczystej lub aktu notarialnego lub postanowienia sądowego1 

nr ……………………………………………………………………………………….……………………………………  

nr telefonu ……………………………………………… adres e-mail  ………………………………………………………….……..  

deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji kolektorów słonecznych na budynku 

mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny.  Projekt będzie realizowany przez Gminę Kalety w przy-

padku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1.1. 

    Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów budowy kompletnej instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkal-

nym w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu w kwocie ok. 2.000 zł + VAT. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę Kalety konto bankowe, w celu 

realizacji Projektu oraz do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie budowy instalacji kolektorów słonecznych. 

   Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla potrzeb niniejszego 

projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(data, miejscowość)      (czytelny podpis) 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

• stan prawny nieruchomości jest uregulowany, 

• w budynku nie jest zamontowana instalacja solarna ani inne odnawialne źródło energii do ogrzewania ciepłej wody 

użytkowej (c.w.u.), 

• instalacja c.w.u. jest zasilana z pojemnościowego zbiornika c.w.u., 

• nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego, 

• nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy Kalety i jednostek podległych, 

• na terenie nieruchomości gdzie zostaną zamontowane instalacje kolektorów słonecznych nie jest obecnie            

prowadzona działalność gospodarcza lub agroturystyczna.  

Wzór umowy opublikowany jest na stronie www.kalety.pl  i dostępny do wglądu w Urzędzie Miasta Kalety. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

(data, miejscowość)      (czytelny podpis) 

1.   Niepotrzebne skreślić 
2.   Decyduje wykazany w we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej adres zakładu głównego lub miejsce wykonywania działalności gospodar-

czej. Wynajmowanie budynku lub części budynku dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej przez inny podmiot również traktowane jest jako 
„działalność gospodarcza prowadzona w budynku na którym zainstalowane zostaną kolektory słoneczne". Gmina Kalety dofinansuje jedynie obiekty 
mieszkalne. 
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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
" Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych –  

w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska " 

Ja, niżej podpisany/a 

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(PESEL, nr dowodu os., organ wydający) 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu  własności/współwłasności zlokalizowanej na: nr działki……………. 

obręb …………………………………………………………. 

na podstawie księgi wieczystej lub aktu notarialnego lub postanowienia sądowego1 

nr ……………………………………………………………………………………….……………………………………  

nr telefonu ……………………………………………… adres e-mail  ………………………………………………………….……..  

deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkal-

nym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny.  Projekt będzie realizowany przez Gminę Kalety w przypadku 

otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1.1. 

      Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów budowy kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym        

w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu w kwocie ok. 2.000 zł + VAT. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę Kalety konto bankowe, w celu 

realizacji Projektu oraz do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie budowy instalacji fotowoltaicznej. 

     Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla potrzeb niniejsze-

go projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(data, miejscowość)      (czytelny podpis) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

• stan prawny nieruchomości jest uregulowany, 

• w budynku nie jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna, 

• instalacja elektryczna budynku posiada uziemienie, 

• nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego, 

• nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy Kalety i jednostek podległych, 

• na terenie nieruchomości gdzie zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne nie jest obecnie prowadzona dzia-

łalność gospodarcza lub agroturystyczna.  

Wzór umowy opublikowany jest na stronie www.kalety.pl  i dostępny do wglądu w Urzędzie Miasta Kalety. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(data, miejscowość)      (czytelny podpis) 
 
1.   Niepotrzebne skreślić 
2.   Decyduje wykazany w we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej adres zakładu głównego lub miejsce wykonywania działalności gospodar-

czej. Wynajmowanie budynku lub części budynku dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej przez inny podmiot również traktowane jest jako 
„działalność gospodarcza prowadzona w budynku na którym zainstalowane zostaną kolektory słoneczne". Gmina Kalety dofinansuje jedynie obiekty 
mieszkalne. 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ  SEGREGOWANYCH 
GRUDZIEŃ 2015– MARZEC 2016 

zabudowa jednorodzinna   REJON I 

Ulice: 30– lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Orzeszkowej, 
Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Ustronna, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna . 

Terminy: 31 grudzień, 29 styczeń, 29 luty, 25 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON II 
Ulice: Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Paderewskiego, Tarnogórska 

Terminy: 29 grudzień, 28 styczeń, 26 luty, 24 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON III 
Ulice: Boczna, Celulozowa, Gołębia, Fabryczna, Jastrzębia, Kilińskiego, Kruczkowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka, Lubszec-

ka, Miodowa, Myśliwska, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Pstrowskiego, Powstańców, Rodziewiczównej, Słoneczna, Wiejska, 
Zapolskiej 

Terminy: 28 grudzień, 26 styczeń, 25 luty, 22 marzec 

GRUDZIEŃ 2015 
 

Śmieci 4, 18, 24  
Papier + szkło + plastik 
8, 22  
BIO 4, 18, 24  

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH– ZABUDOWA WIELORODZINNA 

Ulice: Asnyka, Armii Krajowej, Chopina, Chrobrego, Dworcowa, Gawlika, Gwoździa, Miarki, Nowa,  Harcerska, Krasickiego, 
Kosmonautów, Okrzei, Rycerska, Słowiańska, Sobieskiego 

Termin: 11 styczeń, 9 luty, 7 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON IV 

Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Kościuszki, Krótka, Lema, Łączna, Pokoju, Rogowskiego, Rymera, Słowackiego, 
Tuwima,  

Terminy: 21 grudzień, 25 styczeń, 23 luty, 21 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON V 
Ulice: Anioła, Brzozowa, Damrota, Długosza, Drozdka od 34 z górę, Jana Pawła II, Jaworowa, Korfantego, Lubocz, Mickiewi-

cza, Moniuszki, Morcinka,  Sienkiewicza, Tylna, Witosa, Wodna, Wolności 
Terminy: 17 grudzień, 21styczeń, 22 luty, 17 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON VI 
Ulice: Borka, Chmielna, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jaśminowa, Jagodowa, Księżyco-

wa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego 
Terminy: 15 grudzień, 18 styczeń, 18 luty, 14 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON VII 

Ulice: 1go Maja, Posterunek Kolejowy, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Kużnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, 
Popiełuszki, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera. 

Termin: 14 grudzień, 15 styczeń, 15 luty, 11 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON VIII 

Ulice: 3go Maja, Bema, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona 
Termin: 14 styczeń, 12 luty, 10 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON IX 

Ulice: Plac Zjednoczenia, Drozdka 1-34, Nałkowskiej, Kopernika, Kochanowskiego, Ligonia, PCK, Wojska polskiego, Żwirki    
i Wigury,  

Termin: 12 styczeń, 11 luty, 8 marzec 

zabudowa jednorodzinna   REJON X 

LUTY 2016  
 

Śmieci 5, 19  
Papier + szkło + plastik 
2, 16  
BIO 5, 19  

MARZEC 2016  
 

Śmieci 4,18  
Papier + szkło + plastik 
1, 15, 29  
BIO 4,18  

STYCZEŃ 2016  
 
Śmieci 8, 22  
Papier + szkło + plastik 
5, 19  
BIO 8, 22  
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