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MATERIAŁ PŁATNY Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta  
na 2019 r.    

R ada Miejska w Kaletach na sesji w dniu 20 grudnia 2018 

r. jednogłośnie zagłosowała za przygotowanym przez 
burmistrza Klaudiusza Kandzię i służby finansowe budżetem 

na 2019 r.  
    Dochody budżetu na 2019 rok skalkulowane zostały w wysoko-
ści 33 935 569,43 zł. Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety 
wynoszą 36 308 267,84 zł. W budżecie Miasta Kalety na 2019 rok 
występuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z zaciągniętych pożyczek oraz wolnych środków. 
 

W budżecie znalazły się następujące wydatki inwestycyjne w kwo-
cie 7 692 643,34 zł.:  
● Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wy-
znaczonej na terenie Miasta Kalety -100 000,00  
● Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla prze-
budowa drogi gminnych (ulice Kilińskiego, Zagłoby, Twardow-
skiego, Czarneckiego, Ofiar Katynia, Jana) - 172 000,00  
● Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację 
zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projek-
tu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, 
ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni" - 86 000,00  
● Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni        
- 86 000,00  
● Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej – 72 000,00 

MATERIAŁ PŁATNY 

(dokończenie na str. nr 16 ) 
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MATERIAŁ PŁATNY MATERIAŁ PŁATNY 

Zaproszenie na VIII Galę Przedsiębiorczości w Kaletach  
 

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia ma zaszczyt zaprosić wszystkich 
przedsiębiorców z terenu Miasta Kalety na doroczną Galę Przedsiębiorczości.  
Tradycyjnie, jak co roku w styczniu, tym razem w piątek, 25-go, o godzinie 

18.00, rozpocznie się wydarzenie, na którym w celu wymiany doświadczeń oraz 
przedstawienia swoich osiągnięć, będą mogły się spotkać wszystkie osoby        

prowadzące działalność gospodarczą. 

 
Podczas trwania Gali odbędzie się wręczenie wyróżnień, nagród im. Johanna   

Ferdinanda Koulhaasa, dla przedsiębiorców w kategoriach: „NESTOR BIZNESU”, 
„MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY” oraz „ZŁOTE KOWADŁO BIZNESU”. 

Organizatorzy Gali zwracają się z prośbą do wszystkich przedsiębiorców, którzy 
zostali listownie zaproszeni na VIII Galę Przedsiębiorczości, o potwierdzenie   

swojej obecności na tym wydarzeniu do dnia 21 stycznia 2019 roku.  

Potwierdzenia zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu: 34/3527-646. 
Potwierdzenie obecności na Gali jest obowiązkowe!  
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20 grudnia 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach. 

21 grudnia 2018 roku w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, obchodzone było święto Patrona – Adama           
Mickiewicza.  

19 grudnia 2018r., w "Zajeździe u Rzepki" w Zielonej  odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora z Miotka.  

20 grudnia 2018 r., rozpoczęło działalność w naszym mieście przedsiębiorstwo Odlewy Precyzyjne Spółka z o.o. Spółka       
Komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach.  

17 grudnia 2018 r.. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbył sie wieczór kolęd i pastorałek, podczas którego wystą-
pił zespól wokalny “Mi” z Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.  

6 stycznia, w sali słonecznej Miejskiego Domu Kultury, odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2018.  

20 grudnia 2018 r., w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup działają-
cych przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach. 

6 stycznia, w kościele parafialnym w Jędrysku, odbył się koncert kolęd w wykonaniu kaletańskiego chóru SONATA.  

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki 

Śp. Bronisławy Lubos 
panu Jackowi Lubosowi- pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kaletach 

składają  
Burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego  

oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

22 listopada 2018 r. w Gliwicach zawarta została umowa współpracy pomiędzy KS Unia Kalety, a reprezentantem ekstraklasy 
Piastem Gliwice, w zakresie szeroko rozumianego szkolenia dzieci i młodzieży 

13 stycznia, na Małym Rynku w Kaletach,  odbył się kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   

Podziękowanie 

Burmistrz Miasta Kalety oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury  

dziękują pani Dorocie Kłosek  

za sprezentowanie fortepianu na potrzeby MDK. 

Podziękowanie 

Burmistrz Miasta Kalety dziękuje Państwu Sylwii i Mariuszowi Glombom  

za sprezentowanie przepięknego drzewka choinkowego,  

które przyozdobiło skwer przed Urzędem Miejskim.  

25 stycznia, w restauracji „Literatka”, odbędzie się doroczna Gala Przedsiębiorców. 

6 lutego, w sali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. 1 maja 6, odbędą się seanse Objazdowego Kina Visa.       
Repertuar prezentujemy na stronie nr 7.  
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W  dniach od 28.11 do 06.12 
2018r. w szkole w Miotku 

trwała akcja charytatywna na rzecz 

małego Mikołaja, któremu 4 paździer-

nika  w pożarze spłonęły wszystkie 

zabawki.  
    Pomysł ten przedstawiły dwie uczen-
nice klasy ósmej – Paulina Musik i Na-
talia Magiera, które zajęły się stroną 
organizacyjną – powiadomiły uczniów    
i przygotowały plakaty informacyjne. 
    Uczniowie zorganizowali zbiórkę 
zabawek dla chłopca. Dzieci oraz mło-
dzież wykazały się wielkim sercem        
i zrozumieniem. Gdy Mikołaj i rodzina 
zobaczyli przekazane dary, byli bardzo 
wzruszeni. Akcja przerosła nasze ocze-
kiwania i pozytywnie nas zaskoczyła. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zechcieli pomóc i podarowali chłop-
cu i jego rodzinie tak wiele ciepła! 

Pamiętajcie – 
dobro powra-

Akcja charytatywna 

"Zostań Mikołajem"  

W  poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle 

Śląskim odbył sie wieczór kolęd i pastorałek, podczas którego wystąpił 
zespól wokalny “Mi” z Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.  
    Nasi mali artyści wzięli udział we wspólnym kolędowaniu na zaproszenie Pani 
Anny Szmalenberg- Nogal. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.  

"Kangurkowo kolęduje"  
- a wraz z nim dzieci i młodzież z Kalet  

21  grudnia 2018 roku w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1    w Kaletach, 

obchodzone było święto Patrona – Adama Mickiewicza.  
    W uroczystych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miejskich: bur-
mistrz miasta Klaudiusz Kandzia, zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk, przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Kaletach Janina Perz wraz z radną Ireną Nowak.   
    Po zakończeniu części artystycznej przygotowanej specjalnie na tę okazję przez 
uczniów szkoły, burmistrz Klaudiusz Kandzia złożył życzenia dyrekcji, gronu peda-
gogicznemu, pracownikom administracyjnym oraz uczniom z okazji święta Patrona 
Szkoły oraz nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.  

(jal) 

Święto Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza  

Agnieszka Kwoka Teresa Kotarska  
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Marek Parys 

20  grudnia 2018 r., rozpoczęło 

działalność w naszym mieście 
przedsiębiorstwo Odlewy Precyzyjne 

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa     

z siedzibą w Tarnowskich Górach. 

