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W Zielonej o Zielonej- czyli prawie 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój dzielnicy!   

MATERIAŁ PŁATNY 

W  piątek, 27 lutego, w restauracji Ośrodka 

"Zielona" w Zielonej miała miejsce piąta konfe-

rencja dotycząca rozwoju terenów rekreacyjnych w Zie-

lonej.  
     Przybyłych gości powitała i przedstawiła radna Mirosława 

Potempa. Następnie burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia, na podstawie prezentacji multimedialnej, przedstawił 

osiągnięcia, jakie dało się uzyskać w Zielonej w roku 2014,   

a także plany na inwestycje w dzielnicy w roku bieżącym. 

Najważniejszym z nich będzie uruchomienie w Zielonej no-

wej wypożyczalni, tym razem rowerów trekkingowych. Mia-

sto Kalety zakupiło już w tym celu 20 rowerów, które wraz    

z dwoma nowymi rowerami wodnymi – kaczorem i łabę-

dziem - zadebiutują w maju podczas V Święta Zielonej. Poja-

wiły się także m.in. wizje oświetlenia promenady żeglarskiej 

wraz z dojściem do górnej plaży, oznakowania nowej ścieżki 

przyrodniczo-dydaktycznej, a także zakupu siłowni ze-

wnętrznej.  

    Zakup siłowni będzie możliwy dzięki dobrej woli Nadle-

śnictw Świerklaniec oraz Koszęcin, które zadeklarowały 

swój wkład finansowy w wysokości 40.000 zł!  

    Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-

nych w Katowicach Joanna Ślusarczyk zadeklarowała nato-

miast pomoc w zakresie sfinansowania boi wyznaczających 

miejsca dla poruszania się kajaków.  

    Burmistrz Klaudiusz Kandzia podziękował wszystkim 

przedstawicielom podmiotów, które realnie wpływają na 

fakt, że Zielona co roku pięknieje coraz bardziej.  

     W ramach podziękowania goście otrzymali m.in. obrazy 

kaletańskiej grupy plastycznej "Inspiracje" oraz drobne upo-

minki. Burmistrz Miasta zapowiedział już następną konferen-

cję w sprawie rozwoju Zielonej, która odbędzie się tradycyj-

nie w lutym przyszłego roku.  

    Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in.: poseł na 

Sejm RP Tomasz Głogowski, prezes WFOŚiGW w Katowi-

cach Andrzej Pilot, dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach, starosta powiatu tarnogórskiego 

Józef Burdziak, prezes Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska 

w Katowicach Andrzej Makowski, radny województwa ślą-

skiego Andrzej Sławik, nadleśniczy Nadleśnictwa Świerkla-

niec Włodzimierz Błaszczyk wraz ze swoim zastępcą, zastęp-

ca nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin Robert Gorzelak, 

kierownik oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Częstochowie Artur Podlejski, komendant Ko-

misariatu Policji w Kaletach Tomasz Olczyk, prezes PZW 

Koło w Kaletach Robert Kuder, wiceprezes Stowarzyszenia 

Nasze Kalety Izabela Cogiel, były nadleśniczy Nadleśnictwa 

Koszęcin Zdzisław Unglik, redaktorzy lokalnych mediów 

oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz 

Ptak wraz z radnymi Edwardem Drabikiem, Adamem Gabry-

siem, Antonim Jeżem, Grzegorzem Krupą, Piotrem Kudrem, 

Teresą Mryką, Ireną Nowak, Janiną Perz, Mirosławą Potem-

pą, Krzysztofem Rogoczem i Kazimierzem Złotoszem.    

Zielona. Foto: D. Duda. 
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17 lutego w Miejskim Domu Kultury miało miejsce zebranie sprawozdawczo– wyborcze Klubu Sportowego Unia Kalety.       

Na spotkaniu wybrano nowy zarząd klubu.  

15 lutego na Wilczej Górce w Jędrysku odbył się organizowany przez stowarzyszenie „Nasze Kalety” „Zjazd na byle czym”.  

19 lutego odbyło się spotkanie burmistrza miasta i radnych dzielnic z mieszkańcami Drutarni, Jędryska i centrum Kalet. 

16 lutego grupa taneczna RockTime z MDK Kalety uczestniczyła w Międzynarodowym turnieju rock’n rolla im. Billa Haley’a 

w warszawskiej „Stodole”. 

21 lutego w Zabrzu odbył się halowy Puchar Polski w speedrowerze. W zawodach startowali zawodnicy klubu TPD Kalety.   

16 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego miało miejsce spotkanie stron zainteresowanych rozwiązaniem problemu ulicy  

Wąskiej  w Kuczowie. 

1 marca w Bytomiu miały miejsce Mistrzostwa Śląska Młodzieżowców w tenisie stołowym. W zawodach startowali zawodnicy 

sekcji tenisowej KS Unia Kalety. 

5 marca w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się V sesja Rady Miejskiej. 

22 lutego, w drugim terminie, w siedzibie klubu, odbyło się zebranie sprawozdawcze Ludowego Klubu Sportowego Małapanew       

Kuczów. 

Pani Marii Makles  

wieloletniemu sekretarzowi Miasta Kalety  

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża ś. p. Ryszarda Makles składają:  

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi oraz Burmistrz Miasta Kalety  

Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego.  

Pani Marii Rogocz  

byłej burmistrz Miasta Kalety  

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci brata ś. p. Ryszarda Makles składają:  

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi oraz Burmistrz Miasta Kalety  

Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego.  
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Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach. 

Serdeczne podziękowania wszystkim za okazane wyrazy współczucia i duchowe wsparcie, złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w ceremonii pogrzebowej i Mszy św. 

Ś. p. Bronisławy Kozak 
Serdeczne podziękowania ks. Adamowi Kozak, ks. Wikaremu Michałowi Wąs, Rodzinie, Krewnym, Przyjaciołom, 

Znajomym, Sąsiadom, Delegacji OSP Kalety, Orkiestrze Miejskiej, Przychodni Lekarza Rodzinnego doktora       

Wolnego, oraz Delegacji Szpitala Nr 2 w Tarnowskich Górach 

składa Rodzina 

7 marca w Miejskim Domu Kultury, z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet”, odbył się koncert Krzysztofa Respondka. 

27 lutego w restauracji Ośrodka Wypoczynkowego „Zielona” odbyła się V Konferencja w sprawie rozwoju Zielonej. 

26 lutego odbyło się spotkanie burmistrza i radnych dzielnic z mieszkańcami Kuczowa, Miotka, Truszczycy, Zielonej i Mokrusa. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

Pani Ewie Czeluśniak  

pracownikowi Urzędu Miasta Kalety  

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci matki ś. p. Kazimiery Jasińskiej składają:  

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi oraz Burmistrz Miasta Kalety  

Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego.  
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15  lutego br. na Górce Wilczej w 

Jędrysku odbył się "IV Eko-

Zjazd na Byle Czym". Organizatorem 

imprezy było Stowarzyszenie "Nasze 

Kalety" wraz z Miastem Kalety oraz 

Nadleśnictwem Świerklaniec.  
    W ramach wydarzenia odbył się kon-

kurs dla dzieci na najciekawszy pojazd 

oraz - dzięki pogodzie, która była do koń-

ca łaskawa - na najpiękniejszego bałwa-

na. Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-

minki oraz upiekli kiełbaski przy wspól-

nym ognisku.  

