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Kolejne miejskie obiekty z instalacjami do produkcji  
zielonej energii     

D obiegły końca budowy dwóch 
instalacji fotowoltaicznych, które 

zlokalizowane zostały na budynkach 
użyteczności publicznej. Pierwszą         
z nich o mocy 10,5 kW zamontowano 
na terenie miejskiej oczyszczalni ście-
ków. Instalacja ta, składająca się z 41 
paneli zaspokoi część zapotrzebowania 
energetycznego urządzeń działających 
na oczyszczalni.  
    Druga instalacja, na którą składa się 
114 paneli, o łącznej mocy blisko 30 kW, 
zabudowana została na dachu oraz ele-
wacji południowej budynku Urzędu 
Miejskiego w Kaletach. Panele fotowol-
taiczne mają za zadanie bilansować zuży-
cie energii elektrycznej urządzeń zamon-
towanych w trakcie realizacji przez Mia-

sto Kalety wcześniejszego projektu zwią-
zanego z termomodernizacją budynku 
kaletańskiego magistratu (gruntowa pom-
pa ciepła oraz wentylacja mechaniczna) – 
na które Miasto pozyskało dofinansowa-
nie z Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego.  
    Obydwie instalacje fotowoltaiczne 
powstały w ramach realizacji projektu 
pn. "Przeciwdziałanie niskiej emisji po-
przez montaż kolektorów słonecznych 
oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście 
Kalety Leśnym zakątku Śląska", na któ-
rego realizację miasto Kalety pozyskało 
dotację 4.578.876,06 zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.  

W tym numerze: 
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Maria Rogocz 

W MDK o niepodległości. Zapraszamy już 15 stycznia! 

R ok 2018, majową decyzją Sejmu RP, obwołany został Rokiem Jubileuszu 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Także miasto Kalety postanowiło 

dołączyć się do narodowych obchodów tego święta.  
   Jednym z elementów kaletańskiego uczestnictwa w tym ogólnopolskim projekcie 
będzie cykl połączonych z prezentacjami multimedialnymi wykładów zatytułowa-
nych  „Niepodległość 1918. Upadek i odrodzenie Rzeczpospolitej”, które poprowa-

dzi inspektor Urzędu Miejskiego w Kaletach, historyk, pan Jacek Lubos. 
   Przez 8 kolejnych miesięcy (wyłączając wakacyjne), w każdy drugi roboczy poniedziałek, o godzinie 17.00, za pośrednic-
twem wiedzy przekazanej przez p. J. Lubosa, będzie można się wybrać w historyczną podróż po dziejach upadku i próbach od-
rodzenia polskiej państwowości. Uroczyste zakończenie cyklu zaplanowano na 11 listopada 2018 roku.     
   Na pierwsze spotkanie cyklu, zatytułowane „Rzeczpospolita doby upadku”, zapraszamy już 15 stycznia do sali balko-
nowej na I piętrze MDK. Wstęp wolny.  Marian Lisiecki 

Nie  wszyscy nasi mieszkańcy 
wiedzą, że my, Kalecianie,  

mamy  ogromny powód do dumy z tej 
racji, że to właśnie z naszego miasta, z 
Kalet, pochodzi jedna z największych 
współczesnych „ Div Operowych”, 
jaką jest niewątpliwie  Barbara Hele-
na Baranowska  Zubanovich .  
    Ta znakomita  mezzosopranistka stu-
diowała na Akademii Muzycznej w Ka-
towicach, a następnie kontynuowała 
studia w Musikhochschule w Hamburgu 
oraz pobierała naukę we Włoszech. Za-
trudniona była jako solistka w Volksoper 
w Wiedniu, jako solistka w Staatstheater  
w Erfurcie oraz Ulm. Jest związana stale 
jako solistka gościnna z kilkunastoma 
teatrami operowymi w Niemczech, Au-
strii, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii, 
we Włoszech, także z Teatrem Wielkim 
w Poznaniu, Teatrem Wielkim Operą 
Narodową w Warszawie.  
    Artystka występująca przez lata głów-
nie na scenach zagranicznych nie daje 
nam wiele możliwości usłyszenia jej w 
kraju. Wykaz ról, jakie śpiewała i śpie-
wa do dziś w teatrach jest imponujący – 

są to partie trudne, ważne i wymagające. 
Obecnie na co dzień jest solistką  Bay-
erische Stadtopera, która jest uważana za 
jedną z najlepszych oper świata.  
    To ogromny zaszczyt występować     
z tak znakomitymi śpiewakami i dyry-
gentami. To właśnie Pani Barbarze za-
proponowano udział w Międzynarodo-
wej Konferencji w Katowicach, na któ-
rej ma wygłosić wykład na temat głosu 
mezzosopran czy sopran na własnym 
przykładzie, a także stanowisko jurora 
na Międzynarodowym Konkursie Wo-
kalnym – organizowanym przez Akade-
mię Muzyczną  w Katowicach. 
  Pani Barbara Helena Baranowska – 
Zubanovic  obchodziła  10 stycznia  
swoje urodziny i z tej okazji pragniemy 
Jej złożyć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, cudownego głosu, wspaniałych 
ról i tego, żeby przynajmniej od czasu 
do czasu pomyślała o miejscu swego 
pochodzenia, czyli o Kaletach.  
    Pani Barbara zdradziła mi też swoje 
marzenie. Otóż chciałaby kiedyś wystą-
pić na jednej scenie wspólnie z Piotrem 
Polkiem, z którym od lat się przyjaźni. 

Może ktoś wymyśli jakiś projekt, w któ-
rym będą mogli razem zaśpiewać.   

Wyjątkowa i sławna– Barbara Helena Baranowska– Zubanovich  

Helena Baranowska- Zubanovich 
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Klaudiusz Kandzia 

17 grudnia 2017 r. w Siemianowicach Paweł Rupik zajął II miejsce w turnieju skata sportowego z okazji 60 rocznicy istnienia 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

26 stycznia, w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna” odbę-
dzie się doroczna gala dla przedsiębiorców z terenu miasta 
Kalety. 

14 stycznia, na „Małym Rynku” w Kaletach, odbędzie się 
XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 
Finału przy rynku stanie też ambulans do pobierania krwi. 

6 stycznia w kościele w Jędrysku odbył się koncert chóru 
„Sonata”. 

28 grudnia 2017 r. miała miejsce XXXIII sesja Rady Miejskiej 
w Kaletach. 

19 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu   
Seniora z Miotka. 

15 stycznia, o godzinie 17.00, w Miejskim Domu Kultury, od-
będzie się pierwszy z cyklu 9 okolicznościowych , połączo-
nych z prezentacjami multimedialnymi, wykładów pn.  
„Niepodległość 1918. Upadek i odrodzenie Rzeczpospolitej”.  

Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta na 2018 r.    