Firma mieści się przy ulicy Powstań-

ców Śląskich na terenie byłych Kale-

tańskich Zakładów Celulozowo Pa-
pierniczych.  
     Spółka zajmuje się głównie odlewa-
niem elementów mosiężnych oraz alu-
miniowych do okuć okiennych i drzwio-
wych, a także elementów mających za-
stosowanie w branży motoryzacyjnej. 
Wykorzystane w firmie najnowsze tech-
nologie, a także wdrożone systemy za-
rządzania ISO sprawiają, że przedsię-
biorstwo nie oddziałuje negatywnie na 
środowisko.  
    Nowo powstały zakład odwiedzili      
w dniu otwarcia burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia 
wraz z przewodni-
czącą Rady Miej-
skiej Janiną Perz 
oraz radnym powia-
tu tarnogórskiego 
Eugeniuszem Ptak, 
którzy przekazali na 
ręce dyrektora za-
kładu p. Katarzyny 
Karmańskiej symbo-
liczny upominek     
z życzeniami dyna-
micznego rozwoju 
przedsiębiorstwa. 
Delegacja naszego miasta miała również 
okazję zwiedzić zakład, a przede wszyst-
kim halę produkcyjną, gdzie wytwarzane 
są odlewy metalowe.  
     Firmie życzymy wielu sukcesów. 
Warto tutaj także wspomnieć, że dzięki 

nowemu inwestorowi, historia naszego 
miasta zatoczyła koło, ponieważ począt-
ki Kalet datuje się wraz z utworzeniem 
kuźnic na tym terenie. Można więc 
śmiało stwierdzić, że „wracamy do ko-
rzeni”.  

W Kaletach rozpoczął działalność nowy inwestor  

Spotkanie opłatkowe "Klubu Seniora" z Miotka  

J uż od 2015 roku w Klubie Seniora panuje wspaniała 

tradycja. Seniorzy spotykają się przed świętami Boże-
go Narodzenia na spotkaniu opłatkowym. 
    W tym roku „Opłatek” odbył się dnia 19 grudnia 2018 r.,  
w "Zajeździe u Rzepki" w Zielonej. Oprócz licznie zgroma-
dzonych członków Klubu, w spotkaniu udział wzięli: bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Janina Perz wraz z wiceprzewodniczącym Alojzym 
Rupikiem, Radny Rady Powiatowej Eugeniusz Ptak, wikary pa-
rafii pw. św. Franciszka   z Asyżu w Miotku ksiądz Marcin Rosa, 
a także niżej podpisana.  
     Zaproszeni goście złożyli wszystkim ciepłe i szczere życzenia 
świąteczne. Następnie po przełamaniu się opłatkiem i składaniu 
wzajemnych życzeń, zasiedliśmy do wspólnego stołu zastawio-
nego wigilijnymi potrawami. Po spożyciu wieczerzy wigilijnej, 
przyszedł czas na kosztowanie makówek i pierniczków przygo-
towanych przez członkinie Klubu. 
     Spotkanie przebiegało w miłej, świątecznej i rodzinnej atmos-
ferze. W trakcie uroczystości wysłuchaliśmy koncertu kolęd      
w wykonaniu pani Dominiki Ślimok oraz przy akompaniamencie 
akordeonu wspólnie je śpiewaliśmy.  
    W imieniu członków Klubu Seniora  w Miotku pragnę podzię-
kować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak 
wspaniałej imprezy i zaprosić na spotkania w naszym klubie, 
które odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie we wtorkowe 
popołudnia o godz. 15.00, w szkole w Miotku. 
 

 Mirosława Potempa 
MATERIAŁ PŁATNY 
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Klaudiusz Kandzia 

Minął kolejny rok… Kalety wg danych statystycznych  

W raz z końcem roku 2018 przedstawiamy Państwu garść statystyk dotyczących miasta Kalety. Tak, na dzień         

31 grudnia 2018 roku, wyglądała statystyka mieszkańców ze względu na płeć i wiek:  

Liczba narodzonych, a jednocześnie zameldowanych w Kaletach mieszkańców w roku 2018 wynosiła 81. W roku 2017 liczba 
ta była porównywalna: 86. Nieznacznie wzrosła liczba zgonów:  94 w 2017 roku i 97 w roku 2018. W roku 2018 statystyka 
małżeństw wynosiła 37, a więc porównywalnie z rokiem 2017: 43, w tym zarówno małżeństwa wyznaniowe jak i cywilne.  
    W minionym roku czasowo zameldowało się w naszym mieście 128 osób, w tym 3 cudzoziemców. Spoza gminy dokonały 
migracji do Leśnego Zakątka Śląska 84 osoby, zaś przemeldowało się w jego obrębie 225 osób.  
W ubiegłym roku kaletanie odebrali 827 dowodów osobistych. Najstarszymi obywatelami są obecnie 2 osoby urodzone w roku 
1920. Najmłodszym mieszkańcem Kalet jest Krzysztof urodzony w grudniu 2018 roku.  

Pracowity rok karetki      

pogotowia w Kaletach  

K olejny rok udowodnił nam jak 

ważną i trafną była decyzja         
o stacjonowaniu karetki pogotowia       

w naszym mieście.  
    Z informacji jakie zostały przekazane 
naszemu Miastu przez doktora Michała 
Świerszcza - kierownika Wojewódzkie-
go Pogotowia Ratunkowego w Katowi-
cach Obszaru działania Gliwice, wyni-
ka, że w 2018 r. karetka wyjechała do 
chorych i potrzebujących aż 1126 razy, 
co daje średnią już przeszło 3 razy 
dziennie.  
    Dla porównania, w roku 2017, takich 
wyjazdów było 100 mniej. Dzięki no-
woczesnemu ambulansowi wyposażo-
nemu w zaawansowany sprzęt możliwe 
jest szybkie udzielenie pomocy potrze-
bującym, a karetka, jak widać po liczbie 
jej wyjazdów, jest w naszym mieście 
niezbędna. 

Dyżury radnych Rady Miejskiej w Kaletach 

1.Brol Michał - po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminu.      
Nr tel. 696 871 774 
 

2. Drabik Edward– po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminu.       
Nr tel. 604 580 611 
 

3. Jeż Antoni - po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym terminu.  
Nr tel. 606 987 477 
 

4. Kloze Jerzy - po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminu.  
Nr tel. 507 873 421 
 

5. Krupa Grzegorz - po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminu.  
Nr tel. 505 040 091 
 

6. Mirowski Zygmunt – po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym terminu. 
Nr tel. 665 271 127 
 

7. Nowak Irena – trzeci poniedziałek 
miesiąca od godz. 14.00 d0 15.00. Urząd 
Miejski w Kaletach 
 

8. Perz Janina – pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca od godz. 14.30 do 15.30. Urząd 
Miejski w Kaletach 
 

9. Potempa Mirosława – po wcześniej-

szym uzgodnieniu telefonicznym terminu. 
Nr tel. 607 151 734 
 

10. Przybyła Barbara - po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym terminu. 
Nr tel. 668 135 788 
 

11. Rogocz Krzysztof - po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym terminu. 
Nr tel. 602 774 080 
 

12. Rupik Alojzy – trzeci czwartek mie-
siąca od godz. 16.00 do 18.00. Filia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Miotku 
 

13. Sendel Ryszard - po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr t 
tel. 600 267 855 
 

14. Wolnik Dawid - pierwszy poniedzia-
łek miesiąca od godz. 19.00 do 20.00. – 
Klub w Drutarni, lub po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym terminu.      
Nr tel. 664 484 147 
 

15. Złotosz Kazimierz – po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym terminu. 
Nr tel. 609 887 884 
 

Kontakt do radnego powiatowego Euge-

niusza Ptaka: 882 176 572  

Małgorzata Mazur 
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6  lutego 2019 roku (środa), zapra-

szamy do sali sportowej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Kaletach, 

gdzie po raz pierwszy w tym roku 

przez cały dzień stacjonować będzie 

Objazdowe Kino  Visa. Wyświetlone 

zostaną 4 tytuły, w 5 seansach filmo-

wych. 
 

godz. 8.30 “Chłopiec z burzy” 
Kilkuletni Michael mieszka z tatą          
w małej chatce nad brzegiem oceanu. 
Pewnego dnia podczas zabawy na plaży 
znajduje trzy osierocone malutkie peli-
kany. Tak zaczyna się niezwykle wzru-
szająca, pełna humoru i przygód opo-
wieść o przyjaźni chłopca z jednym        
z pelikanów, zwanym Panem Perciva-
lem.  
 

godz. 10.30 “Sekretny świat kotów” 
Życie młodego kota Oskara to istna 
sielanka. Mieszka z tatą u dobrej pani, 
gdzie niczego im nie brakuje. Pani zaś 
jest przekonana, że lepiej ułożonych        
i grzeczniejszych kotów ze świecą szu-
kać. Ale wkrótce odkryje, że nie do 
końca ma rację!   
 

godz. 16.00 oraz 18.00  

“Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” 
„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” to 
ciąg dalszy przygód Kasi, ekscentrycz-
nej rodziny Wolańskich i pozostałych 
bohaterów kultowych komedii „Kogel 
Mogel”.   
 

godz. 20.00 “Underdog” 
Borys „Kosa” Kosiński (Eryk Lubos) to 
zawodnik MMA, który jest u szczytu 
formy. W najważniejszej walce ze swo-
im największym rywalem Deni Taka-
evem (Mamed Khalidov) popełnia błąd, 
który przekreśla jego karierę. Traci 
wszystko.   