    Z całą pewnością można stwierdzić, że 

IV EkoZjazd na Byle czym 

należał do bardzo udanych -  

w dużej mierze dzięki człon-

kom Stowarzyszenia „Nasze 

Kalety” z prezesem Adamem 

Gabrysiem na czele, którzy 

zadbali aby organizacja wyda-

rzenia była dopięta na ostatni 

guzik. Dziękujemy również 

Panu Eugeniuszowi Ptakowi 

oraz Krzysztofowi Rogoczowi 

za wsparcie przy współorgani-

zacji imprezy.  

Aleja Dębów w finale plebiscytu Drzewo roku 2015 – głosowanie w czerwcu   

A leja Dębów w Truszczycy została 

zgłoszona przez ucznia  Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kaletach Bartosza 

Wojtalę do konkursu organizowanego 

przez Klub GAJA pn. „Drzewo Roku”. 

    Nasza Aleja została zakwalifikowana 

przez Jury do finałowej 16-tki nadesła-

nych drzew, razem z siedmioma dębami, 

jodłą, sosną, platanem, wierzbą, dwoma 

jesionami, grabem i jabłonią. Oprócz 

kaletańskich dębów, jako reprezentant 

województwa śląskiego, w szesnastce 

finalistów znalazło się jeszcze jedno 

drzewo– Dąb Sobieskiego z partnerskie-

go Ustronia.  

    Legenda mówi, że Aleją Dębową wraz 

ze swoim wojskiem szedł król Jan III 

Sobieski, gdy zmierzał na odsiecz wie-

deńską.  

    Miejsce, w którym znajduje się Aleja 

jest zdumiewające, a panująca w tym 

miejscu cisza i spokój powodują, że 

mieszkańcy chętnie tutaj wypoczywają    

i relaksują się. Przez Aleję Dębów została 

wytyczona ścieżka dydaktyczna z pięcio-

ma przystankami, na których znajdują się 

tablice informacyjne.  

    Miasto również promuje tę okolicę 

przez coroczną organizację zawodów 

lekkoatletycznych pod nazwą „Bieg        

o Laur Złotego Dębu”. Impreza ta ma 

charakter otwarty, a jej celem oprócz 

oczywiście promocji tego uroczego za-

kątka, jest popularyzacja biegów jako 

naturalnej formy spędzania wolnego cza-

su na świeżym powietrzu, promowanie 

zdrowego stylu życia oraz integracja po-

koleń mieszkańców miasta i zaprzyjaź-

nionego miasta Vitkov.  

      Autorzy zakwalifikowanych do finału 

zgłoszeń muszą przygotować się do ry-

walizacji, bowiem Drzewo Roku 2015 

wybiorą internauci podczas czerwcowego 

głosowania.  Dlatego razem z Bartoszem 

serdecznie zapraszamy wszystkich do 

oddania głosu na kaletańską Aleję Dę-

bów. 

Ewa Czeluśniak 

NIVEA ufunduje 40 nowoczesnych placów zabaw. 

 Jeden z nich może znaleźć się w Kaletach   

N owoczesny, atrakcyjny i bezpiecz-

ny plac zabaw w naszym mieście? 

To zależy od nas!  
    Miasto Kalety zgłosiło swój udział     

w konkursie organizowanym przez firmę 

NIVEA w ramach akcji "Podwórko Nive-

a". W tym roku nasi mieszkańcy będą 

mogli zawalczyć o jeden z 40 wyjątko-

wych placów zabaw, który może stanąć 

przy dolnym zbiorniku wodnym w Kale-

tach Zielonej. Wybór lokalizacji nie był 

przypadkowy – plac zabaw doskonale 

komponowałby się na terenach zrewita-

lizowanych zbiorników wodnych naszej 

dzielnicy rekreacyjnej. Byłby uzupełnie-

niem infrastruktury turystycznej tego 

miejsca, z którego najwięcej frajdy mie-

liby tym razem nasi najmłodsi miesz-

kańcy.  

    Głosowanie odbywać się będzie za 

pośrednictwem strony www.nivea.pl/

podworko. O terminie głosowania po-

wiadomimy już wkrótce!  

Agnieszka Kwoka 
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Ichtiopark i dawnych wspomnień czar 

I nformacja podawana w różnych 

publikatorach, o realizacji  w na-

szym mieście nowego i ciekawego zada-

nia pod nazwą „ Ichtiopark– czyli ry-

bie atrakcje  w Leśnym zakątku Ślą-

ska” zapewne cieszy naszych miesz-

kańców, tym bardziej, że będzie reali-

zowana przy dużym udziale środków 

unijnych, a miastu przysporzy nowych 

atrakcji.  

   Wszystko to, co zaplanowano w związ-

ku z tym zadaniem, a więc: oświetlenie, 

brukowaną alejkę, wiatę z piecem do 

smażenia ryb, wypożyczalnię sprzętu 

wędkarskiego, ścieżkę edukacyjną,  sta-

nowiska wędkarskie, wiatę spoczynkową 

itp. wzbudziło we mnie pewne wspo-

mnienia z dawnych lat. Niektórzy, starsi 

mieszkańcy będą to jeszcze pamiętać,     

ale młodzi nie mają o tym najmniejszego 

pojęcia. 

    Dokładnie w tym miejscu, gdzie ma 

być ichtiopark w kilka lat po wojnie po-

wstał i długo  służył naszym  mieszań-

com  przepiękny ośrodek rekreacyjny na 

wolnym powietrzu. Cały  kilkuhektarowy 

teren położony poza Kaletańskimi Zakła-

dami Celulozowo - Papierniczymi           

w kierunku Kuczowa  stanowiły dwa  

piękne stawy, w których można się było 

kąpać do woli. Na środku większego sta-

wu zbudowano  wysoką metalową latar-

nię, usytuowaną na betonowych słupach. 

Ta latarnia była szczególną atrakcją, bo-

wiem  była celem i metą   zawodów pły-

wackich kajakami, motorówką lub 

wpław. W szczególne uroczystości od 

latarni aż do podium dla orkiestry deko-

rowano kolorowymi łańcuchami lampek  

i innych ozdób, co wieczorem wyglądało 

bardzo pięknie. Na brzegu, pomiędzy 

jednym a drugim stawem  istniały różne 

urządzenia  rekreacyjne , takie jak: prze-

bieralnie,  podium dla orkiestry, miejsce 

do tańca, kort tenisowy, boisko do piłki 

siatkowej, do piłki nożnej, wypożyczal-

nia kajaków, budka z lodami, napojami     

i słodyczami. I wiele innych. Przygoto-

wywaniem i wypożyczaniem sprzętu 

zajmowali się strażacy, którzy w pobliżu 

mieli swoją siedzibę- remizę zakładową 

przy ul. Fabrycznej .  

   Stawy sięgały aż do drogi , a do środka 

terenu można było przejść ładną ścieżką 

obok willi państwa Polanowskich. Po-

między jednym dużym, a drugim mniej-

szym stawem można było przepłynąć 

kajakiem, motorówką lub przejść urokli-

wym mostkiem, który stanowił też miej-

sce spotkań młodzieży, a szczególnie 

zakochanych. Staw mniejszy był zaro-

śnięty tatarakiem i inną roślinnością, mię-

dzy którą pływało się kajakiem lub łowi-

ło ryby. Imprezy rozrywkowe odbywały 

się latem aż do jesieni w każdą niedzielę, 

było to miejsce spotkań towarzyskich       

i jednocześnie zabawy i sportu. To miej-

sce tętniło spontanicznym życiem ludzi, 

którzy po długich latach wojny i biedy  

bardzo pragnęli wreszcie  zabawy, spor-

towych zawodów, spotkań z przyjaciół-

mi.  