R ada Miejska w Kaletach na sesji 
w dniu 28 grudnia 2017 r. jedno-

głośnie zagłosowała za przygotowa-
nym przez burmistrza Klaudiusza 
Kandzię i służby finansowe budżetem 
na 2018 r.  
    Dochody budżetu na 2018 rok skalku-
lowane zostały w wysokości 33 469 
431,97 zł. W budżecie Miasta Kalety na 
2018 rok występuje deficyt w kwocie     
2 563 085,74 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciągnię-
tych pożyczek oraz wolnych środków.  
    W budżecie znalazły się między inny-
mi następujące zadania inwestycyjne: 
• Modernizacja sieci wodociągowej na 
wybranym obszarze Miasta Kalety -      
1 082 830,50 zł. 
• Wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przebudowy drogi 
gminnej, ul. Okrzei w Kaletach -          

25 000,00 zł. 
• Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej parkingu w Kaletach 
Miotku - 50 000,00 zł. 
• Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa 
w Kaletach Truszczycy - 255 000,00 zł. 
• Modernizacja odcinaka drogi gminnej, 
Wolności w Kaletach - 100 000,00 zł. 
• Przebudowa odcina drogi gminnej ul. 
Księżycowa w Kaletach- II etap -       
230 000,00 zł. 
• Przebudowa drogi okólnej ul. Plac 
Zjednoczenia w Kaletach - 243 000,00 
zł. 
• Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna 
w Kaletach – I etap - 250 000,00 zł. 
• Modernizacja drogi gminnej, ul Sien-
kiewicza w Kaletach - 232 000,00 zł. 
• Wzmocnienie potencjału ratowniczego 
poprzez zakup nowoczesnego sprzętu 
OSP w Kaletach - 200 000,00 zł. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji 
podciśnieniowej w Kaletach Miotku, 
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I 
– Kalety wraz z przyłączeniami -           
5 301 041,41 zł. 
• Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Wą-
ska i ul. Miodowa - 100 000,00 zł. 
• Wykonanie oświetlenia boiska trenin-
gowego oraz systemu nawadniającego 
murawy boiska głównego na Stadionie 
Miejskim KS „Unia” Kalety wraz mon-
tażem piłko chwytów - 300 000,00 zł. 
• Zakup i montaż placu zabaw w lasku 
komunalnym ul 1 Maja w Kaletach -  
125 000,00 zł. 
  
Inwestycje stanowią ponad 23 % wydat-
ków budżetowych Miasta Kalety. 

13 grudnia 2017 r. w Katowicach nagrodę „Ambasador  srebrnego pokolenia województwa śląskiego” odebrała pani Maria Rogocz. 

7 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbyło się zebranie spra-
wozdawcze Koła PZW Kalety. 

21 grudnia 2017 r. członkowie Dziennego Domu Opieki 
„Senior+” odwiedzili Przedszkole Miejskie w Kaletach gosz-
cząc na przedstawieniu jasełkowym 

MATERIAŁ PŁATNY 

25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali Miejskie-
go Domu Kultury w  Kaletach odbędzie się promocja tomików 
wierszy Pani Marii Rogocz (szczegóły na stronie nr 6)    
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Aleksandra Wilk 

VII Gala Przedsiębiorczości już 26 stycznia w restauracji „Gościnna”. 
Spotkanie przedsiębiorców poprowadzi Krzysztof Respondek 

B urmistrz Miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia oraz Przewodni-

czący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak 
mają zaszczyt zaprosić wszystkich 
przedsiębiorców z terenu Miasta Ka-
lety na doroczną Galę Przedsiębior-
czości. 
     Tradycyjnie, jak co roku w styczniu, 
tym razem w piątek 26-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 uznanych wyróżnień, nagród 
im. Johanna Ferdinanda Koulhaasa, dla 
przedsiębiorców w kategoriach:  
1. „ZŁOTE KOWADŁO BIZNESU”,  
2. „NESTOR BIZNESU”, 
3. „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY”, 

    Miasto Kalety dokłada starań, 
aby ta  prestiżowa uroczystość 
były z roku na rok coraz bardziej 
atrakcyjniejsza dla zaproszonych 
gości. Dlatego do prowadzenia 
tegorocznej edycji zaproszono 
znanego śląskiego artystę estrado-
wego, aktora i kabareciarza– 
Krzysztofa Respondka. 
    Organizatorzy Gali zwracają 
się z prośbą do wszystkich przed-
siębiorców, którzy zostali listow-
nie zaproszeni na VII Galę Przed-
siębiorczości, o potwierdzenie 
swojej obecności na tym wyda-
rzeniu do dnia 22 stycznia 2018 
roku. 
   Potwierdzenia zgłoszeń należy doko-

nywać pod numerem telefonu: 
34/3527-646,  

 

 
Potwierdzenie obecności na   
     Gali jest obowiązkowe!      

 

Mieszkanka naszego miasta Pani Maria  
Rogocz wyróżniona w konkursie  
Ambasador Srebrnego Pokolenia  

Województwa Śląskiego 2017  

13  grudnia 2017 r. w Kinote-
atrze Rialto w Katowicach 

odbyła się Gala wręczenia nagród       
w konkursie Ambasador Srebrnego 
Pokolenia Województwa Śląskiego  20-
17, organizowanego przez Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Kato-

wicach.  
    Celem konkursu było wyróżnienie 
osób starszych, którzy stanowią wzór 
godny do naśladowania dla innych se-
niorów. Ponadto konkurs miał na celu 
kształtowanie w świadomości społecznej 
pozytywnego wizerunku Seniorów jako 
osób aktywnych oraz zaangażowanych 
w działania na rzecz różnych grup spo-
łecznych i wiekowych.  
     Miasto Kalety zgłosiło do konkursu 
naszą mieszkankę Panią Marię Rogocz, 
której działania na rzecz Stowarzyszenia
-Społeczno Kulturalnego, którego od 
wielu lat jest prezesem, niewątpliwie 
wpisują się w cele i założenia konkursu. 
Tym samym, niezmiernie miło nam po-
informować, że Pani Maria odebrała na 
uroczystej Gali specjalne wyróżnienie 
jako dowód uznania za dotychczasowe 
działania dla przedstawicieli starszego      
i młodszego pokolenia, aktywnie anga-
żując się w działalność społeczną oraz 
skutecznie motywując innych do działań. 
Pani Marii jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dużo sił, zdrowia        
i wielu kolejnych ciekawych pomysłów 
na rzecz społeczności lokalnej.  

Agnieszka Kwoka 

"Plenerowa Strefa Kibica" 
znów zagości w naszym 

mieście   

O bserwując jak dużym zaintere-
sowaniem naszych mieszkańców 

cieszyła się w ubiegłym roku Plenero-
wa Strefa Euro w Kaletach, nasze 
Miasto planuje organizację podobne-
go wydarzenia podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej 2018.  
    "Plenerowa Strefa Kibica" najprawdo-
podobniej zostanie utworzona na Małym 
Rynku, aby móc pomieścić jeszcze wię-
cej kibiców, którzy bezpłatnie i w niepo-
wtarzalnej atmosferze, będą mogli obej-
rzeć mecze na ponad 5-cio metrowym 
ekranie.  
    Już dziś serdecznie zapraszamy do 
współpracy przedsiębiorców oraz spon-
sorów, którzy chcieliby się włączyć        
w organizację wydarzenia. Zaintereso-
wane osoby prosimy o kontakt w tej 
sprawie z dyrektorem Miejskiego Domu 
Kultury w Kaletach, Marianem Lisiec-
kim.  