W lutym kolejna odsłona 
Objazdowego Kina Visa  

w Kaletach   

Spotkanie opłatkowe sekcji działających przy Miejskim 
Domu Kultury w Kaletach    

20  grudnia 2018 r., w siedzibie 

Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 odbyło się spotkanie opłatkowe 

wszystkich grup działających przy 

Miejskim Domu Kultury w Kaletach.
  
    Przy wspólnym stole zasiedli: chór 
Sonata, Miejska Orkiestra Dęta, grupa 
plastyczna Inspiracje, mażoretki Inez        
i Mała Inez, grupa Rock Time, grupa 
wokalna Mi, dwie grupy tańca nowocze-
snego oraz sekcja szachowa. W spotka-
niu udział wzięli przedstawiciele władz 
Miasta Kalety - burmistrz Klaudiusz 
Kandzia, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Janina Perz wraz z radnymi 
Krzysztofem Rogoczem i Dawidem 
Wolnikiem, którzy są również członkami 
Miejskiej Orkiestry Dętej, a także radny 
powiatu tarnogórskiego Eugeniusz Ptak. 
    Wydarzeniu przewodniczył dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 

Marian Lisiecki.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia podzię-
kował wszystkim sekcjom oraz ich lide-
rom p. dyrygent Iwonie Skop, p. Dorocie 
Kłosek, p. Tadeuszowi Tarnowskiemu, 
p. Ewelinie Jaksa, p. Alice Pitta, p. Karo-
linie Dąbrowskiej-Lisieckiej oraz           
p. Markowi Rupikowi, a także pracowni-
kom Miejskiego Domu Kultury oraz 
Biblioteki Publicznej za całoroczną su-
mienną i rzetelną pracę. Dzięki ich zaan-
gażowaniu i pasji, nasze miasto niejed-
nokrotnie rozsławione było na cały kraj. 
    Podczas spotkania, w miłej atmosfe-
rze, wszyscy mieli okazję podzielić się 
opłatkiem i złożyć życzenia. Niesamowi-
ty popis swoich umiejętności dała Miej-
ska Orkiestra Dęta, chór Sonata oraz 
grupa wokalna oraz grupy taneczne, któ-
rzy uświetnili ten piękny wieczór.  

Agnieszka Kwoka 
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Zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2018 

W  dniu 6 stycznia, 

w sali słonecznej 
Miejskiego Domu Kultu-

ry, odbyło się zebranie 

sprawozdawcze Koła 

PZW Kalety za rok 2018.  
   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.  
    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. 
Następnie przeczytane zostały i zatwier-
dzone stosownymi uchwałami sprawoz-
dania z pracy zarządu Koła, skarbnika 
Koła, Społecznej Straży Rybackiej, Sądu 
Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej. 
Przyjęto też preliminarz budżetowy i 
plan pracy Koła na rok 2019.  
    W dalszej części zebrania zajęto się 
m.in. problemami zarybień na zbiorni-
kach w Zielonej, dyskutowano także nad 
kwestią szkód wyrządzanych w nad tymi 
stawami przez bobry.  
    Kolejne punkty dotyczyły zmian w 
regulaminie zbiornika 
licencyjnego w Kale-
tach. Podwyższona 
została opłata za ze-
zwolenie na wędko-
wanie (do 130 zł za 
pierwsze i 260 zło-
tych za drugie), wy-
dłużono do półno-

cy  możliwość wędkowania w okresie 
jesiennym, przesunięto o miesiąc zakaz 
połowu ryb drapieżnych (do 31 maja), 
ustanowiono wymiar ochronny okonia 
(na 25 cm), jesiotra (do 100 cm), leszcza 
(do 40 cm), przyjęto limit dzienny dla 
płoci, wzdręgi i leszcza do 10 sztuk mie-
sięcznie i nie więcej niż 3 sztuk dzien-
nie.  
    Pełną listę zmian zawierać będzie 
nowy regulamin zbiornika, który wędka-
rze opłacający zezwolenia dostaną przy 
dokonywaniu wpłat na rok 2019. 

Koncert kolęd chóru „Sonata”  
w kościele w Jędrysku 

W  niedzielę 6 stycznia 2019 r., w święto Objawienia 

Pańskiego, w kościele parafialnym w Jędrysku 
odbył się koncert kolęd w wykonaniu kaletańskiego chó-

ru SONATA.  
     Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców naszego 
miasta, którzy mogli wysłuchać prawie godzinnego koncertu 
najpiękniejszych kolęd polskich i zagranicznych.  
     Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia składa ser-
deczne podziękowania księdzu proboszczowi Wojciechowi 
Ciosmakowi za współorganizację koncertu oraz Pani Iwonie 
Skop i Bożenie Sier za jego przygotowanie.  

I nformujemy, że skarbnik koła PZW w Kaletach będzie 

przyjmował do końca marca br. opłaty za wędkowanie, 
które będzie można uiścić w każdy poniedziałek w godzi-

nach 17.00 - 19.00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach   

(I piętro - Biblioteka Miejska). Od kwietnia br. opłaty tej 

będzie można dokonać na kaletańskim Orliku (wjazd od 

ulicy Gwoździa). Więcej informacji u skarbnika Koła         

p. Arkadiusz Meryka, tel. 574 703 062.  

Opłaty za wędkowanie w 2019 roku 

Jacek Lubos 
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Agnieszka Kwoka 

Z  wielką przyjemnością informujemy, że podczas 

wczorajszego XXVII Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (13.01.2019), 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  

23.681,58 zł !    
(z czego 21.531,58 zł ze skarbonek wolontariuszy           
i 2.150 zł z aukcji gadżetów WOŚP oraz domku z pier-