   Przy okazji trzeba nadmienić, że na 

tamtych  boiskach sportowych  grali nie 

tylko mężczyźni (nawet RUCH CHO-

RZÓW z naszym mieszkańcem Panem 

Droździokiem) ale w bardzo dużej liczbie 

kobiety, szczególnie w drużynach siatkar-

skich.        

    Dopiero inwestycje wykonywane       

w  KZCP, a szczególnie budowa i instala-

cja kotła BT (nazwa pochodziła od 

szwedzkich inżynierów Bergstrom             

i Trobeck), którego ostateczny rozruch 

nastąpił w 1962 r. były powodem likwi-

dacji tego ośrodka rekreacyjnego . Ponie-

waż kocioł ten budowano właśnie na du-

żym stawie, co było połączone z ogrom-

nymi pracami  i technicznymi trudnościa-

mi, zaczęto systematycznie zasypywać 

stawy, tworząc stały 

grunt obok fabryki, 

przy drodze, tam 

gdzie obecnie jest 

stacja paliw, gdzie są 

usytuowane  zabudo-

wania fabryczne. 

Jednak na budowie 

jednego kotła się nie 

skończyło i w latach 

70- tych rozpoczęto 

budowę nowego ko-

tła  sodowego, który 

nazwano „Feluś”.  

     Uruchomiono go     

w czerwcu 1975 r. 

Dzięki tej jednostce 

można było zamknąć 

kocioł BT, ale zmia-

ny środowiska były 

już nieodwracalne     

i w sposób nie-

uchronny likwidowa-

ny był ten ośrodek. 

Jednak trzeba przy-

znać, że działalność 

socjalna KZCP była 

jak na tamte czasy 

ogromna. Urucho-

miono żłobek, przed-

szkole, w 1947r. od-

dano do użytku Miej-

ski Dom Kultury, wyposażono salę wido-

wiskową na 300 miejsc, z sekcjami foto-

graficzną, szachową, skata sportowego, 

plastyczną, uruchomiono bibliotekę. Za-

kład troszczył się o warunki mieszkanio-

we pracowników. Do 1975r powstało 17 

nowych budynków mieszkalnych dla 128 

rodzin, wybudowano  też hotel robotni-

czy („Bursa”) z 19 pokojami, w których 

było 56 miejsc. Zakład już w 1947 posia-

dał własnego lekarza. W jednym budyn-

ku urządzono gabinety: lekarski, zabiego-

wy i stomatologiczny. Powstało również 

laboratorium, apteka oraz gabinet fizyko-

terapii i EKG a nawet sauna. Zakupiono 

autobusy, uruchomiono wypoczynek  - 

ośrodek kempingowy z 28 domkami      

w Ustroniu, a niebawem ośrodek dla 200 

osób „Rosomak”. Wybudowano własny 

ośrodek sportowo– wypoczynkowy ze 

stadionem, boiskami do piłki nożnej, 

ręcznej i koszykówki, basen kąpielowy   

z podgrzewaną wodą, kręgielnią, strzelni-

cą i podium tanecznym. Przy boisku do 

piłki nożnej powstała wielopoziomowa 

widownia dla 1150 osób. Szkoda, że to 

wszystko jest już za nami ale może warto 

choć powspominać? 

                                       Maria Rogocz 

Staw fabryczny. Foto: D. Duda 
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W  sobotę 7 mar-

ca sala wido-

wiskowa Miejskiego 

Domu Kultury wypeł-

niona była po brzegi 

publicznością  

    Okazja, jak co roku, 

jedyna i niepowtarzalna 

– świętowanie Między-

narodowego Dnia Ko-

biet na koncercie zapro-

szonej do Kalet gwiazdy 

piosenki.   

   Długo zastanawialiśmy się kogo zapro-

sić w tym roku. W porozumieniu z pa-

nem burmistrzem zdecydowaliśmy osta-

tecznie, że w Kaletach rok 2015 będzie 

rokiem artystów związanych ze Śląskiem.  

    Na tzw. „pierwszy ogień”, na marcowy 

koncert, przyjechał do naszego miasta 

Krzysztof Respondek- aktor, piosenkarz  

i kabareciarz pochodzący z pobliskiego 

Miasteczka Śląskiego i związany z na-

szym regionem od urodzenia. Pan 

Krzysztof miał wystąpić u nas już 3 lata 

temu, jednak inne zobowiązanie nie po-

zwoliły artyście na zagranie koncertu     

w Kaletach. W tym roku się udało, a kon-

cert był „strzałem w dziesiątkę”. 

   Od samego początku było wiadomo, że 

będzie wesoło. Dla wykonawcy kontakt  

z widzem jest bardzo ważny, gdyż popro-

sił o pozostawienie oświetlenia na sali by 

widzieć twarze publiczności. „Chcę wi-

dzieć dla kogo występuję, muszę mieć 

kontakt z widownią, tym bardziej, że jest 

pełna sala. Co innego w teatrze. Ale tu-

taj? w Kaletach?” – powiedział.  

   Było rzeczywiście koncertowo. Dosko-

nale przygotowany repertuar wokalny, do 

tego przezabawne monologi i cytaty roz-

bawiły publiczność do łez. Panie miały 

możliwość wystąpienia na scenie za co 

zostały nagrodzone płytami. Tak zabaw-

nego i dobrego koncertu w Kaletach nie 

było dawno, a po nim artysta jeszcze dłu-

go nie opuszczał sali rozmawiając, udzie-

lając autografów i pozując do wspólnych 

zdjęć.  

    Dziękujemy publiczności za tak liczny 

udział i zapraszamy do korzystania          

z oferty programowej Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach. 

 

Marian Lisiecki 

Krzysztof Respondek podbił serca naszych mieszkańców 

http://www.mdkkalety.pl/index.php/aktualnosci/137-krzysztof-respondek-podbil-serca-naszych-mieszkancow
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W  trakcie trwania ferii zimowych 

Miejska Biblioteka Publiczna   

w Kaletach wyszła  z ofertą dla dzieci    

i młodzieży która pozostała w Kale-

tach, nie korzystając z wypoczynku 

poza  naszym miastem. 

    Dzieci i młodzież  mogła skorzystać    

z czytelni internetowej w ramach 

„Zimowych  wariacji komputerowych ” – 

gry, zabawy, konkursy  i zajęcia kompu-

terowe . 

    Zaproponowaliśmy także najmłodszym  

gry planszowe, głośne czytanie bajek, 

konkursy literackie, kalambury, zajęcia 

plastyczne,  japońską  sztukę origami. 

    Dwunastego lutego w Bibliotece odbył 

się Tłusty Czwartek . 

     Dla dorosłych  użytkowników zapro-

ponowaliśmy wspólny wyjazd do Teatru 

Rozrywki na sztukę inspirowaną filmem 

„Goło i wesoło”,  komedię słoweńskiego 

autora Samuela Jokica „Kogut w rosole”. 

    Przypominamy także o terminowym  

oddawaniu książek Biblioteka nie jest 

instytucją charytatywną. Zawłaszczenie 

pożyczonej książki, nie różni się niczym 

od zwykłej kradzieży. Książki z Bibliote-

ki są własnością społeczną, dbajmy o nie. 

     Jednocześnie informujemy wszystkich 

naszych użytkowników, że mogą zasię-

gać wszelkich informacji pod nr telefonu 

(034) 3577 597 lub drogą elektroniczną  

pod adresem: bibliotekakalety@interia.pl 

Z arząd Koła 

PZW Kalety 

informuje, iż opła-

ty za wędkowanie 

w roku 2015 moż-

na uiszczać pod-

czas dyżurów 

skarbnika– do 

końca kwietnia, w każdy poniedziałek, 

w Miejskim Domu Kultury, w godzi-

nach 17.00 -19.00 .  Począwszy od mie-

siąca maja opłaty można będzie doko-

nać u skarbnika po uprzednim uzgod-

nieniu telefonicznym. 