Marek Parys 

Krzysztof Respondek uświetni tegoroczną  
Galę Przedsiębiorców 



 

  www.kalety.pl 

(jal) 

Agnieszka Kwoka 

Nr 1 (309) 6         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Spotkanie opłatkowe "Klubu Seniora" z Miotka    

19  g r u d n i a  2 0 1 7  r . ,                      
w "Zajeździe u Rzepki"        

w Zielonej, odbyło się spotkanie opłat-
kowe Klubu Seniora, skupiającego 
mieszkańców Kuczowa, Miotka, Mo-
krusa oraz Zielonej.  
    Oprócz licznie zgromadzonych człon-
ków Klubu, w spotkaniu udział wzięli: 
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-
dzia, przewodniczący Rady Miejskiej     
w Kaletach Eugeniusz Ptak wraz z rad-
nymi Mirosławą Potempa i Alojzym 
Rupikiem, a także proboszcz parafii pw. 
św. Franciszka z Asyżu w Miotku, Anto-
ni Swadźba.  
    Spotkanie przebiegło w iście świą-
tecznej i rodzinnej atmosferze. Po trady-
cyjnym przełamaniu się opłatkiem, 
wszyscy zasiedli do wspólnego stołu 
zastawionego wigilijnymi potrawami. 
Członkinie z Klubu Seniora dodatkowo 
przygotowały przepyszne śląskie ma-
kówki oraz pierniczki. Czas wszystkim 
umilał zespół pana Bogusława Uliczki,      

z bogatym repertuarem polskich kolęd     
i pastorałek.  
    Klub Seniora w Miotku działa już     
w naszym mieście od 3 lat. Inicjatorką 
jego powstania była radna Mirosława 
Potempa. 
    Spotkania w Klubie odbywają się 
cyklicznie, co dwa tygodnie, we wtorko-

we popołudnia w zmodernizowanym 
budynku Zespołu Szkół i Przedszkola     
w Kaletach Miotku. Ideą Klubu jest inte-
gracja osób starszych i samotnych, ak-
tywne i twórcze spędzanie wolnego cza-
su, wzmacnianie kontaktów towarzy-
skich oraz podtrzymywanie znajomości   
i przyjaźni.  

28  grudnia 2017 r., w warszaw-
skiej siedzibie Fundacji Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
grupa wolontariuszy z Kalet wraz         
z szefem sztabu WOŚP przy Miejskim 
Domu Kultury w Kaletach Marianem 
Lisieckim, własnoręcznie przygotowy-
wali i odebrali identyfikatory oraz 
puszki niezbędne do styczniowego 
kwestowania.  
    Wzorem lat ubiegłych i w tym roku 
14 stycznia 2018 r. w naszym mieście 
zorganizowany zostanie finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, już dziś 
wszystkich serdecznie zapraszamy na 
kaletański Mały Rynek.  

Wolontariusze z Kalet        
w warszawskiej siedzibie 

Fundacji WOŚP   

Nowy patron ulicy  
w Kaletach.  

Pstrowskiego zastąpi  
Kaczorowski 

I nformujemy, że Wojewoda Śląski,   
w nawiązaniu do ustawy o zakazie 

propagowania komunizmu, wydał Za-
r z ą d z e n i e  Z a s t ę p c z e  n r 
NPII.4131.4.9.2017 z dnia 22 grudnia 
2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 
w Kaletach. Dotychczasowa nazwa 
ulicy "Pstrowskiego" zmieniona zosta-
ła na "Ryszarda Kaczorowskiego". 
    Kancelaria Wojewody, w ww. Zarzą-
dzeniu,  konieczność wprowadzenia ta-
kiej zmiany uzasadniła w słowach: 
„Wincenty Pstrowski (1904-1948) był 
górnikiem dołowym, rębaczem w kopalni 
„Jadwiga” w Zabrzu, od 1946 roku 
członkiem komunistycznej Polskiej Partii 
Robotniczej. W ramach działalności pro-
pagandowej partii komunistycznej był 
inicjatorem opartej o wzorce sowieckie 
s t a l i n o w s k i e j  k a m p a n i i 
„współzawodnictwa pracy”- narzędzia 
propagandowej mobilizacji robotników 
wokół haseł komunistycznego obozu 
władzy (…) Tym samym cenić należy, iż 
fakt honorowania wskazanej postaci      
w nazwie ulicy sprawia, iż posiada ona 
charakter nazwy upamiętniającą komu-
nizm”.    
     Nowa nazwa upamiętniać będzie pol-
skiego polityka, męża stanu, ostatniego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie w latach 1989-1990.  

 

(jal)

M iejski Dom Kultury, Miejska 
Biblioteka  Publiczna i Bur-

mistrz  Miasta Kalety  zapraszają na-
szych  Mieszkańców i Gości -  miłośni-
ków poezji na promocję dwóch tomi-
ków wierszy Pani Marii Rogocz "Myśli 
m o j e  n i e u p o r z ą d k o w a n e "  
i "Wędrówka przez meandry życia". 
   Promocja odbędzie się w dniu 25 stycz-
nia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00        
w sali Miejskiego Domu Kultury w  Ka-
letach.    

Zaproszenie dla  
miłośników poezji 

Marian Lisiecki 
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R eprezentujący sekcję skatową 
działającą przy MDK Kalety 

mieszkaniec naszego miasta– Paweł 
Rupik– zajął drugie miejsce  w presti-
żowym turnieju skata organizowanym 
jako jeden z punktów obchodów 60-
lecie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 
    Turniej odbył się  17 grudnia 2017 r.  
w Domu Kultury „Chemik” w Siemiano-
wicach”. W zawodach startowało 133 
zawodników. Gratulujemy!  

Jacek Lubos 

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2017 

M łodzi  piłkarze Unii 
Kalety otrzymali 

nowe stroje i sprzęt do 
treningów. Ich fundato-
rem jest mieszkaniec na-

szego miasta, pasjonat i sędzia piłki 
nożnej na trawie oraz Futsalu- Pan 
Rafał Kandzia.  
    Jako trenerka tej grupy chciałabym     
w tym miejscu podziękować naszemu 
darczyńcy. W pierwszej fazie doposaże-
nia grupy sportowej w sprzęt treningowy 
i meczowy znalazły się: 24 kompletów 

strojów z numerami i logo Unii Kalety, 
piłki meczowe, drabinki i płotki trenin-
gowe, znaczniki boiskowe oraz torby na 
sprzęt sportowy. 
    Całość została zorganizowana przez 
Pana Rafała z udziałem jego firmy zaj-
mującej się sprzedażą oraz wynajmem 
rusztowań i szalunków, oraz trzech in-
nych zaprzyjaźnionych, z którymi pozo-
staje w stałej współpracy (Altiva Marcin 
C z a r n o w s k i  z  T o r u n i a ,  
NET-RUSZT Jarosław Paradowski        
z Krapkowic i SKLEJKA TRADE         

z Zambrowa na Podla-
siu). 
   Wszystkie te firmy 
łączy wspólna pasja 
jaką jest piłka nożna,   
a właściwie Futsal, 
który jest w naszym 
kraju coraz bardziej 
rozwinięty i popular-
ny. W poprzednich 
latach bywało tak, że 
reprezentację Polski 
oglądało maksymalnie 
kilkaset osób, tymcza-
sem dzisiaj na niemal 
każdej hali, gdzie 

goszczą nasi reprezentanci, jest komplet 
publiczności. W roku 2017 narodowa 
drużyna Futsalu zakwalifikowała się do 
mistrzostw Europy na który to awans 
czekała aż 17 lat.  
   Ta halowa odmiana piłki nożnej, jak  
podkreśla Pan Rafał, który jest sędzią 
szczebla centralnego Futsalu, „to zupeł-
nie inny sport. Szybszy, dynamiczniej-
szy i wymagający dużo więcej precyzji 
niż gra na trawie”. Zapraszamy do tre-
ningów i oglądania Futsalu! 
 