nika przekazaną na tę aukcję przez członków Stowa-

rzyszenia Nasze Kalety Panią Izabelę Cogiel-Kocyba 

wraz z mężem).  
    Podana kwota jest kwotą nieoficjalną, gdyż jak zawsze, 
dopiero uzbierane środki będą jeszcze przeliczane przez 
bank. Dla przypomnienia, podczas zeszłorocznego finału 
uzbierano kwotę 17.631,38 zł. W Kaletach sztab zorgani-
zowany został jak w latach ubiegłych przy Miejskim Do-
mu Kultury w Kaletach zaś impreza finałowa, która wg 
pewnych źródeł, była największą w powiecie Tarnogór-
skim zorganizowana, została na Małym Rynku.  
    Podczas tegorocznego finału WOŚP, wzorem lat ubie-
głych, od godz. 13.00 do godz. 16.00 na parkingu przy 
Małym Rynku stała mobilna stacja krwiodawstwa Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa         
z Katowic. Akcja poboru krwi cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, ponieważ w godzinach tych zgłosiło 
się 27 osób, którym udało się oddać ponad 12 litrów tego 
cennego daru.  
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz Dy-
rektor MDK w Kaletach Marian Lisiecki składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim wolontariuszom, darczyń-
com oraz osobom, którzy przyczynili się do sprawnej or-
ganizacji XXVII Finału WOŚP w Kaletach. Szczególne 
podziękowania dla: Miejskiej Orkiestry Dętej, Mażoretek 
INEZ, Młodzieżowej Grupy Wokalnej przy MDK w Kale-
tach, Grupy tanecznej ROCK TIME, uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kaletach, uczniów Zespołu Szkół 
i Przedszkola w Kaletach Miotku, Przedszkolaków           
z Miejskiego Przedszkola w Kaletach, Śląskiego Klubu 
Karate i Kick Boxingu, biegaczy z grupy „O co biega        
w Kaletach”, grupy Power Dance oraz mieszkanki nasze-
go Miasta Pani Dominki Ślimok, którzy bezinteresownie 
wystąpili w części artystycznej oraz wsparli wydarzeniami 
towarzyszącymi wczorajszy Finał.  
     Burmistrz składa również podziękowanie Panu Maria-
nowi Lisieckiemu – Szefowi Sztabu za koordynację pracy 
całego sztabu, strażakom z OSP Kalety z naczelnikiem 
Kazimierzem Złotoszem na czele, OSP Woźniki za udo-
stępnienie namiotu, członkom sztabu WOŚP i pomocni-
kom: Pani Iwonie Nowak-Magiera, Panu Piotrowi Kotar-
skiemu, Panu Krzysztofowi Lisieckiemu, Pani Annie Ku-
bickiej, Pani Monice Ulbricht, Pani Mai Kuder, Panu Ja-
rosławowi Neumann, za sprawne przeprowadzenie podli-
czenia zebranych środków. Za wsparcie organizacji finału 
WOŚP dziękujemy Pani Janinie Perz Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Kaletach wraz radnymi Kazimierzem 
Złotoszem, Ireną Nowak, Alojzym Rupikiem, Krzyszto-
fem Rogoczem, Jerzym Kloze i Dawidem Wolnikiem,       
a także radnemu powiatowemu Panu Eugeniuszowi Ptako-
wi.  

9 rok z rzędu finał WOŚP zakończony rekordem szczodrości naszych mieszkańców  
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Źródło: profil facebookowy KS Unia 

Kalety 

Unia Kalety klubem partnerskim Piasta Gliwice   

22  listopada 2018 r. w Gliwicach zawarta została umowa współpracy pomiędzy KS Unia 

Kalety, a reprezentantem ekstraklasy Piastem Gliwice, w zakresie szeroko rozumianego 
szkolenia dzieci i młodzieży.  
    Umowa zawarta do końca maja przyszłego roku powinna przynieść wymierne korzyści dla naszego 
klubu, co podniesie poziom szkolenia naszych najmłodszych zawodników. Korzyści dla naszego klu-

bu dotyczą przede wszystkim, oprócz spraw typowo sportowych, także sfery organizacyjnej. Na współpracy mogą skorzystać 
trenerzy grup młodzieżowych i same drużyny w postaci choćby turniejów i meczy organizowanych przez Akademię Piłkarską 
Piasta Gliwice. 

D rużyna młodzików Unii Kalety 

(rocznik 2007) wzięła 8 grudnia 

udział w turnieju halowym o Puchar 

PPN Lubliniec. Zawody zostały zorga-

nizowane w Szkole Podstawowej nr 4 

w Lublińcu. 
    Na turnieju 
początkowo miało 
gościć wiele ekip 
rocznika 2007  z 
całego okręgu 
lub l in ieckiego , 
lecz ostatecznie na 
parkiecie zawitały 
tylko trzy druży-
ny. Sparta Lubli-
niec, Unia Kalety 
oraz Orzeł Pawon-
ków. 
W pierwszym 

meczu tego krótkiego turnieju zmierzyły 
się ekipy Unii oraz Orła. W tym spotka-
niu podopieczni trenera Imiołczyka zwy-
ciężyli aż 5:0. Dla ekipy Unii bramki: 
Sośnica, Droździok, Sołtysik, Myrcik 

oraz jedna bramka samobójcza. 
    W drugim meczu Sparta Lubliniec 
wygrała z Orłem Pawonków 8:2. 
    Mecz numer trzy okazał się spotka-
niem o tytuł najlepszej drużyny turnieju. 
Zawodnicy Sparty pokonali naszych 
zawodników 5:0. Warto jednak zazna-
czyć, że nasi zawodnicy mimo tak wyso-
kiej porażki zagrali całkiem niezłe spo-
tkanie. Mecz ten był istną wymianą cio-
sów, z której zawodnicy Sparty wyszli 
obronną ręką. 
    Jednym z najlepszych zawodników na 
tym turnieju był Szymon Droździok. 
   Drużyna Unii: Wons, Cieślok, Sołty-

sik, Wawrzyniak, Myland, Rogocz, 

Droździok, Myrcik, Jelonek, Sośnica 

Młodzicy grali w Lublińcu 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 

Nowy kalendarz na nowy rok 

K lub Sportowy Unia Kalety wydał kalendarz na rok 

2019.  
    Wszystkich sympatyków Klubu, którzy chcieliby się         
w niego zaopatrzyć (cena to 10 złotych), uprasza się o kontakt 
w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, a także pod 
numerem telefonu   ( 667865944 - prezes Sebastian Lebek).  

    (jal) 



 

  www.kalety.pl 

Jacek Lubos 

styczeń 2019                Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       11 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

D rużyna Unii Kalety od ponie-

działku 7 stycznia przygotowuje 
się do rundy wiosennej, której rozpo-

częcie zaplanowano na 9 marca. 
    Podopieczni trenera Neumanna trenu-
ją w systemie czterech treningów w ty-
godniu (poniedziałek, środa, czwartek, 
sobota), korzystając z sali w Kaletach-
Miotku, Koszęcinie oraz tradycyjnie 
boisk stadionu przy Fabrycznej. 
    Podczas dwumiesięcznych przygoto-
wań trener ma do dyspozycji kadrę 23 
zawodników, ponadto do drużyny dołą-
czy kilku zawodników testowanych.  
    W pierwszych tygodniach zespół bę-
dzie pracował nad siłą oraz wytrzymało-
ścią, w kolejnych pojawi się więcej zajęć 
z piłkami. Drużyna rozegra również 
sześć zaplanowanych sparingów. 
Plan sparingów: 
2.02 Unia Kalety - Śląsk Koszęcin  
6.02 Unia Kalety - Start Dobrodzień 
9.02 Unia Kalety - Orzeł Babienica  
16.02 Unia Kalety - Sokół Orzech  
23.02 Unia Kalety - LKS Żyglin  
2.03 Unia Kalety - Drama Zbrosławice 

D rużyna Orlików kaletańskiej 

Unii wystąpiła na I MIKOŁAJ-
KOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻ-

NEJ, zorganizowanym na hali w Ko-

szęcinie. 
    Nasza drużyna zajęła 9 miejsce na 10 
zespołów, jednak nie wynik lecz dobra 
zabawa były tego dnia najważniejsze. 

    Skład Unii: Jeziorski, 
Neims, Imiołczyk, Ma-
ruszczyk, Cichoń, Ukle-
ja, Stroba, Watoła, Neu-
mann 
Mecze grupowe:  
Unia Kalety – Victoria 
Strzebiń 0:0  
Śląsk Koszęcin I – Unia 
Kalety 4:0  
Sparta Tworóg – Unia 
Kalety 1:0  
Unia Kalety – Sparta 
Lubliniec II 0:0 
Mecz o miejsce 9  
Unia Kalety – AS Lubli-
niec 1:0 
    W imieniu trenera 

oraz drużyny ORLIKÓW, Unia Kalety 
bardzo dziękuję za zaproszenie do udzia-
łu w turnieju, którego organizacja stała 
na bardzo wysokim poziomie. 