    Na zebraniu Zarządu Koła w miesiącu 

lutym uzgodniono terminy zawodów 

wędkarskich w roku 2015.  

I tak: 

- 26 kwietnia na zbiorniku Zielona Górna 

odbędą się zawody o Mistrza Koła Kale-

ty, 

- 16 maja na zbiorniku Zielona Górna 

wędkarze walczyć będą o Puchar Zielo-

nej, 

- 7 czerwca na zbiorniku licencyjnym nr 

1 przy ulicy Fabrycznej roze-

grane zostaną  dzieci i mło-

dzieży z okazji Międzynaro-

dowego Dnia Dziecka, 

- 28 czerwca w Zielonej od-

będą się zawody o Puchar 

Burmistrza Miasta Kalety, 

- w nocy z 15 na 16 sierpnia  

w Zielonej odbędą się zawo-

dy gruntowe, 

-  20 września w Zielonej 

sezon zakończą zawody        

o Puchar Prezesa PZW Kale-

ty. 

   Terminy zawodów mogą ulec zmianie. 

   21 czerwca w Zielonej będzie można 

odpracować czyn społeczny na rzecz Ko-

ła. Zbiórka pod „grzybkiem” na wale 

pomiędzy zbiornikami 

Informacje Koła PZW Kalety 

Jacek Lubos 

Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

Marcin Walczak 

marzec 2015                       Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety        7 
                                                                                                                                     MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

Zielona. Foto: D. Duda 

mailto:bibliotekakalety@interia.pl


 

  www.kalety.pl 

W  rozegranych w dniu 1 marca 

2015 r. w Bytomiu Mistrzo-

stwach Śląska Młodzieżowców 

(roczniki: 1994-1996) w Tenisie Stoło-

wym zawodnicy KS UNIA Kalety, bra-

cia Mateusz i Paweł Piech, zdobyli brą-

zowy medal w grze deblowej mężczyzn, 

zajmując ex. 3-4 miejsce z parą Maciej 

Chorąży, Michał Paszkiewicz repre-

zentujących II ligowy Skarbek Tar-

nowskie Góry.  
    Zawody deblowe wygrali Aleksander 

Szydło (UKS Huragan Sosnowiec) i Ma-

teusz Kowalczyk (LKS Rój Żory), drugie 

miejsce zajęła para: Mateusz Misiak (KS 

AZS Politechniki Sl. Gliwice) i Dominik 

Szmaj (LKS Orzeł Stanica), z którymi 

kaletańska para przegrała półfinał 3:2   

(w setach 8-11, 16-14, 11-9, 10-12, 11-9). 

   W turnieju deblowym startowało 10 

par. Nieco gorzej, 

aczkolwiek udanie, 

zawodnicy Unii 

zagrali w singlach: 

Mateusz i Paweł 

zajęli ex. 9-12 

miejsce. Startowa-

ło 20 najlepszych 

zawodników na 

Śląsku wyłonio-

nych wcześniej     

w trzech woje-

wódzkich turnie-

jach klasyfikacyj-

nych (w ubiegłym roku M. Piech był 13, 

a P. Piech -17 w grze indywidualnej, w 

deblu obaj zajęli 5 miejsce). Po cichu 

liczyliśmy na więcej, zwłaszcza po zwy-

cięskiej grze w eliminacjach, gdzie Paweł 

wygrał 3-2 z jednym z faworytów do 

zwycięstwa w turnieju Aleksandrem Szy-

dło.  

    Gratulujemy udanych występów Mate-

uszowi i Pawłowi Piech oraz trenerowi 

Antoniemu Jeż.  

Zawodnicy Unii Kalety: bracia Piech brązowymi medalistami XX Mistrzostw Śląska 

Młodzieżowców w Tenisie Stołowym   

17  lutego w Miejskim Domu Kultu-

ry w Kaletach odbyło się Walne 

zebranie sprawozdawczo – wyborcze 

członków Klubu Sportowego Unia Kale-

ty.  

    W pierwszej części zebrania kierownicy 

poszczególnych sekcji działających pod 

szyldem KS Unia Kalety przedstawili 

sprawozdania z działalności za 2014 rok. 

Następnie ustępujący zarząd przedstawił 
sprawozdanie z działalności oraz finanso-

we za ostatni rok. Obydwa sprawozdania 

zostały przyjęte przez obecnych członków 

Klubu, a tym samym zarząd uzyskał abso-

lutorium. W drugiej części spotkania przy-

stąpiono do wyborów działaczy sporto-

wych, którzy przez najbliższe 3 lata będą 

zarządzali największym klubem sporto-

wym w mieście.     W skład nowego zarzą-

du weszły osoby: 

Tomasz Galios, Marek Jelonek, Grzegorz 

Guder, Mirosław Ocelok, Sebastian Lebek, 

Henryk Peła, Czesław Borecki, Jan Szołty-

sik, Mariusz Jegier, Piotr Rogocz, Seba-

stian Breguła, Damian Jelonek i Paweł 

Jonik. 

Komisję Rewizyjną tworzą: 

- Marek Badura 

- Kordian Lebek 

- Eugeniusz Urbańczyk 

     Z ramienia władz samorządowych       

w zebraniu udział wziął Burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodniczą-

cy Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz 
Ptak, a także Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia               

i Spraw Socjalnych 

Irena Nowak. Bur-

mistrz podziękował 

ustępującemu zarządo-

wi, trenerom, zawod-

nikom oraz gospoda-

rzowi klubu, za do-

tychczasową działal-

ność na rzecz rozwoju 

klubu. Pogratulował 

również nowemu za-

rządowi zapewniając  

o współpracy. Podsumował działania rewi-

talizacyjne jakie miasto wykonało w ubie-

głej kadencji na stadionie miejskim. Zain-

westowane blisko 1,5 mln zł pozwoliło na 

wykonanie “dużego skoku cywilizacyjne-

go” w infrastrukturze sportowej. Obecnie 

stadion można traktować jako główną wi-

zytówkę naszego miasta. 

   Podczas pierwszego zebrania nowego 

zarządu, członkowie wyłonią ze swojego 
grona prezydium. 

(jal) 

Wybrano nowy zarząd Klubu Sportowego Unia Kalety  

Marek Parys 
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W  n i e d z i e l ę          

22 lutego 2015 

r.  w siedzibie Ludowego 

Klubu Sportowego Ma-

łapanew Kuczów odbyło 

się w drugim terminie Walne Zebranie 

Sprawozdawcze.  

   Tym razem udało się zebrać kworum     

i spotkanie miało swoją moc wiążącą. Na 

przewodniczącego spotkania jednogło-

śnie wybrany został Pan Zygmunt Mi-

rowski. W pierwszych punktach porząd-

ku zebrania Prezes Klubu oraz Skarbnik 

zarządu przestawili członkom sprawozda-

nia z działalności za 2014 rok, które zo-

stały przyjęte i zarząd otrzymał absoluto-

rium.  

    Z ramienia władz samorządowych 

Miasta Kalety w zebraniu wziął udział 

burmistrz Klaudiusz Kandzia, Przewod-

niczący Rady Miejskiej w Kaletach Eu-

geniusz Ptak, Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia           

i Spraw Socjalnych Irena Nowak oraz 

radna Teresa Mryka i radny Krzysztof 

Rogocz.  

    Burmistrz w swoim wystąpieniu omó-

wił zasadność rozdziału środków finanso-

wych na zadania publiczne z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i spor-

tu na terenie miasta Kalety w 2015 r.,      

a także poinformował o planach remonto-

wych na obiekcie sportowym w Kuczo-

wie.  