Futsal– pasja, hobby i wsparcie dla najmłodszych 

Marta Cieślik 

Paweł Rupik na podium     
w turnieju skata z okazji   
60-lecie Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej  

W  niedzielę, 7 stycznia, w sali 
słonecznej Miejskiego Domu 

Kultury, odbyło się Zebranie Spra-
wozdawcze Koła PZW Kalety za rok 
2017. 
    Na zebraniu obecnych było 37 człon-
ków Koła oraz zaproszeni goście– bur-
mistrz miasta Klaudiusz Kandzia             
i przedstawiciel Okręgu PZW Często-
chowa– p. Piotr Maroń. 

   Spotkanie rozpoczął prezes Koła- p. 
Robert Kuder. Następnie odczytano pro-
tokoły z pracy Zarządu Koła, Skarbnika, 
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskie-
go i Społecznej Straży Rybackiej. 
    W swoim wystąpieniu burmistrz Kalet 
wyraził podziękowanie za udział kale-
tańskich wędkarzy w czynach społecz-
nych, oświadczył także, iż w roku bieżą-
cym miasto przeznaczy na zarybianie 

Ichtioparku, kwotę 10 ty-
sięcy złotych. Korzystając 
z okazji zapowiedział rów-
nież pierwszą edycję im-
prezy pod nazwą „Święto 
Ryby”, która w roku bieżą-
cym ma się odbyć właśnie 
w parku tematycznym przy 
ulicy Fabrycznej.  
   W części przeznaczonej 
na uchwalenie wniosków 
wprowadzono m. in. kilka 
zmian do regulaminu poło-
wów na zbiorniku sekcyj-
nym, w tym podwyższenie 
opłaty za zezwolenie z 80 
na 100 złotych (drugie 200 
złotych), czy zapis o zaka-
zie zabierania z łowiska w 
roku 2018 jesiotrów, jazi     

i leszczy.  
   Na koniec zebrania zastępca prezesa 
kaletańskiego Koła PZW- p. Jerzy Paku-
ła, w którego gestii leżą sprawy związa-
ne ze sportem młodzieżowym, zapowie-
dział, iż w roku 2018 na zbiorniku Zielo-
na Górna (najprawdopodobniej w dniach 
26-27 maja) odbędzie się Młodzieżowa 
Olimpiada Sportów Wędkarskich Polski 
Południowej.  
  

Sędzia Rafał Kandzia (w środku) 
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Data Temat zajęć Godziny  

Poniedziałek   
29.01.2018 

Rozpoczęcie ferii zimowych. 
Pogadanka nt."Bezpieczeństwa podczas ferii", quiz wiedzy o bezpieczeństwie  

9:00 – 15:00 

Wtorek  
30.01.2018 

Kolorowa pizza, zajęcia artystyczne „zabawa  z patyczkami” 9:00 – 15:00 

Środa 
31.01.2018 

Dyskoteka świetlicowa połączona z zabawami karnawałowymi 9:00 – 15:00 
 

Czwartek  
01.02.2018 

Śniadanie w świetlicy, gry i zabawy świetlicowe 9:00 – 15:00 

Piątek  
02.02.2018 

Maraton filmowy 9:00 – 15:00 
 

Poniedziałek  
05.02.2018 

Uczymy się szyć: breloczki z filcu, turniej w Uno 9.00– 15.00 

Wtorek 
06.02.2018 
 

Przygotowanie laurki dla babci i dziadka, odwiedziny w dziennym domu „Senior 
plus” 

9:00 – 15:00 

Środa 
07.02.2018 

Wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie - zwiedzanie sali            
wystawowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 

Czwartek  
08.02.2018 

Turniej „Familiada” , zajęcia kulinarne: gofry z owocami. 9:00 – 15:00 

Piątek 
09.02.2018 

Maraton filmowy w świetlicy,  zakończenie ferii 9.00– 15.00 

Plan ferii zimowych w świetlicy środowiskowej „Przystań” 

Plan ferii zimowych w świetlicy środowiskowej „Port” 

Świetlica „Przystań” czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00.  
                   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie ferii.  Monika Ulbricht 

Data Temat zajęć 

Poniedziałek   
29.01.2018 

Rozpoczęcie ferii zimowych. Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.       
Gry i zabawy w świetlicy. 

Wtorek  
30.01.2018 

Zajęcia plastyczne „Plastelinowy świat”. Wylepianie obrazów. 

Środa 
31.01.2018 

Zabawy na śniegu. Oglądanie zabawek w świetlicy. 

Czwartek  
01.02.2018 

Gry planszowe, zręcznościowe. Zabawy w świetlicy. 

Piątek  
02.02.2018 

Gry i zabawy na sali gimnastycznej. 

Poniedziałek  
05.02.2018 

Zajęcia plastyczne– ozdabianie sklejki. 

Wtorek 
06.02.2018 
 

Zabawy na małej sali. Budowanie z klocków, ringo, dwa ognie. 

Środa 
07.02.2018 

Wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie - zwiedzanie sali wystawowej  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Czwartek  
08.02.2018 

Zajęcia kulinarne– coś słodkiego.  

Piątek 
09.02.2018 

Zakończenie ferii. Origami i inne ozdoby. 

 Świetlica w okresie ferii zimowych czynna w godzinach od 9.00 do 16.00. 
        Informacje o planie ferii zimowych pod numerem tel. 3435-27-659. Zapisy na wycieczkę u wychowawcy do dnia 2 lutego.                                 