Orlicy walczyli w Koszęcinie 

Źródło: profil facebookowy KS Unia 

Kalety 

I drużyna Unii rozpoczęła 
przygotowania  
do występów  

w rundzie rewanżowej 

Źródło: profil facebookowy KS Unia 

Kalety 

WOŚP-owe bieganie 

G rupa biegowa „O co biega w Kaletach” postanowiła przyłączyć się aktyw-

nie do ogólnopolskiej akcji WOŚP. Niektórzy jej członkowie pobiegli      
13 stycznia nawet w dwóch imprezach… 
   Na specjalnie oznakowanej pętli w Piekarach Śląskich stawili się Bogusław Borek 
wraz z córką oraz Aleksandra Zosgórnik (w biegu tym brał udział także inny kale-
tański team– Spartan). Później, nad zalewem Nakło– Chechło, hartem ciała 
wykazały się małżeństwa Stańczyków i Kośniaków (Tomek i Sławek pobiegli 
w ramach specjalnej akcji „bieg w samych gaciach”). 
    Na koniec, o 15.30, grupa „O co biega w Kaletach”  wraz z zespołem  
„Spartan Team” przebiegła rekreacyjną pętlę zakończoną na Małym Rynku   
w Kaletach.    
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Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach oraz Instruktorka Klubu w Drutarni 
zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach w czasie ferii zimowych 

 

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 do Klubu w Drutarni. 
Do dyspozycji dzieci są puzzle, gry planszowe, stół do bilarda, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki. 

Dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewnioną opiekę. 
Niezbędna jest zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach udzielona na piśmie (na tej podstawie instruktorka prowadzi 

dziennik zajęć). 
Zapisy dzieci trwają do 8 lutego pod nr tel. 503 839 304. Organizator nie zapewnia dzieciom wyżywienia – dzieci mogą 
wyjść na obiad do domu (po zgłoszeniu tego instruktorce) lub spożyć przyniesiony z domu posiłek. 
 

Plan ferii 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

Poniedziałek 11.02.2019 
 

- spotkanie z policjantem (prelekcja na 
temat: bezpiecznie spędzamy czas wol-
ny); 
- trening mażoretek – możliwość       

 zapisania się do grupy. 
 
Wtorek 12.02.2019 
 

- turniej gry w piłkarzyki; 
- zajęcia taneczne – możliwość          
zapisania się do grupy Rock Time. 

 
Środa 13.02.2019 
 

- turniej gry w bilarda; 
- zajęcia z tańca towarzyskiego dla 

 dzieci. 
 
Czwartek 14.02.2019 
 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek (dzieci 
 przynoszą swoje  kiełbaski); 

- zajęcia taneczne – możliwość zapisa-
nia się do grupy Rock Time. 

 
Piątek 15.02.2019 
 

- zajęcia plastyczne – tworzymy plakat 
pt. Zimą zdrowo na sportowo; 
- zajęcia z tańca nowoczesnego – możli-
wość dołączenia do grupy tanecznej. 

 
 
 

Poniedziałek 18.02.2019 
 

- turniej gry w tenisa stołowego; 
- trening mażoretek. 

 
Wtorek 19.02.2019 
 
          - autokarowy wyjazd do Multikina        
 w Zabrzu. 
 
Środa 20.02.2019 
 

- zajęcia kulinarne – samo zdrowie – 
robimy sałatkę owocową (produkty 
przynoszą dzieci); 
- zajęcia z tańca towarzyskiego dla 

 dzieci. 
 
Czwartek 21.02.2019 
 

- zajęcia kulinarne cz. 2. - kanapkowe 
buźki i ludziki (produkty przynoszą 
dzieci); 
- zajęcia taneczne – możliwość zapisa-
nia się do grupy Rock Time. 

 
Piątek 22.02.2019 
 

- wyjazd na lodowisko do Woźnik – pod 
warunkiem zebrania się grupy ; 
- zakończenie ferii – wręczenie nagród 
za udział i wygrane  w turniejach. 
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Plan ferii zimowych 2019 w Świetlicy 
Środowiskowej „Przystań”  

przy ul 1 Maja 74 w Kaletach  

Data Temat zajęć 

Poniedziałek  11.02.2019 r. Rozpoczęcie ferii zimowych, pogadanka nt. „Bezpieczeństwo 
podczas ferii”, quiz tematyczny.  

Wtorek 12.02.2019 r. Wyjście do Dziennego Domu Senior+, oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (książka na ferie). 

Środa 13.02.2019 r. Zajęcia kulinarne: śniadanie w świetlicy, zajęcia artystyczne: 
kwadratowe krajobrazy, przygotowanie świetlicy do dyskoteki. 

Czwartek  14.02.2019 r. Dyskoteka walentynkowa, wróżby walentynkowe. 

Piątek 15.02.2019 r. Maraton filmowy. 

Poniedziałek  18.02.2019 r. Zabawy na śniegu,  gorąca czekolada, gofry z bitą śmietaną      
i owocami, zajęcia artystyczne– kolorowe spinacze.  

Wtorek  19.02.2019 r. Autokarowy wyjazd  do Multikina w Zabrzu.  
 

Środa  20.02.2019 r. Pogadanka z panią Kamilą Majda – Pająk – zdrowe odżywianie – 
przygotowywanie zdrowych sałatek. 

Czwartek  21.02.2019 r. Zajęcia sportowe – w zdrowym ciele zdrowy duch. 

Piątek  22.02.2019 r. Zakończenie ferii maraton filmowy.  

Świetlica Środowiskowa „Przystań” przy ulicy 1 Maja 74 w Kaletach 

Czynna w czasie wakacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 

zapisy na wszystkie wycieczki u wychowawcy świetlicy.  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian planu wakacji. 

           

           Monika Ulbricht  
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Plan ferii zimowych 2019  

w Świetlicy Środowiskowej „Port”  

przy ul Orzeszkowej 10 w Kaletach  

Data Temat zajęć 
Poniedziałek  11.02.2019 r. Zimowe obrazki, rożne techniki, kolaże, farby, pasta do zębów 

Wtorek 12.02.2019 r. Bańki mydlane na mrozie. 

Środa 13.02.2019 r. Spacer na Zieloną. 

Czwartek  14.02.2019 r. Figurki z modeliny. 

Piątek 15.02.2019 r. Oglądanie bajek. 

Poniedziałek  18.02.2019 r. Owocowe sałatki. 

Wtorek  19.02.2019 r. Autokarowy wyjazd  do Multikina w Zabrzu 

Środa  20.02.2019 r. Bitwa na śnieżki/ spacer do lasu. 

Czwartek  21.02.2019 r. Świetlicowe karaoke. 

Piątek  22.02.2019 r. Zabawy z piłką na zakończenie ferii. 

Uwaga! Świetlica czynna od 9.00-16.00.  

Do dyspozycji dzieci gry planszowe, kręgle, komputer, inne. Wyżywienie we własnym 

zakresie. Organizator oraz wychowawca świetlicy zastrzegają prawo do zmiany planu 

lub miejsca zajęć. 