Walne zebranie sprawozdawcze LKS Małapanew Kuczów   

I nformujemy, że 25 lutego 2015 r. za-

kończono przerwę techniczną związa-

ną ze standardowymi czynnościami ma-

jącymi na celu utrzymanie boisk Orlik  

w należytym stanie.  

    Równocześnie uruchomione zostały 

rezerwacje on- line, których można doko-

nywać jak w latach ubiegłych za pośrednic-

twem strony internetowej www.kalety.pl.  

Zakończono przerwę  

techniczną na boiskach  

Orlik 

W  miesiącu lutym Miasto Kalety 

ponownie przygotowało wnio-

sek aplikacyjny wraz z niezbędną do-

kumentacją projektową i złożyło do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki          

w ramach Programu Modernizacji 

Infrastruktury Sportowej.  

    Projekt zakłada modernizację murawy 

boiska piłkarskiego oraz remont boiska 

wielofunkcyjnego Ludowego Klubu 

Sportowego Małapanew Kuczów. Roz-

strzygnięcie naboru planowane jest          

w przeciągu trzech miesięcy.  

Miasto Kalety po raz  

kolejny aplikuje o środki na  

remont boisk LKS  

Małapanew Kuczów   

Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS Małapanew 
 

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

(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 

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

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” wpisać nazwę naszego klubu, czyli MAŁAPANEW KUCZÓW.        

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

zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu przez 

dzieci  i młodzież w klubie Małapanew Kuczów.   

Marek Parys 

Marek Parys 

W  sobotę 21 lutego odbyła się 

pierwsza, historyczna edycja 

Halowego Pucharu Polski w Speedro-

werze.  

    Zawody w MOSiR Zabrze przyciągnę-

ły do rywalizacji blisko czterdziestu za-

wodników z całej Polski, którzy rywali-

zowali o nagrody w kategorii "Open" 

oraz "Junior". W zawodach startowało 

sześciu zawodników z TPD Kalety.  

   Naj większym sukcesem mo -

że pochwalić się Mateusz Pęcherz, który 

w juniorach zdobył drugie miejsce po 

biegu dodatkowym. Po tak spektakular-

nym sukcesie Mateusza wiele osób mó-

wiło, że może to być faworyt w tegorocz-

nych Mistrzostwach Światach. Obok 

Mateusza startował Krzysztof Marczak, 

który zdobył ósme miejsce. W kategorii 

Open startowali Rafał Pigoń, Piotr Plu-

czyński, Szymon Wąsinski i Piotr Kuder. 

Do finału doszedł Rafał Pigoń zajmując 

dziewiątą pozycję i Piotr Kuder szesna-

stą. Warto dodać, że Piotr otrzymał na-

grodę za najbardziej walecznego zawod-

nika.  

Starty zawodników TPD Kalety w pierwszej edycji  

Halowych Mistrzostw Polski w speedrowerze  

(jal) 
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19  lutego 2015 r. burmistrz Klau-

diusz Kandzia wraz z przewod-

niczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem 

Ptakiem oraz radnymi dzielnic spotkali 

się z mieszkańcami naszego miasta. 

Spotkania odbyły się w Klubie w Dru-

tarni, siedzibie Młodzieżowego Ośrod-

ka Wychowawczego w Jędrysku oraz 

w Miejskim Domu Kultury.  
    Na wstępie każdego ze spotkań bur-

mistrz poinformował mieszkańców         

o nowej perspektywie finansowej UE na 

lata 2014-2020, która za priorytet wyzna-

cza m.in. wsparcie przedsięwzięć na 

rzecz ograniczenia niskiej emisji. Oznaj-

mił, iż Miasto Kalety przystąpiło już do 

opracowania Planu Gospodarki Nisko-

emisyjnej będącej niezbędnym dokumen-

tem w celu aplikowania o środki unijne 

na ten cel. Nowa perspektywa finansowa 

UE to duża szansa dla mieszkańców oraz 

przedsiębiorców na dofinansowanie pro-

jektów mających na celu redukcję emisji 

gazów cieplarnianych.  

   Burmistrz, w związku z powyższym, 

poinformował, że władze miasta odbyły 

już spotkanie z przedstawicielami Pol-

skiej Spółki Gazownictwa na temat moż-

liwości zgazyfikowania miasta. Jednak 

czy do Kalet zostanie doprowadzona sieć 

gazu ziemnego zależeć będzie wyłącznie 

od ilości zadeklarowanych odbiorców      

i łącznego poboru gazu, co zagwaranto-

wałoby rentowność inwestycji. W tym 

celu planowane jest w najbliższym czasie 

przeprowadzenie badania ankietowego 

wśród mieszkańców, a jej wynik - zade-

klarowana ilość rocznego zużycia gazu - 

będzie kluczowy do oszacowania przez 

Polską Spółkę Gazownictwa rentowności 

budowy gazociągu w Kaletach.  

   Poruszył również temat dróg lokalnych 

w mieście. Poinformował, że budżet mia-

sta podzielony jest tak, aby w każdej 

dzielnicy mogły być prowadzone inwe-

stycje drogowe.  

   O godz. 16.30 burmistrz z przewodni-

czącym przybyli na pierwsze spotkanie, 

które odbyło się w Drutarni. Uczestniczył 

w nim również radny dzielnicy Piotr Ku-

der.  

    Burmistrz poinformował mieszkańców 

dzielnicy, że dzięki dobrej współpracy    

z Zarządem Dróg Wojewódzkich plano-

wana jest kolejna inwestycja w Drutarni 

– budowa chodnika przy ul. 3 Maja od 

Klubu w kierunku Bruśka.  

    Mieszkańcy poruszyli m.in. tematy: 

- zasadności budowy ronda w Drutarni, 

- zmniejszenia ilości miejsc parkingo-

wych przed kościołem,  

- dokończenia budowy ul. 3 Maja w kie-

runku lasu oraz problemu niszczenia tej 

drogi przez ciężki sprzęt leśny, 

- zimowego utrzymania dróg,  

- konieczności oświetlenia ul. Szkolnej 

oraz zamontowania tabliczek z nazwą 

ulicy wraz z numerami posesji do których 

można dojechać,  

- oświetlenia oraz utwardzenia ul. Szy-

manowskiego,  

- możliwości przywrócenia przystanku 

dla busików w okolicy ul Rzecznej na 

skwerze przy DW 789,  

- modernizacji placu zabaw w Drutarni, 

- możliwości zaadaptowania drogi leśnej 

prowadzącej z Drutarni do Jędryska na 

ul. Wolności -jako drogi awaryjnej, 

- konieczności remontu kładki na Małej 

Panwi,  

- pojawiających się awarii kanalizacji 

sanitarnej,  

- problemu egzekwowania prędkości po-

jazdów przy wjeździe do Drutarni od 

strony Bruśka,  

- zasad korzystania z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kale-

tach.  

   Nieco ponad godzinę później burmistrz 

miasta oraz przewodniczący Rady Miej-

skiej wraz z radnymi Michałem Brolem 

oraz Kazimierzem Złotoszem zawitali do 

Jędryska, gdzie mieszkańcy zgłaszali 

swoje uwagi i postulaty m.in. na tematy: 

- budowy ul. Borka, ul. Chrobrego, ul. 

Twardowskiego,  

- drugiego etapu budowy ul. Księżycowej 

oraz Wolności,  

- dokończenia remontu ul. Słowackiego, - 

oświetlenia ul. Jaworowej,  

- problemu niszczenia ul. Głowackiego 

przez ciężki sprzęt dojeżdżający do tarta-

ku,  

- remontu kanalizacji deszczowej na ul. 