                   Organizatarzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie ferii! Dorota Grosiak– Liota 
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Romuald Traugutt– dyktator straconej sprawy 
Bohaterowie kaletańskich ulic 

Za  oknami na dobre rozgościł 
się nam styczeń. Ponad rok 

temu (w numerze z grudnia 2016 ro-
ku) zapoznawałem Państwa z historią 
zapomnianej mogiły przy ulicy Koszę-
cińskiej, w której złożono młodego 
chłopaka z Bielszowic– zapaleńca wra-
cającego zza kordonu granicznego, 
gdzie właśnie toczyło się, bądź już do-
gorywało, Powstanie Styczniowe– naj-
tragiczniejszy w skutkach ze wszyst-
kich polskich zrywów narodowowy-
zwoleńczych w wieku XIX.  Dziś także 
chciałbym nawiązać do wydarzeń 
sprzed 155 lat przedstawiając czytelni-
kom sylwetkę kolejnego bohatera, któ-
rego nazwisko widnieje w nazewnic-
twie kaletańskiej ulicy– Romualda 
Traugutta.  
    Rodzina Trauguttów  wyemigrowała   
z Niemiec na ziemie polskie w I połowie 
XVIII wieku, w czasach saskich. Ojciec 
Romualda– Ludwik, w chwili jego uro-
dzenia, administrował jako dzierżawca 

majątek generała Alberga we wsi Szosta-
kowo w guberni grodzieńskiej (wówczas 
w granicach Imperium Rosyjskiego, dziś 
na Białorusi). Matką Romualda była 
Alojza z Błońskich Trauguttowa. 
    Dzieciństwo przyszłego dyktatora 
osnute jest mgłą tajemnicy. Opracowania 
historyczne są jednak zgodne co do jed-
nego– olbrzymi wpływ na ukształtowa-
nie się młodego człowieka i jego wycho-
wanie w patriotycznym tonie miała bab-
ka ze strony matki– Justyna Błocka. Sa-
ma Alojza Trauguttowa zmarła bowiem 
już dwa lata po urodzeniu syna, który był 
jej jedynym dzieckiem.  
   Jako dziesięciolatek rozpoczął eduka-
cję w gimnazjum w Świsłoczy, małym 
miasteczku oddalonym od Szostakowa 
nieco ponad sto kilometrów.  Tam po raz 
pierwszy miał zetknąć się z polską kon-
spiracją, co jednak nie przeszkodziło mu 
w pilnej nauce– szkołę ukończył ze 
srebrnym medalem, biegle władając nie-
mieckim i francuskim. Jego „konikiem” 
były jednak nauki ścisłe, z którymi chciał 
związać swoją przyszłość.  
    Marzeniem młodego Romualda była 
inżynieria, którą chciał studiować w In-
stytucie Inżynierów Dróg Komunikacyj-
nych w Petersburgu. Uczelnia ta przeszła 
jednak wówczas dopiero co świeżą reor-
ganizację i ostatecznie  Traugutt nie zre-
alizował związanych z nią planów.  
    Porażka z petersburskim Instytutem 
nie wpłynęła na niego demobilizująco. 
Jeszcze w tym samym roku 1844 zdał 
egzamin na junkra do saperów rozpoczy-
nając karierę wojskową w carskiej armii. 
Został przydzielony do batalionu stacjo-
nującego w Żelechowie, gdzie pobierał 
nauki w szkole oficerskiej. Po trzech 
latach, ze stopniem celującym, zdał egza-
min na chorążego. Jeszcze w tym sa-
mym, 1849 roku, ruszył z armią carską 
na Węgry, do Siedmiogrodu, tłumić po-
wstanie antyaustriackie. Uczestniczył   w 
kilku bitwach, w tym decydującej o klę-
sce Węgrów  batalii pod Temesvarem, w 
której po drugiej stronie barykady stał 
jako dowódca generał Józef Bem… 
    W 1852 roku wziął w Warszawie ślub 
z córką jubilera Anną Emilią Pikel. Za-
mieszkali w Żelechowie, gdzie Traugutt, 
w uznaniu zasług kampanii węgierskiej, 
dostał służbowe mieszkanie. Rok później 
przyszła na świat pierwsza córka tej pary
– Anna Innocenta. 

   Pomiędzy rokiem 1853 a 1856 z dal-
szymi sukcesami brał udział w wojnie 
krymskiej. Po jej zakończeniu zamiesz-
kał na krótko z rodziną w Charkowie, 
gdzie urodziła się mu druga córka Alojza. 
    Kolejnym etapem życia Romualda 
Traugutta był Petersburg, gdzie zaczął 
wykładać w wyższej szkole wojskowej. 
W stolicy Imperium Anna Emilia powiła 
w 1859 roku bliźniaki Konrada i Justynę. 
   Jak widać– dotychczasowe życie          
i kariera zawodowa Romualda Traugutta 
stanowiły niemal sielankowy obraz. 
Oprócz jedynej porażki z nie dostaniem 
się na petersburski Instytut– bohater po-
szedł drogą sukcesu i spełniał się dosko-
nale jako carski oficer, mąż i ojciec. Jed-
nak rok 1859 okazał się być tragiczną 
cezurą dla ciągu szczęśliwych zdarzeń 
życiowych. W październiku zmarła jego 
najmłodsza córeczka Justyna, w listopa-
dzie ukochana babcia Justyna, na począt-
ku roku 1860 żegnał na cmentarzu swoją 
żonę, zaś w maju 1860 umarło drugie      
z bliźniąt — Konrad. Traugutt przeżył 
załamanie nerwowe i choć jeszcze         
w 1860 roku wszedł ponownie w zwią-
zek małżeński z Antonią Kościuszków-
ną, to do końca się po tych wydarzeniach 
nie pozbierał. Efektem było jego odejście 
z armii carskiej w roku 1862. 
     Tymczasem na ziemiach polskich 
dało się już słyszeć odgłosy nadchodzą-
cej burzy– szykowało się powstanie na-
rodowe, które przeszło do historii pod 
nazwą styczniowego. 
    Traugutt, mimo iż od dziecka był na-
strajany patriotycznie, przez kilkanaście 
lat pełnił lojalną służbę w wojsku car-
skim. Rezydując wówczas w majątku 
swojego ojca chrzestnego w Ostrowiu 
przez pierwsze tygodnie trwania powsta-
nia konsekwentnie odmawiał wzięcia 
udziału w walce. Być może po prostu 
zdawał sobie sprawę z dysproporcji sił 
obu walczących stron. Ostatecznie jed-
nak  dał się przekonać okolicznej szlach-
cie do objęcia dowództwa nad jednym     
z oddziałów. Stało się to w nocy z 7 na 8 
maja 1863 roku w lesie pod Kobryniem. 
Niezatarte zapewne wrażenie sprawił na 
nim widok tego specyficznego wojska 
bez mundurów, uzbrojonego w myśliw-
skie strzelby, noże, siekiery, czasem       
w    zdobyczny sztucer czy pistolet.  Oto 
dawny podpułkownik carskiej armii sta-
nął do boju przeciwko swoim byłym 
chlebodawcom... 
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W raz z nadejściem nowego roku przedstawiamy Państwu garść statystyk dotyczących miasta Kalety. Tak, na dzień 
31 grudnia 2017 roku, wyglądała statystyka mieszkańców ze względu na płeć i wiek:  

    Jeśli chodzi o porównanie z rokiem 2016 – w roku 2017 nastąpił znaczny wzrost liczby narodzonych, a jednocześnie zamel-
dowanych w Kaletach mieszkańców z 56 na 86. Wzrosła również liczba zgonów: 81 w 2016 roku i 94 w roku 2017. 
    W roku 2017 stan cywilny zmieniło 76 osób, a więc więcej niż w roku 2016, gdzie liczba ta wynosiła 64. W minionym roku 
czasowo zameldowało się w naszym mieście 113 osób, w tym 2 cudzoziemców. Spoza gminy dokonało migracji do Leśnego 
Zakątka Śląska 96 osób, zaś przemeldowały się w jego obrębie 264 osoby. W ubiegłym roku Kaletanie odebrali 1243 dowody 
osobiste.  
    Najstarszymi mieszkańcami są obecnie 2 osoby urodzone w roku 1920. Najmłodszym mieszkańcem Kalet jest Tymoteusz 
urodzony 27 grudnia 2017 roku (dane na 31 grudnia 2017 r.).  