                                                                                                              Dorota Grosiak-Liota 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych 

M iasto Kalety we współpracy       
z Instytutem Roździeńskiego     

z Katowic zaprasza do udziału w bez-

płatnych szkoleniach komputerowych.  
    Szkolenia odbywać się będą na terenie 
Miasta Kalety, (Urząd Miejski w Kale-
tach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kale-
tach Miotku. Cykl szkoleniowy zawiera 
3 spotkania po 4h warsztatów w jednym 

z wybranych modułów szkoleniowych. 
Uczestnikiem projektu może zostać oso-
ba, która: 
- ukończyła 25 r. życia, 
- zamieszkuje w obszarze gminy Kalety, 
- jest zainteresowana zwiększeniem 
swoich kompetencji cyfrowych. 
    W szczególności nasze działania kie-
rujemy do: 
- seniorów, 
- bezrobotnych, 
- rolników, 
- rodziców, 
- młodych ludzi powyżej 25 roku życia 
rozpoczynających karierę zawodową, 
- małych przedsiębiorców prowadzących 

własną działalność gospodarczą, 
- członków organizacji pozarządowych. 
    Uczestnik nie ponosi żadnych kosz-
tów związanych z projektem. 
    Wypełnione formularze zgłoszeniowe 
wycięte ze strony nr 15 można składać  
w Urzędzie Miejskim w Kaletach, II 
piętro pok. 23. lub on-line na stronie  
www.e-kalety.pl. 
    Projekt e-Kalety realizowany jest      
w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020, finanso-
wanego przez Fundusze Europejskie. 

Klaudiusz Kandzia 
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D zienny Dom Senior + w Kaletach 

działa 3 lata, od 2016 roku.  
    Skierowanie do domu następuje na 
wniosek osoby zainteresowanej lub jej 
przedstawiciela prawnego. Podstawą 
skorzystania z usług Domu jest decyzja 
administracyjna wydana przez kierowni-
ka Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, po uprzednim wywiadzie środo-
wiskowym. Opłata za pobyt w Dzien-
nym Domu ustala podmiot kierujący 
czyli MOPS. Uczestnik koszt pobytu      
w Domu opłaca częściowo w zależności 
od dochodu, na konto Seniora+, do 5 
dnia każdego miesiąca. Całość kosztów 
na Dzienny Dom Senior+ za rok 2018 to 
148,571,19zł, w tym dotacji w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior +’’ na 
lata 2015-2020 edycja 2018 z Urzędu 
Wojewódzkiego to kwota 35,575zł.  
     W styczniu 2018 grupa seniorów li-
czyła 13 osób, w lutym 15, w marcu do 

lipca 16 osób w sierpniu 17, od września 
18 osób, od 19 listopada do 31 grudnia 
17 osób (jedna osoba zmarła). Pod-
opieczni o poniedziałku do piątku za-
pewniony mają ciepły posiłek w restau-
racji „Casyno” (wynegocjowano 11zł za 
obiad). Korzystają z bezpłatnych prze-
jazdów autobusowych do Domu Seniora 
i z powrotem dzięki firmom Unimetal      
i Trelek.  
    Seniorzy w 2018r. co miesiąc wyjeż-
dżali do Jaskini Solnej w Tarnowskich 
Górach, byli również w Wieliczce         
w Tężni Solankowej, w Ustroniu, w Zło-
tym Potoku, zwiedzili zamek w Mosz-
nej, sanktuarium Św. Antoniego w Ko-
ziegłówkach, brali udział w Dniu Senio-
ra w Koszęcinie i Zielonej, podziwiali 
koncert Roberta Janowskiego, Pomstę 
Makuli, byli w teatrze rozrywki w Cho-
rzowie, brali udział w dwudniowym Pro-
jekcie Polsko-Czeskim.  
    W minionym roku uczestniczy domu 
korzystali z pomocy fizjoterapeuty. Wy-
konywali proste ćwiczenia usprawniają-
co - koordynujące z wykorzystaniem 
dostępnego sprzętu sportowego. Poprzez 
różne zajęcia: kulinarne, muzyczne, arte-

terapie, ergoterapie aktywizujemy osoby 
starsze do dalszego podejmowania wy-
siłku w życiu codziennym i koordyno-
wanie tych przejawów aktywności         
w zależności od kondycji psychologicz-
no-fizycznej.  
     Współpracujemy z różnymi instytu-
cjami naszego miasta: Świetlicą Środo-
wiskową, parafią z Jędryska, Drutarni, 
Przedszkolem, Związkiem Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. Seniorzy brali 
udział w akcjach charytatywnych z któ-
rych dochód przeznaczony był na lecze-
nie bądź rehabilitację dzieci. Panie          
z naszego Domu zreperowały i ozdobiły 
serdaki dzieciom z Przedszkola potrzeb-
ne do przedstawień.  
     Dzięki utworzeniu Dziennego Domu 
Senior + w Kaletach stworzono Senio-
rom warunki sprzyjające samorealizacji, 
wykorzystania tkwiących w Seniorach 
potencjałów wiedzy i umiejętności wpły-
wających korzystnie na wzrost poczucia 
własnej wartości oraz utrzymanie i roz-
wijanie sprawności psychofizycznej. 

 
Aleksandra Cieślik 

Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu SENIOR+ w Kaletach za rok 2018   

Od  2 stycznia 2019 r. nieodpłat-

na pomoc prawna udzielana 
jest obywatelom według nowych prze-

pisów. Będą mogły z niej skorzystać 
wszystkie osoby fizyczne, które złożą 
oświadczenie, że nie są w stanie po-

nieść kosztów zasięgnięcia porady 

prawnika.  
    Wcześniej pomoc taka była ograniczo-
na. Z darmowego poradnictwa prawnego 
mogły skorzystać osoby do 26 roku ży-
cia oraz które ukończyły 65 lat, komba-
tanci i weterani, zagrożeni lub poszkodo-
wani katastrofą naturalną czy klęską 
żywiołową oraz osoby korzystające w 
ciągu ostatniego roku z pomocy społecz-
nej.  
    Oczywiście pomoc prawna jest nieco 
ograniczona w swoim zakresie. Chodzi 
bowiem jedynie o zasięgnięcie informa-

cji o obowiązującym stanie prawnym, 
sporządzanie projektów pism np. o zwol-
nienie z kosztów sądowych lub ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu (pisma 
procesowe w toczącym się już postępo-
waniu nie są objęte pomocą) i nieodpłat-
na mediacja, ale na razie jeszcze nie w 
pełnym wymiarze. Prawnicy nieodpłat-
nie pomogą też np. sporządzić plan dzia-
łania – przykładowo plan wyjścia z za-
dłużenia w opłatach za mieszkanie.  
    Godziny otwarcia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w budynku Urzędu 
Miejskiego w Kaletach:  
poniedziałki i środy 8.00 – 12.00,  
wtorki i czwartki 13.00 – 17.00,  
piątki 14.30 – 18.30.  
Dodatkowe informacje tel. 34/3527-630  

Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim  

(jal) 

(dokończenie ze str. nr 1) 

● Wykup gruntów - 5 000,00  
● Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez 
kompleksową termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej w mieście 
Kalety - 1 519 546,60  
● Wykonanie iluminacji Miejskiego Do-
mu Kultury i Gimnazjum                   -
 208 810,00  
● Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji 
podciśnieniowej w Kaletach Miotku, 
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – 
Kalety wraz z przyłączami                    -
  4 964 031,74  
● Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
montaż pomp ciepła w budynkach jedno-
rodzinnych w Mieście Kalety – Leśnym 
Zakątku Śląska - 80 000,00  
● Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wymianę źródeł ciepła w budynkach jed-
norodzinnych w Mieście Kalety              
– Leśnym Zakątku Śląska - 31 125,00 
● Udzielenie dotacji na zadanie pod na-
zwą "Zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej obszarów gminy Kalety"            
-368 130,00 Inwestycje stanowią ponad 
21 % wydatków budżetowych Miasta 
Kalety.  