Kochanowskiego oraz poprawy bezpie-

czeństwa wyjazdu z ulicy w szczególno-

ści podczas niedzielnych mszy św., 

- zimowego utrzymania dróg,  

- zmiany godzin użytkowania boiska do 

tenisa przy ul. ks. Rogowskiego, aby mo-

gło być ono bardziej dostępne dla miesz-

kańców. 

   O godz. 19.30 burmistrz wraz z Prze-

wodniczącym Rady oraz radnymi: Ireną 

Nowak, Ryszardem Sendlem, Edwardem 

Drabikiem, Kazimierzem Złotoszem          

i Krzysztofem Rogoczem spotkali się      

z mieszkańcami w Domu Kultury. 

Dyskusję zdominował problem inwesty-

cji firmy "Hemarpol"- szczególnie istotny 

dla mieszkańców tej okolicy ze względu 

na bezpośrednie sąsiedztwo zakładu. 

Zgłoszono także problem uciążliwego 

hałasu, jaki wytwarza zakład. 

Burmistrz Miasta poinformował, że aktu-

alnie toczą się dwa postępowania admini-

stracyjne w sprawie firmy "Hemarpol" nt. 

przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu 

zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elek-

tronicznego nie zawierającego substancji 

niebezpiecznych" (inwestycja wniosko-

wana w 2013 r.) oraz przedsięwzięcia pn. 

"Budowa nowej instalacji do przerobu 

odpadów metali w celu ich odzysku         

i  przygotowania   do   recyklingu (inwe- 

Spotkania burmistrza i radnych dzielnic z mieszkańcami miasta 

Spotkania z mieszkańcami w Drutarni 



 

  www.kalety.pl 

marzec 2015                     Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety        11 
                                                                                                                               MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

    Dokładnie tydzień po pierwszych 

spotkaniach w nowej kadencji, 26 lute-

go Burmistrz Klaudiusz Kandzia i Prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Kaletach 

Eugeniusz Ptak spotkali się z mieszkań-

cami Kuczowa, Miotka, Mokrusa, 

Truszczycy, Zarachu, Zielonej.  

    W pierwszym punkcie każdego ze spo-

tkań głos zabrał burmistrz, który omówił 

bieżące sprawy związane z funkcjonowa-

niem gminy. Poruszając problemy szcze-

gólnie istotne dla odwiedzanych w tym 

dniu dzielnic poinformował o wspólnej 

inwestycji Miasta Kalety i Powiatu Tar-

nogórskiego polegającej na budowie ka-

nalizacji sanitarnej, deszczowej oraz na-

kładki asfaltowej na ul. Paderewskiego, 

której realizacja, w związku ze złą sytu-

acją finansową powiatu może być zagro-

żona.  

    Wyjaśnił również zasady funkcjono-

wania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych, który działa przy ul. 

ks. Drozdka. Poruszył także temat dróg 

lokalnych w mieście. Poinformował, że 

budżet miasta podzielony jest tak aby w 

każdej dzielnicy mogły być prowadzone 

inwestycje drogowe.  

    O godz. 16.30 w pierwszej kolejności 

w siedzibie LKS Małapanew Kuczów 

odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

Kuczowa, na które oprócz wyżej wymie-

nionych przybyły: radna Teresa Mryka       

i Mirosława Potempa.  

    Mieszkańcy pytali m.in. o: 

- możliwość sfinansowania przez Miasto 

Kalety montażu na prywatnych posesjach 

masztu, na którym mieszkańcy mogliby 

wieszać flagę Polski, woj. Śląskiego oraz 

miejski herb,  

- remont nawierzchni ul. Lubszeckiej 

oraz wyjazdu z niej na ul. Paderewskie-

go,  

- budowę nowego placu zabaw dla dzieci, 

- uporządkowywanie      przez  

Spotkanie burmistrza i radnych z mieszkańcami w Miejskim Domu Kultury 

Spotkanie burmistrza i radnych z mieszkańcami  w Jędrysku 

stycja wnioskowana w 2014 r.). W pierw-

szym przypadku czekamy na opinię Pań-

stwowego Powiatowego Inspektora Sani-

tarnego w Bytomiu oraz uzgodnienie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-

ska w Katowicach, w drugim na opinię 

RDOŚ w Katowicach na temat obowiąz-

ku sporządzenia raportu oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na śro-

dowisko.  

   Poza tym zgłaszano uwagi i postulaty 

na temat:  

- remontu ul. Kilińskiego, ul. Pstrowskie-

go, ul. Świerczewskiego,  

- przedłużającej się likwidacji KZCP, 

- konieczności naprawy kładki na 

"Zimnej Wódce" pod wiaduktem oraz 

posprzątania dzikiego wysypiska śmieci, 

które powstało w tym rejonie, 

- konieczności monitorowania zanie-

czyszczania rzeki Mała Panew oraz grun-

tu przez firmy zajmujące się m.in. wy-

twarzaniem odpadów płynnych, a także 

kontrolowania terminów ważności po-

zwoleń na wytwarzanie odpadów. 

- konieczności naprawy-odtworzenia sta-

nu pierwotnego terenów, na których 

montowany jest światłowód – wzdłuż ul. 

Lublinieckiej,  

- potrzeby oświetlenia wjazdu do Kalet 

na ul. Lublinieckiej – na wysokości ul. 

Gawlika.  

- statusu prawnego parkingu przy MDK 

w Kaletach.  
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Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach wałów na Małej 

Panwi na odcinku od Kuczowa do Zielo-

nej,  

- poruszanie się po ul. Paderewskiego 

samochodów ciężarowych o masie całko-

witej powyżej 8t pomimo zakazu, 

- ustawienie znaku przy drodze woje-

wódzkiej 908 na wysokości Zarachu in-

formującego o drodze na Truszczycę, 

- utwardzenie parkingu i ustawienie ko-

szy na śmieci przed Klubem Sportowym 

Małapanew Kuczów,  

- plany zorganizowania zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych,  

- warunki przyłączenia nieruchomości do 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

- ustawienie wiaty przystankowej Ku-

czów 2 na żądanie,  

- przeprowadzenie remontu ścieżki rowe-

rowej do Kuczowa,  

- oznakowanie elementami odblaskowy-

mi krawężników wysepki na wjeździe do 

lasu za stadionem miejskim. Kolejne spo-

tkanie - z mieszkańcami Miotka - odbyło 

się o godz. 18.00 w Zespole Szkół             

i Przedszkola, Burmistrzowi ponownie 

towarzyszył Przewodniczący Rady Miej-

skiej w Kaletach Eugeniusz Ptak oraz 

radna Mirosława Potempa. Mieszkańcy 

zgłaszali swoje postulaty na temat: 

- przebiegu ogrodzenia terenu ZSiP, 

- naprawy nawierzchni ul. Jana, Wiosen-

nej,  

- braku w kaletańskich placówkach zdro-

wotnych lekarzy specjal i stó w, 

- zapewnienia lepszych połączeń komuni-

kacyjnych z większymi miastami, 

- wysokości kosztów podłączenia gospo-

darstwa domowego do planowanej sieci 

gazowniczej w Kaletach,  

- terminu rozpatrywania wniosków          

o zmianę miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego,  

- nowo wyremontowanego chodnika od 

skrzyżowania na ul. Tarnogórskiej            

w kierunku Tarnowskich Gór, - wybudo-

wania chodnika przy ul. 30 lecia,  

- oświetlenie chodnika do Mokrusa, 

- przejęcia przez gminę drogi łączącej 

Zieloną z Dyrdami,  

- monitowanie do Starostwa Powiatowe-

go w Tarnowskich Górach o naprawę 

mostu drewnianego w Zielonej, 

- braku ogłoszenia na tablicach o spotka-

niu burmistrza z mieszkańcami, 

-  w sprawie Statutu Miasta Kalety,  

- rozwiązania problemu walącego się 

starego domu zlokalizowanego przy ul. 