Minął rok... Kalety według danych statystycznych  

Miasto Kalety podpisało 
umowę na dalsze  

funkcjonowanie punktu 
konsultacyjnego  

Powiatowego Urzędu Pracy   

I nformujemy, że kolejny rok z rzędu 
Miasto Kalety podpisało porozumie-

nie z Powiatowym Urzędem Pracy        
w Tarnowskich Górach na prowadze-
nie Punktu Konsultacyjnego.  
    Dzięki tej umowie mieszkańcy naszego 
miasta nie będą musieli udawać się do 
Tarnowskich Gór celem potwierdzenia 
gotowości do podjęcia pracy. Czynność tę 
w wyznaczonych terminach osoby bezro-
botne będą mogli dokonać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kaletach.  
    Poniżej przedstawiamy harmonogram 
dyżurów pracownika PUP w 2018 roku.  
 

Styczeń:   5,12,26 
Luty:    2,9,23 
Marzec:    2,9,23 
Kwiecień:    6,13,27 
Maj:    11,18,25 
Czerwiec:  8,15,22 
Lipiec:   6,13, 20 
Sierpień:  3,10,31 
Wrzesień:   7,14,28 
Październik:   5, 19, 26 
Listopad:   9, 23,30 
Grudzień:   7, 14, 21 (jal) 

Co wpłynęło na decyzję Traugut-
ta? Dziś można jedynie się domyślać. 
Faktem jest jednak,  że powziętej sprawy 
nie opuścił wiążąc się z powstaniem na 
śmierć i życie. Ponoć na wszystkich robi-
ło wrażenie, że  Traugutt, choć nie miał 
złudzeń, nie tracił nadziei – wierzył bo-
wiem w to, co robi. Jakby całe jego doro-
słe życie konsekwentnie zmierzało do 
heroicznej puenty.   
   Kariera dowódcy polowego nie trwała 
długo. Po kilku zwycięskich potyczkach 
jego oddział został rozbity. Sam Romu-
ald udał się do Warszawy, gdzie oddał 
się do dyspozycji Rządu Narodowego. 
Awansowany na generała podróżował do 
Francji, gdzie łudzono się zdobyć popar-
cie dla polskiego zrywu. Misja nie przy-
niosła efektów. 
   17 października 1863 roku Traugutt, 
staraniem stronnictwa „białych”, obwoła-
ny został dyktatorem powstania. 
    Jego przywództwo miało charakter 
tajny. Siedzibą dyktatora było mieszka-
nie przy ul. Smolnej, a sam  przybrał 
pseudonim Michał Czarnecki. Przyjął 
również wymyśloną tożsamość konspira-
cyjną, podając się za kupca pochodzące-
go z Galicji.  
    Traugutt podjął się próby reorganizacji 
sił powstańczych i przekształcenia słabo 
uzbrojonych i luźno zorganizowanych 
oddziałów partyzanckich w regularną 
armię. 27 grudnia 1863 wydał dekret 
powołujący delegatów terenowych         

w celu uwłaszczenia chłopów. Jako jeden 
z głównych celów wskazywał także ko-
nieczność poprawy sytuacji finansowej 
oddziałów powstańczych. Jego zabiegi   
o udzielenie pożyczki w kraju i za grani-
cą skończyły się jednak niepowodze-
niem. Prowadził także szeroko zakrojoną 
politykę zagraniczną. Najpierw próbował 
uzyskać pomoc militarną od krajów Eu-
ropy Zachodniej. Kiedy okazało się, iż 
nadzieje na to były zupełnie bezpodstaw-
ne, nawiązał kontakty z innymi europej-
skimi rewolucjonistami. Korespondował 
m.in. z Giuseppe Garibaldim.  
   Tymczasem powstanie dogorywało. 
Fala aresztowań objęła przywódców. 
Traugutt został aresztowany w nocy z 10 
na 11 kwietnia 1864 roku. Pomimo cięż-
kich przesłuchań carskim urzędnikom nie 
udało się nic z niego wydobyć. Podczas 
jednego z nich miał powiedzieć:     
„Będąc przekonanym, że niezależność 
jest koniecznym warunkiem prawdziwe-
go szczęścia każdego narodu, zawsze jej 
pragnąłem dla swojej ojczyzny, a to tym 
bardziej, że i oswobodzenie się Rosji od 
ciężaru panowania nad Polską liczyłem 
za również konieczny warunek do zwró-
cenia całej działalności rządu i ludu ro-
syjskiego na rzeczywisty pożytek tego 
obszernego państwa”. 
   5 sierpnia 1864 roku Romuald Traugutt 
zginął na szubienicy ustawionej opodal 
Warszawskiej Cytadeli... 
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Sprawozdanie z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach    

28  grudnia 2017 r. w sali posie-
dzeń Urzędu Miejskiego        

w Kaletach odbyła się XXXIII sesja 
Rady Miejskiej w Kaletach, której 
przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – 
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
wiceprzewodnicząca Janina Perz. Ra-
da Miejska obradowała w pełnym - 15 
osobowym składzie. Zasadniczym te-
matem obrad było uchwalenie budże-
tu gminy na rok 2018. 
    Po sprawozdaniach przewodniczą-
cego Rady Miejskiej oraz burmistrza 
z okresu międzysesyjnego, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej odczytał 
opinię o projekcie uchwały budżeto-
wej na 2018 rok, odczytana została 
również pozytywna opinia Regional-
nej Izby Obrachunkowej.  
    Po punkcie, w którym odbyła się dys-
kusja nad projektem przyszłorocznego 

budżetu radni jednogłośnie przyjęli 
uchwały: 
Nr 249/XXXIII/2017 w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata  
2018-2029, 
Nr 250/XXXIII/2017 w sprawie budże-
tu Miasta Kalety na 2018 rok. 
W dalszej kolejności podjęto następują-
ce uchwały: 
Nr 251/XXXIII/2017 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok. 
Nr 252/XXXIII/2017 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2017-2029. 
Nr 253/XXXIII/2017 w sprawie wy-
dzierżawienia nieruchomości. 
Nr 254/XXXIII/2017 w sprawie uchwa-
lenie wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Mia-
sta Kalety na lata 2018-2022. 
Nr 255/XXXIII/2017  w sprawie przyję-

cia „Gminnego Programu Profilaktyki     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2018 rok”. 
Nr 256/XXXIII/2017 w sprawie za-
twierdzenia Planu Pracy Komisji Rewi-
zyjnej na 2018 rok. 
Nr 257/XXXIII/2017 zmieniająca 
uchwałę Nr 238/XXXII/2017. 
Nr 258/XXXIII/2017 w sprawie ustale-
nia wykazu wydatków, które nie wyga-
sają z upływem roku budżetowego 2017. 
W ostatnich punktach porządku obrad 
przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
komisji stałych: Oświaty…, Gospodar-
czej… oraz Budżetu i Finansów przedło-
żyli plany pracy na 2018 rok. 
    W punkcie interpelacje i zapytania 
radni zgłaszali bieżące sprawy. 