Jednogłośnie uchwalony 
budżet Miasta na 2019 r.    
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Renata Czudaj 

Aleksandra Wilk 

W  związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 
roku - o przekształceniu prawa użyt-

kowania wieczystego gruntów zabudo-

wanych na cele mieszkaniowe w pra-

wo własności gruntów - od 1 stycznia 

2019 roku - użytkownicy bądź współ-

użytkownicy wieczyści gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe stają 
się właścicielami bądź współwłaścicie-

lami gruntów.  
     Podstawą ujawnienia prawa własno-
ści gruntu w księdze wieczystej będzie 
zaświadczenie wydawane z urzędu (w 
terminie nie później niż 12 miesięcy od 
dnia przekształcenia), bądź na wniosek 
właściciela (w terminie 4 miesięcy od 

daty złożenia wniosku - opłata od wnio-
sku 50 zł.). Z tytułu przekształcenia - 
Gminie Kalety - przysługuje opłata       
w wysokości opłaty rocznej obowiązują-
cej na dzień 1.01.2019 r., wnoszona 
przez okres 20 lat od dnia przekształce-
nia. Opłata może też być uiszczona jed-
norazowo. Konsekwencją powyższych 
przepisów jest ZMIANA TERMINU 
UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019.  
     Termin uiszczenia tej opłaty upływa 
dopiero 29 lutego 2020 roku! Szczegóło-
wych informacji udziela się pod nume-
rem telefonu 34 3527648 lub w biurze nr 
11, I piętro Urzędu Miejskiego w Kale-
tach.  

Uwaga użytkownicy wieczyści - zmiany  
od 1 stycznia 2019 roku  

M iasto Kalety pod koniec 2018 

roku otrzymało środki w kwo-
cie 76.366,00 zł z rezerwy subwencji 

ogólnej.  
    Środki są uzupełnieniem dochodów 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Kwota ta przyznana została gminie         
w związku z niższą średnią dochodów 
podatkowych za rok 2017 od średniej 
dochodów wszystkich gmin w przelicze-
niu na jednego mieszkańca kraju.  

WiFi4EU - 15.000 euro dla Kalet  
na bezpłatny Internet w przestrzeniach publicznych   

Z  wielką przyjem-

nością informuje-
my, że na terenie Mia-

sta Kalety już nieba-

wem wybudowana zo-

stanie infrastruktura 

mająca na celu uruchomienie bezpłat-

nego dostępu do internetu.  
    W ramach programu WiFi4 EU na 
terenie całego Miasta powstanie około 
12 punktów dostępowych tzw. Hot Spot. 
    Kalety jako jedyne w powiecie tarno-
górskim pozyskało bon w wysokości 
15.000 euro z Komisji Europejskiej na 

rozwój bezpłatnego dostępu do sieci 
WiFi w wewnętrznych bądź zewnętrz-
nych przestrzeniach publicznych.  
    Obecnie trwa etap ustalenia lokalizacji 
i wyboru wykonawcy infrastruktury. Na 
terenie Kalet planuje się w ramach tego 
projektu uruchomić bezpłatny dostęp do 
Internetu między innymi w Ichtioparku, 
parku w Jędrysku, na plaży w Zielonej, 
na stadionie miejskim, czy kaletańskim 
Domu Kultury. O postępie prac będzie-
my informować na bieżąco.  

U rząd Miejski w Kaletach przypo-

mina o wynikającym z ustawy     
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi, obowiązku 

złożenia oświadczenia o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych       

w roku poprzednim oraz uiszczenia       

I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych.  

    Termin złożenia oświadczenia           

i płatności upływa z dniem 31 stycznia 

br. Płatności należy dokonywać prze-

lewem na konto bankowe: PKO Bank 

Polski Spółka 22 1020 2313 0000 3502 
0518 3027  

UWAGA Przedsiębiorcy 
prowadzący sprzedaż      

napojów alkoholowych  

Ponad 76.000 zł  
dodatkowych środków dla 
miasta Kalety z rezerwy 

subwencji ogólnej  

Renata Sosnica 

Izabela Rapczyńska 

M iejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Kaletach informuje, 
że od 01.01.2019 r. prawo do posiada-

nia Karty Dużej Rodziny przysługuje 

rodzicom oraz małżonkom rodziców, 

którzy mają lub mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci bez 

względu na ich wiek (dot. również ro-
dzica zastępczego lub osoby prowa-

dzącej rodzinny dom dziecka).  
    Do tej pory prawo do posiadania Kar-
ty przysługiwało rodzicom lub małżon-
kom rodziców jeżeli mają na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci w wieku do 
ukończenia 18 roku życia lub 25 roku 
życia jeżeli uczą się w szkole lub szkole 
wyższej. 

     Prawo do posiadania Kar-
ty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu 
składania wniosku o przyznanie Karty, 
co najmniej troje dzieci w rodzinie wie-
lodzietnej spełnia wymagania – wiek do 
ukończenia 18 r. ż lub 25 r. ż jeżeli uczą 
się w szkole lub szkole wyższej lub bez 
ograniczeń wiekowych - w przypadku 
dzieci legitymujących się orzeczeniem   
o umiarkowanym lub znacznym stop-
niem niepełnosprawności 
     Jednocześnie informujemy, że osoby, 
które miały przyznane Karty Dużej Ro-
dziny w formie tradycyjnej (plastikowej) 
przed dniem 31 grudnia 2017 roku i są 

zainteresowane przyznaniem Karty      
w formie elektronicznej uzyskanie tej 

formy Karty będzie bezpłatne jeżeli 
złożą wniosek do dnia 31 grudnia 2019 

roku. 
Po upływie tego czasu opłata za przy-
znanie elektronicznej formy Karty wy-
nosić będzie 9,21 zł. 
     Więcej informacji można uzyskać na 
stronie internetowej Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej  -
 www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-
odpowiedzi-kdr 
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Ro-
dziny dostępne są w biurze MOPS – 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 
Alimentacyjnego (biuro nr 1, parter bu-
dynku UM). 

INFORMACJA MOPS KALETY 

Karta Dużej Rodziny – zmiany od 01.01.2019 r.  
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Sprawozdanie z II sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

20  grudnia 2018 r. w sali posie-

dzeń Urzędu Miejskiego w Ka-
letach odbyła się II sesja VIII kadencji 

Rady Miejskiej w Kaletach, obradom 

przewodniczyła Janina Perz - prze-

wodnicząca Rady Miejskiej.  
    W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. Po spra-
wozdaniach przewodniczącej Rady 
Miejskiej oraz burmistrza z okresu mię-
dzysesyjnego radni podjęli następujące 
uchwały: 
Nr 15/II/2018 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 
Nr 16/II/2018 w sprawie budżetu Miasta 
Kalety na 2019 rok. 
Nr 17/II/2018 w sprawie zmian budżetu 

Miasta Kalety na 2018 rok. 
Nr 18/II/2018 w sprawie przyjęcia pro-
gramu współpracy Miasta Kalety z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami, o których mowa w art. 3 ust.3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2019. 
Nr 19/II/2018 w sprawie udzielenia po-
mocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 
2019 r. 
Nr 20/II/2018 w sprawie ustalenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schroniskach udzielających 
schronienia osobom bezdomnym. 
Nr 21/II/2018 w sprawie ustalenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia miesz-
kańców Gminy Kalety. 

Nr 22/II/2018 zmieniająca uchwałę Nr 
189/XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r. 
w sprawie dotacji celowej dla podmio-
tów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce w Kaletach. 
Nr 23/II/2018 w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki          
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2019 rok”. 
Nr 24/II/2018 w sprawie wydzierżawie-
nia nieruchomości. 
Nr 25/II/2018 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 
rok. 
     W punkcie wolne wnioski i informa-
cje zgłaszano bieżące sprawy. 
 