Tarnogórskiej,  

- uszkodzonego oświetlenia ulicznego 

przy ul. Tarnogórskiej,  

- konieczności zamontowania fotoradaru 

na ul. Tarnogórskiej,  

- wyrównaniu wyjazdu na ul. Tarnogór-

ską z ul. Sosnowej,  

- usunięcia zagłębienia na ulicy 30-lecia 

w okolicach mostu.  

    Na zakończenie każdego ze spotkań 

burmistrz Klaudiusz Kandzia podzięko-

wał mieszkańcom za przyjęcie zaprosze-

nia  i obecność na spotkaniach.  

Spotkanie z mieszkańcami w Miotku. 

Spotkanie z mieszkańcami w Kuczowie. 

Agnieszka Kwoka 
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P rzedstawiamy ogłoszenie o wyniku 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 2015 r.  

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych    
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Klaudiusz Kandzia 

1. Rodzaj zadania: 

- Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2015 roku, 

- Organizacja  wyjazdów profilaktyczno– zdrowotnych dzieci w gminie Kalety  w 2015 roku. 

2. Wysokość środków publicznych na realizację zadań: 

- na realizację zadania pod nazwą: Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów   

w gminie Kalety w 2015 roku przeznacza się środki z budżetu miasta Kalety w wysokości: 2.000,00 (słownie: dwa tysiące zło-

tych) 

- na realizację zadania pod nazwą: Organizacja  wyjazdów profilaktyczno– zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2015 roku 

przeznacza się środki z budżetu miasta Kalety w wysokości: 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych) 

a) złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania, 

b) decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kalety po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji, 

c) burmistrz  dokona  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zgodnie  z  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolon ta-

riacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

3. Termin składania ofert: 

Oferty, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15  grudnia 

2010 r. (Dz. U. z  2011r. Nr 6,  poz. 25) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety do dnia 16 kwietnia 2015 roku 

- oferty powinny zawierać następujące dane: 

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 

c) kalkulację przewidywanych kosztów; 

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonie zadania, w tym o wysokości środków 

finansowych uzyskanych na realizację danego zadania  z innych źródeł; 

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 

g) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności; 

h) statut organizacji. 

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. 2014 nr 0, poz. 1118 ) ogłasza otwarty konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia  

Zarządzenie nr 0050.31.2015 Burmistrza Miasta Kalety 
 

z dnia 6 marca 2015 r. 

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

 

    Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2014 nr 0 

poz. 1118 ) oraz na podstawie Programu Współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015, stanowiące-

go załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 33/V/2015 z dnia 6 marca 2015 roku. 

 

Burmistrz Miasta Kalety 

Zarządza: 

§ 1 
    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: 

Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2015 roku.  

Organizacja wyjazdów profilaktyczno- zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2015 roku 

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

ich realizacji. 

§ 2 

Treść ogłoszenia w otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

- w Biuletynie Informacji Publicznej 

- w gazecie lokalnej- „Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety”, 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kalety 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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4. Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane 

5. Tryb wyboru ofert: 

- wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

- oferta zostanie wybrana według następujących kryteriów: 

a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych; 

b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację zadania; 

c) deklarowanego zaangażowania środków własnych lub pozyskanych z  źródeł; 

d) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie. 

- wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta, oficjalnej stronie 

internetowej Miasta Kalety, lokalnym miesięczniku „Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety”  

(gazeta lokalna) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty.  

- od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

6. Termin wybory oferty: Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do dnia 17 kwietnia 2015 r.  

7. Termin i warunki  realizacji zadania:  

a) termin od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r. 

b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników 

c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie. 

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

Marek Parys 

Już piąty rok z rzędu Miasto Kalety pozyskało środki  zewnętrzne na pracę animatora  

kaletańskiego Orlika   

D zięki środ-

kom finan-

sowym pozyska-

nym przez Miasto 

Kalety z Ministerstwa Sportu i Tury-

styki w ramach programu "Animator - 

Moje Boisko Orlik 2012", na kaletań-

skim Orliku już piąty rok z rzędu pro-

wadzone będą profesjonalne zajęcia 

sportowe.  

    W tym roku, podobnie jak w roku 

ubiegłym, na naszym Orliku pracować 

będzie dwóch animatorów. Ich praca do-

finansowywana będzie przez MSiT od 

marca do listopada tego roku. Zatrudnieni 

w ramach programu animatorzy przygo-

tują profesjonalny program zajęć, między 

innymi z piłki siatkowej, nożnej, ręcznej  

i koszykówki.  

    Wartość projektu wyniosła 18.000 zł. 

w tym dotacja Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki w wysokości 9.000 zł. - co stano-

wi 50% wartości zadania oraz wkład wła-

sny Miasta Kalety – również 50%.  

Już w czerwcu będzie  

można korzystać z atrakcji  

Ichtioparku  

W  kwietniu bieżącego roku roz-

poczną się prace nad budową 

Ichtioparku przy ulicy Fabrycznej.    

W rozstrzygniętym w lutym bieżącego 

roku przetargu startowało dziesięć 

firm. Najlepszą ofertę (479.818,79 zł 

brutto)  złożyła firma „Tel- Bruk” Ra-

dosława Telengi z Częstochowy i to ona 

wykona całość robót.  

    Nad stawem postawione zostaną wiaty, 

w tym jedna z miejscem do grillowania 

ryb, uruchomiona zostanie wypożyczal-

nia sprzętu wędkarskiego, wytyczy się 

ścieżkę edukacyjną z tablicami informa-

cyjnymi o rybach, zainstaluje pomosty 

pływające, stanowiska wędkarskie, taras 

widokowy. Wszystko zostanie połączone 

brukowaną alejką, oświetlone latarniami 

solarnymi i będzie strzeżone przy pomo-

cy kamer.   

    Już dziś zapraszam mieszkańców oraz 

gości do skorzystania z  miejskiej atrak-

cji! 
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Z  dniem 1 marca 2015 weszło w życie 

nowe prawo o aktach stanu cywil-

nego. Zmieniła się także ustawa o dowo-

dach osobistych i ewidencji  ludności.  

    Wniosek o wydanie dowodu osobistego 

składa się osobiście lub przez elektro-

niczną skrzynkę podawczą  posiadając 

profil  zaufany ePUAP. Do wniosku załą-

cza się aktualną fotografię kolorową przed-

stawiająca osobę w pozycji frontalnej.  Po 
złożeniu wniosku osoba otrzymuje po-

twierdzenie złożenia wniosku z 30-

dniowym terminem odbioru dowodu oso-

bistego. Termin ważności dowodu osobi-

stego dla osoby  od  5  do 65 lat wynosi 10 

lat,  do 5 roku życia ma ważność  5 lat, a 

po 65 roku życia jest  na czas nieoznaczo-

ny.  

   W imieniu osoby małoletniej do 5 roku 

życia wniosek składa rodzic lub opiekun 

prawny natomiast w przypadku osób po 5 

roku życia do pełnoletniości obowiązkowa 

jest obecność małoletniego wraz z opieku-

nem. Złożenie wniosku o wydanie dowodu 

osobistego, zgłoszenie jego utraty lub 

zniszczenia jest możliwe w każdym Urzę-

dzie Gminy w całej Polsce.  