Z  końcem listo-
pada br. Mia-

sto Kalety złożyło 
do Departamentu 
Programów Pomo-

cowych Ministerstwa Rozwoju fiszkę 
projektową w ramach konkursu 
„Human Smart Cities. Inteligentne 
miasta współtworzone przez miesz-
kańców”.  
    Głównym celem projektu jest eduka-
cja i aktywizacja mieszkańców na rzecz 
budowania społeczeństwa informacyjne-
go zaangażowanego w współzarządzanie 

i współtworzenie inteligentnego miasta. 
W ramach tego naboru Miasto Kalety 
ma możliwość pozyskania środków ze-
wnętrznych na przygotowanie dokumen-
tacji technicznej, analiz i opracowań 
m.in. dla takich działań jak: 
- systemu powiadamiania sms o stanach 
alarmowych: awariach wodociągów, 
jakości powietrza, ale również o wyda-
rzeniach kulturalnych, 
- inteligentnego systemu monitoringu 
miejskiego, 
- koncepcja systemu rowerowego na 
terenie miasta z uwzględnieniem bezpie-

czeństwa ruchu rowerowego, 
- zaplanowanie oświetlenia miasta opar-
tego na fotowoltaice z magazynowaniem 
energii. 
    Jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie 
Miasto Kalety będzie mogło opracować 
szczegółowe diagnozy, analizy, opraco-
wania oraz dokumentacje techniczną 
powyższych zadań. Przygotowana         
w ramach tego naboru dokumentacja 
pozwoli w przyszłości aplikować o środ-
ki zewnętrzne na realizację zaprojekto-
wanych w ramach tego konkursu inwe-
stycji. 

Miasto Kalety aplikuje o środki zewnętrze w ramach konkursu „Human Smart Cities” 

N asze Miasto zadeklarowało chęć 
przystąpienia do Projektu po-

wszechnej nauki pływania "Umiem pły-
wać" organizowanego przez Stowarzy-
szenie Sanus Vivere z Tarnowskich Gór.  
    W ramach zadania zaplanowanych zo-
stało 10 wyjazdów na kryty basen dla 45 
dzieci z klas I-III kaletańskich szkół pod-
stawowych.  
    Realizacja projektu uzależniona jest od 
pozyskania przez ww. Stowarzyszenie 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu       
i Turystyki na ten cel. Projekt finansowany 
jest ze środków Funduszu Zajęć Sporto-
wych dla Uczniów w ramach działania 
"Wspieranie przedsięwzięć w zakresie 
upowszechniania sportu dzieci i młodzie-
ży".  

Kalety w projekcie  
„Umiem pływać” 

Prawie 19.000 zł  
dodatkowych środków na 
wzrost zadań szkolnych  

i pozaszkolnych  
dla Miasta Kalety   

M iasto Kalety pozyskało kwotę 
18.785 zł ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej.  
    Kwota ta wynika ze wzrostu liczby 
uczniów w stosunku do danych przyjętych 
do naliczenia subwencji na 2017 r. i jest 
przeznaczona na dofinansowanie wzrostu 
zadań szkolnych i pozaszkolnych. Powyż-
sza kwota została przyznana w oparciu      
o wniosek o zwiększenie subwencji oświa-
towej dla Miasta Kalety sporządzony 
przez jednostkę organizacyjną miasta Ka-
lety – Centrum Usług Wspólnych w Kale-
tach  

Blisko 150.000 zł  
dodatkowych środków dla 
miasta Kalety z rezerwy 

subwencji ogólnej  

Z godnie z pismem Ministerstwa 
Rozwoju i Finansów Rzeczpospo-

litej Polskiej, Miasto Kalety w 2017 
roku otrzymało środki w kwocie 
147.428,00 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 2016 od średniej 
dochodów wszystkich gmin w przelicze-
niu na jednego mieszkańca kraju.  

Klaudiusz Kandzia 
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W  okresie świątecznym zdarzają 
się nietrafione prezenty lub 

inne niepotrzebne zakupy. Warto 
wówczas znać swoje prawa dotyczące 
tego, kiedy i jak można zwrócić prawi-
dłowo zakupioną rzecz. Konsumenci 
jako osoby narażone na ryzyko pod-
czas poruszania się w obrocie gospo-
darczym, mają możliwość odstąpienia 
od umowy bez podania przyczyny       
w dwóch przypadkach. 
    W świetle obowiązujących przepisów 
konsumentom przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy zawieranej na 
odległość – chodzi tu przede wszystkim 
sprzedaż internetową czy telefoniczną, 
wszelkie „gazetki” oferujące kupno ja-
kichś przedmiotów przy przesyłce pocz-
towej. Uzasadnione jest to potrzebą za-
poznania się konsumenta z realnym wy-
glądem czy innymi cechami rzeczy, któ-
re mogą czasami znacznie się różnić od 
przedmiotu na zdjęciu. 
    Konsument może także odstąpić od 
umowy zawieranej poza lokalem przed-
siębiorstwa, tzn. na ulicy czy w naszym 
domu, na spotkaniach w miejscach pu-
blicznych, na których prezentowane są 
artykuły na sprzedaż, czy podczas spe-

cjalnie zorganizowanych wyjazdów. 
Występuje tuta j duże ryz yko 
„naciągnięcia” konsumenta na nieuza-
sadnione koszty, wykorzystania momen-
tu na manipulację różnymi technikami 
sprzedaży. 
Termin na odstąpienie od umowy wyno-
si obecnie 14 dni od odbioru rzeczy.      
O tym uprawnieniu bezwzględnie musi 
nas poinformować sprzedawca przed 
zakupem, jeśli tego nie zrobi – termin 
może się wydłużyć. Zwrot towaru może 
nastąpić na podstawie zwykłej zmiany 
zdania; uświadomienia sobie, że dany 
przedmiot jest nam niepotrzebny, że 
nasze wyobrażenie o nim różniło się od 
rzeczywistości. Nie musimy informować 
sprzedawcy o przyczynach rozmyślenia 
się z transakcji, nie będziemy ponosić 
także żadnych kosztów odstąpienia. Wy-
starczy jedynie złożyć sprzedawcy pi-
semne oświadczenie w terminie 14 dni    
i oddać towar w oczekiwaniu na zwrot 
pieniędzy. Koszty przesyłki powinien 
pokryć przedsiębiorca, ale tylko do wy-
sokości najtańszej opcji wysyłki. 
    Poza tym, prawo nie przyznaje upraw-
nień do odstąpienia od umowy w przy-
padku umów zawieranych w lokalach 

przedsiębiorstwa, tj. w sklepach, gdzie 
nie występuje przecież żaden element 
zaskoczenia, a decyzja o zakupie podej-
mowana jest w bardziej przemyślany 
sposób. Podyktowane jest to potrzebą 
stabilnego obrotu. Odstąpienia od umo-
wy nie należy jednak mylić z reklama-
cją, to jest żądaniem wymiany towaru 
posiadającego wady na nowy. 
    Niektóre sieci sklepów prowadzą jed-
nak politykę przyjmowania zwrotów bez 
podania przyczyny – jest to jedynie ich 
dobra wola, a wówczas sprzedawcy in-
formują o takim uprawnieniu, jeśli przy-
sługuje. Dlatego właśnie w części skle-
pów „stacjonarnych” nie możemy doko-
nać zwrotu – jest to całkowicie zgodne   
z prawem. Duże sieci handlowe często 
mogą sobie pozwolić, na to, co dla ma-
łych sklepów jest utrudnione. 
 