Małgorzata Mazur 

R ada Miejska 

w Kaletach 
w dniu 20 grudnia 

2018 roku podjęła 

uchwałę o udziele-

niu pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnogórskiemu w 2019 r. w postaci 

dotacji celowej w wysokości 5 301,53 
zł. na dofinansowanie kosztów prowa-

dzenia i utrzymania punktu informa-

cyjno - doradczego dla osób bezrobot-

nych i poszukujących pracy zamiesz-

kałych na obszarze Miasta Kalety.  
   Nie udzielenie pomocy powiatowi, 
oznaczałoby likwidację ww. punktu, co 
dotknęło by najuboższą część mieszkań-
ców Kalet, dla których poniesienie kosz-
tów dojazdu do Tarnowskich Gór stano-
wi spory wydatek  

Dariusz Szewczyk 

W 2019 roku nadal będzie 
działać  

w Urzędzie Miejskim punkt 

konsultacyjny Powiatowego 
Urzędu Pracy  M ając na celu pomoc mieszkań-

com, będącym w trudnej sytu-
acji materialnej i życiowej został opra-

cowany program ułatwiający spłatę 
zadłużenia z tytułu użytkowania lokali 

komunalnych oraz zobowiązań z tytu-

łu kanalizacji i wody. Założeniem tego 

programu jest przede wszystkim po-
moc wyjściu tych osób z pogłębiające-

go się zadłużenia i w konsekwencji 

uniknięcia eksmisji do lokalu socjalne-

go, bądź w przypadku pozostałych 

zaległości cywilnoprawnych wobec 

miasta skierowanie sprawy na drogę 
postępowania sądowego i do komorni-

ka.  
    Program, dzięki któremu istnieje szan-
sa całkowitego lub częściowego anulo-
wania w/w zadłużenia, wdrożony został 
w Kaletach dn. 24.04.2014 roku, co re-
guluje zarządzenie Burmistrza Miasta 
Kalety nr 0050.75.2014. W chwili obec-
nej na podstawie posiadanych dokumen-
tów i informacji została wytypowana 

grupa zadłużonych osób, którym zapro-
ponowany został udział w Programie,     
a tym samym możliwość uregulowania 
zaległości w opłatach wobec Miasta. Do 
tej pory ( stan na dzień 31.12.2018 r.) 
skorzystało z niego 19 rodzin odpraco-
wując dług z tytułu zobowiązań czynszo-
wych oraz opłat za wodę i kanalizację na 
kwotę 41.669,36 zł.  
    Kwoty wynikające ze świadczeń reali-
zowane przez dłużników księgowane są 
na poczet ich zadłużenia, przez co 
zmniejszą się zaległości. Ponadto odpra-
cowanie zadłużenia nie podlega opodat-
kowaniu PIT, ponieważ wszelkie spłaty 
długów są obojętne podatkowo.  
    Pozostałe osoby zainteresowane tą 
formą pomocy w 2019 r. w uregulowa-
niu zaległości wobec miasta prosimy      
o wypełnienie i złożenie wniosku w pok. 
nr 12 lub sekretariacie Urzędu Miasta 
Kalety. Informacje udzielane są również 
pod nr tel. 34/3527-640.  

     Urząd Miasta Kalety uprzejmie prosi  o poprawnie wpisywanie tytułu przelewu za wpłaty z tytułu wody      

i kanalizacji. Tytuł wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zobowiązanego do wniesienia opłaty 
(zgodnie z podpisana umową) wraz z numerem faktury, której wpłata dotyczy. Jednocześnie informujemy, iż 
osobom, które dokonują wpłat za wodę i kanalizację po terminie płatności (14 dni) pobierane będą odsetki od 
nieterminowych wpłat. 
     Wpłat bezpośrednich można dokonywać w PKO BP odział w Kaletach ul. 1 Maja 10, bez ponoszenia opłat 

za prowizje. 

Marlena Kurc 

Program odpracowania zadłużenia wobec miasta Kalety   
z tytułu należności cywilnoprawnych  
(czynsz, opłaty za wodę i kanalizację)  

Uwaga mieszkańcy! 
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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 

450) oraz na podstawie Programu Współpracy 
Miasta  Kalety z Organizacjami Pozarządo-
wymi w roku 2019, stanowiącego załącznik 
do Uchwały nr 18/II/2018 Rady Miejskiej     

w Kaletach z dnia 20 grudnia 2018 r.  zarzą-
dzam, co następuje: 

§1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert                 
na realizację zadania  publicznego pn.: 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta 

Kalety w 2019 r.  

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie 
wspierania takich  zadań wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Treść 
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stano-

wi załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez 
jego zamieszczenie: 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Kaletach, 
- w Biuletynie Informacji Publicznej, 
- na oficjalnej stronie internetowej Miasta 
Kalety, 
- w kaletańskiej gazecie lokalnej. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie                          
z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta Kalety  

Klaudiusz Kandzia /…/ 

Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16.01.2019 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2019 r. 

1. Rodzaj zadania: upowszechnienie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z 
terenu miasta Kalety w roku 2019. 
  
 2. Wysokość środków publicznych na reali-
zacje tego zadania. 
- Na realizację zadania przeznacza się środki 
z budżetu miasta w wysokości 142.000 zł 
(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące zło-
tych). 
  
 3. Zasady przyznawania dotacji: 
 a) złożenie oferty na dofinansowanie nie jest 
równoznaczne z otrzymaniem dofinansowa-
nia; 
 b) decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje 
burmistrz miasta Kalety, po zasięgnięciu 
opinii odpowiedniej komisji; 
 c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniej-
szej oferty zgodnie z wymienioną ustawą      
o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie. 
  
4. Termin składania ofert. 
Oferty, zgodne z wzorem, który stanowi 
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert        
i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U.        
z 2016 r., poz. 1300 ), należy złożyć w sekre-
tariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach        
w terminie do 22 lutego 2019 r. 
  

5. Oferty powinny zawierać następujące 
dane: 
 a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania 
publicznego proponowanego do realizacji; 
 b) termin i miejsce realizacji zadania pu-
blicznego; 
 c) kalkulację przewidywanych kosztów re-
alizacji; 
 d) informację  o  wcześniejszej działalności 
podmiotu składającego ofertę w zakresie, 
którego dotyczy zadanie; 
 e) informację o posiadanych zasobach rze-
czowych i kadrowych zapewniających wyko-
nanie zadania, w tym o wysokości     środ-
ków finansowych uzyskanych na realizację 
danego zadania z innych źródeł; 
 f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub 
nieodpłatnego wykonania zadania; 
 g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio 
wyciąg z ewidencji; 
 h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
za ostatni rok działalności; 
 i) statut organizacji. Oferty złożone po ter-
minie bądź niezgodne z określonymi wyma-
ganiami nie będą rozpatrywane. 
  
6. Tryb wyboru ofert: 
 Wyboru oferty dokonuje komisja konkurso-
wa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmi-
strzowi. Oferta zostanie wybrana wg  nastę-
pujących kryteriów: 
a) zapewnienia jakości wykonania zadania na 
bazie posiadanych przez oferenta zasobów 
kadrowych i rzeczowych; 
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania 

środków z dotacji na realizację zadania, de-
klarowanego zaangażowania środków wła-
snych lub pozyskanych z innych źródeł; 
c) dotychczasowej działalności podmiotu 
składającego ofertę w zakresie, którego doty-
czy zadanie. 
  
Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną 
opublikowane na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kale-
tach, na oficjalnej stronie internetowej miasta 
Kalety oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Kaletach w terminie do 7 dni od 
dnia wyboru oferty. Od podjętych decyzji nie 
przysługuje odwołanie. 
  
7. Termin wyboru oferty. 
Komisja konkursowa dokona wyboru oferty 
do 25 lutego 2019 r. 

  
8. Termin i warunki realizacji zadania: 
a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 
2019 r.; 
b) zadanie winno być realizowane z zacho-
waniem wszelkich środków bezpieczeństwa 
dla wszystkich uczestników; 
c) szczegółowe warunki realizacji zadania 
zostaną zamieszczone w umowie. 
 
 9. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku 
zostały przeznaczone środki w wysokości 
137.700 zł 

Burmistrz Miasta Kalety  

Klaudiusz Kandzia /…/ 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.8.2019 
 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 16.01.2019 r. 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2019 r. 
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