Edyta Dziobek– Romańska 

Projekt finansowany ze środków powiatu 
tarnogórskiego. Klub Jagielloński prowadzi 
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kale-
tach, ul. Żwirki i Wigury 2. Więcej informacji 
oraz możliwość rezerwacji znajdą Państwo na 
stronie  
http://powiattarnogorski.npp-kj.pl/ 

Zwrot zakupionego towaru 

PRAWNIK RADZI 

Już wkrótce ruszy nabór na wymianę źródła ciepła  

O dpowiadając na liczne zapytania 
naszych mieszkańców odnośnie 

możliwości uzyskania dofinansowania 
na wymianę źródła ciepła, informuje-

my, że w miesiącu lutym przeprowa-
dzony zostanie wstępny nabór osób 
zainteresowanych wzięciem udziału    
w takim projekcie.  
    Planowany projekt realizowany bę-
dzie w formule grantowej (40% wkład 
własny mieszkańca, 60% udział Unii 
Europejskiej i Gminy Kalety). Propono-
wane dofinansowanie przewiduje wy-
mianę dotychczasowego źródła ciepła na 
kotły spalające pellet oraz gaz typu pro-

pan butan.  
    Na najbliższej sesji Rady Miejskiej   
w styczniu br., burmistrz Klaudiusz 
Kandzia przedstawi radnym do zaakcep-
towania regulamin uczestnictwa w pro-
jekcie.     
     Dofinansowanie pochodzić będzie      
z budżetu Unii Europejskiej i uniemożli-
wia dofinansowanie wymiany kotłów        
z węgla na węgiel i z węgla na olej opa-
łowy.  
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W  c z war tek 21 
grudnia 2017  

roku Seniorzy z Dzienne-
go Domu Senior+ Kalety 
zostali zaproszeni do 
Miejskiego Przedszkola 
na spotkanie jasełkowe, 
przedstawione w grupie „ 
Myszki '' wychowawczy-
ni pani Danuty Mazur. 
Z zachwytem podziwiali-
śmy przygotowaną scene-
rię bożonarodzeniową, 
kolorowe stroje dzieci, ich 
umiejętności wokalno- 
recytatorskie. Występ ma-
łych aktorów przeplatany 
był kolędami, pastorałka-
mi, układem tanecznym 
Aniołków. Przedszkolaki 
wykazali się profesjonalną 
grą aktorską, która wpra-
wiła Seniorów w świąteczny nastrój. 
Prezentowały się zdumiewająco, łzy 
wzruszenia pojawiły się na twarzach 
Seniorów. Po wzajemnym złożeniu ży-
czeń bożonarodzeniowych zostaliśmy 

poczęstowani pysznym sernikiem i ma-
kowcem, podkreślając świąteczną i do-
mową atmosferę. Spotkanie jasełkowe w 
Miejskim Przedszkolu wprawiły dwa 
pokolenia w magię Świąt Bożego Naro-

dzenia. 
                                                                                                      

Aleksandra Cieślik 
Danuta Mazur 

Seniorzy w przedszkolu 
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych  styczeń– czerwiec 2018 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

REJON I 
Ulice: Posterunek Kolejowy, 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa,      
Łowiecka, Miłosza, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła,             

1-go Maja, A. Krajowej, Asnyka, Nowa, Okrzei, Rycerska, Słowiańska, Kosmonautów  

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 2 6 6 3 8 5 
Odpady segregowane 9 13 13 10 15 12 

REJON II 
Ulice: Słoneczna, Kruczkowskiego, Rodziewiczówny, Celulozowa, Kilińskiego, Pstrowskiego, Krasickiego, Harcerska, Miarki, 
Dworcowa, Bema, Chopina, Gwoździa, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona, 

Wojska Polskiego, Gołębia. 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 
STYCZEŃ 

Śmieci                                           4, 18 
Papier + plastik                            10,24 
Szkło                                              3,17 
BIO                                    4, 18 
 

LUTY 
Śmieci                                          4, 18 
Papier + plastik                           10,24 
Szkło                                             3,17 
BIO                                   4, 18 
 

MARZEC 
Śmieci                                     1,15,29 
Papier + plastik                          14,28 
Szkło                                            7,21 
BIO                                         1,15,29 
 

KWIECIEŃ 
Śmieci                                           5,19 
Papier + plastik                           11,25 
Szkło                                             4,18 
BIO                                               5,19 

MAJ 
Śmieci                                         10,24 
Papier + plastik                             9,23 
Szkło                                             2,16 
BIO                                  10,24 

CZERWIEC 
Śmieci                                         7,21 
Papier + plastik                         13,27 
Szkło                                         06,20 
BIO                                             7,21 
 

Przekaż 1% podatku na rzecz klubu 
 LKS Małapanew Kuczów 

 

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

(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU   NA-
LEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI  POŻYTKU 

PUBLICZNEGO) wpisując nazwę „FUNDACJA  
PARTNERSTWO” KRS 0000197334 oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  
wpisać nazwę naszego klubu, czyli  

MAŁAPANEW  KUCZÓW.       
 

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

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

Małapanew Kuczów.   

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 8 5 5 9 7 4 
Odpady segregowane 15 12 12 16 14 11 
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Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 19 16 23 20 18 22 
Odpady segregowane 26 23 30 27 25 29 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 4 1 1 5 10 7 
Odpady segregowane 11 8 8 12 17 14 

REJON III 

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

REJON IV 

Ulice: Anioła, Borka. Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II, 
Jaśminowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby,            

Żeromskiego, Jaworowa, Długosza, ks. Drozdka.  

REJON V 

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

Korfantego. 

REJON VI 

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

REJON VII 

Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, ks. Rogowskiego, Żwirki i Wigury, B. Chrobrego. 

Rejon VIII 

Ulice: 30-lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Owocowa,   
Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, ks. Antosza, Wiosenna.  

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 5 2 9 6 4 8 
Odpady segregowane 12 9 16 13 11 15 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 22 19 19 23 21 18 
Odpady segregowane 29 26 26 30 28 25 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 16 20 20 17 22 19 
Odpady segregowane 23 27 27 24 29 26 

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Odpady zmieszane 18 15 15 19 24 21 
Odpady segregowane 25 22 22 26 30 28 

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6:00 a 16:00 W dniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki powinny być  
wystawione przed posesję. (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji)  
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