   Duże zmiany dotyczą pracy Urzędów 

Stanu Cywilnego, gdzie po zmianach zaist-

niała możliwość migracji odpisów aktu 

urodzenia, małżeństwa i zgonów.  Odpisy 

aktu USC wydaje się osobie której akt 

dotyczy, lub jego/jej małżonkowi, wstęp-

nemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawi-

cielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie 

która wykaże w tym interes prawny, sądo-
wi, prokuratorowi, organizacjom społecz-

nym oraz administracji publicznej. Reje-

stracja  stanu cywilnego nadal będzie sie 

odbywać w miejscu urodzenia, małżeństwa 

i zgonu.  Kierownik USC sporządzi akt za 

pośrednictwem systemu teleinformatycz-

nego i np. zwróci się o nadanie numeru 

PESEL dla noworodka.    

   Zmiany imion i nazwisk oraz wydanie 

zaświadczeń do ślubu wyznaniowego lub 

za granicą może wydawać każdy  Urząd 

Stanu Cywilnego. Po zmianach zaistniała 

możliwość zawierania ślubu cywilnego 

poza Urzędem  za dodatkową opłatą    

1000zł.  

ŹRÓDŁO – bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu  

Rejestrów Państwowych  

Lidia Chrobok Klaudiusz Kandzia 
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M iasto Kalety przystąpiło do 

opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN).  

    Dokument ten ma charakter strategicz-

ny dla Gminy, zakłada on bowiem i opi-

suje kierunki działań mające na celu re-

dukcję emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia udziału energii ze źródeł 

odnawialnych, zwiększenia efektywności 

energetycznej, poprawy jakości powie-

trza oraz zmiany postaw użytkowników 

energii.  

    Opracowanie PGN umożliwi dokona-

nie bieżącej oceny stanu powietrza         

w Gminie Kalety. Analizie poddana zo-

stanie również obecna gospodarka ener-

getyczna Kalet. Dokument wyznaczy 

szczegółowe działania, które będzie nale-

żało wdrożyć w celu poprawy efektywno-

ści gospodarki, ograniczenia niskiej emi-

sji oraz zwiększenia ilości energii pocho-

dzącej ze źródeł odnawialnych.  

   Koncepcja opracowywania i realizacji 

Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wy-

nika z pakietu klimatyczno - energetycz-

nego, który Polska zobowiązała się osią-

gnąć będąc państwem członkowskim 

Unii Europejskiej. Dokument ten umożli-

wi również Miastu Kalety i innym pod-

miotom działającym na obszarze gminy 

ubieganie się o środki zewnętrzne pocho-

dzące z Unii Europejskiej w perspekty-

wie finansowej 2014 – 2020 na projekty 

związane z tematyką m.in. odnawialnych 

źródeł energii. Efektem finalnym tego 

opracowania będą działania nakierowane 

na redukcję emisji gazów cieplarnianych 

i przechodzenie na gospodarkę niskoemi-

syjną. Te zaś działania przyczynią się do 

poprawy stanu środowiska naturalnego     

i jakości życia.  

Miasto Kalety opracowuje dokumenty niezbędne do aplikowania o środki Unijne  

w nowej perspektywie finansowej   

Klaudiusz Kandzia 

Działki na sprzedaż  

Urząd Miejski w Kaletach informuje, że posiada działki pod zabudowę na sprzedaż.  

L.p. Działka ew. nr Położenie Powierzchnia (m²) Przeznaczenie 

 terenu w mpzp 

1. 3676/70 ul. Dąbrowskiego 755 Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

2. 3677/70 ul. Dąbrowskiego 

-ul. Wolności 
821 Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

3. 130/22 ul. Powstańców Śl. 

- ul. Konopnickiej 
1410 Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna 

4. 131/22 ul. Powstańców Śl.-  

ul. Brzechwy 
1291 Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna 

5. 116/22 ul. Powstańców Śl. 2126 Usługi 

Wszelkich informacji udzielamy w budynku Urzędu Miasta w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, pokój nr 25  

(II piętro) lub pod nr tel. 34 352 76 48 oraz 34 352 76 50.  
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 Ponad 11 tysięcy złotych dotacji na szkolenie dla osób, które ukończyły 45 lat. 
   Z pieniędzy Krajowego Funduszu Szkoleń może korzystać każdy pracodawca, ale z przeznaczeniem dla swoich pracowników 

albo ewentualnie dla siebie, jeśli też zamierza się szkolić. Warunek otrzymania pieniędzy na szkolenia jest tylko jeden, a miano-

wicie szef musi zatrudniać przynajmniej jedną osobę. Obojętnie na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzy-

stający z kształcenia finansowanego z KFS, a także, czy jest to praca na cały etat czy też w niepełnym wymiarze.  

    Kwota dofinansowania na szkolenie dla jednej osoby nie może w ciągu roku przekroczyć 300 procent przeciętnego wynagro-

dzenia. Przykładowo zainteresowany pracodawca na pracownika otrzyma maksymalnie 11,2 tys. złotych.  

    Pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleń można wydać na: 

- kursy i studia podyplomowe, które pracodawca zalecił swojej załodze, 

- egzaminy i certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności, 

- kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, 

- badania lekarskie oraz psychologiczne konieczne do rozpoczęcia kursu bądź pracy zawodowej, 

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.  

Procedura ubiegania się o środki z KFS: 

1. Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na finansowanie kosztów związanych z kształceniem     

ustawicznym, 

2. Szef firmy wypełnia formularz dostępny na stronie powiatowego urzędu pracy i składa go osobiście, chyba, że posiada podpis 

elektroniczny wówczas wysyła formularz elektronicznie, 

3. Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni według kolejności zgłoszeń.  

4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje konieczność udania się pracodawcy ponownie do PUP w celu podpisania umowy,  

5. Ostatni krok to przelew z pośredniaka dotacji.  

KARIERA NA START to program skierowany dla studentów i absolwentów wyższych uczelni. Ma on na celu w pierwszej 

kolejności wyłonienie najlepszych i najbardziej zmotywowanych studentów oraz absolwentów, którzy będą mieli szanse na od-

bycie stażu w renomowanych i znanych śląskich firmach. Program projektu składa się  z trzech uzupełniających się części, dają-

cych możliwość wyłonienia laureatów, którzy odbędą staże w firmach działających w interesujących ich branżach, spójnych      

z kierunkiem studiów.  

Zasady: 

- w konkursie mogą wziąć udział osoby, które w roku akademickim 2014/2015 są studentami II, III, IV i V roku studiów zarów-

no stacjonarnych jak i niestacjonarnych, 

- uczestnikami mogą również być studenci studiów jednolitych magisterskich, a także studenci trzeciego roku studiów licencjac-

kich oraz studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich uzupełniających jak i absolwenci studiów magisterskich     

i licencjackich, którzy uzyskali tytuł w roku 2013 i 2014.  

Osoba zainteresowana konkursem powinna wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w zakładce „Dla 

Studenta” na stronie www.karieranastart.pl. Następnym etapem jest przesłanie w terminie do 15 maja br. pisemnej pracy.          

W dalszym etapie uczestnik będzie miał za zadanie rozwiązanie minimum jednego zadania problemowego, które jest „podpięte” 

do miejsca stażowego, będącego docelowo oczekiwanym przez studenta miejscem stażu. Tematyka zadań znajduje się na stronie 

internetowej od 9 marca.  

Ważne! 
Praca nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem, ani żadnymi danymi umożliwiającymi identyfikację. Do pracy należy 

dołączyć CV. Można nadesłać rozwiązanie do więcej niż jednego zadania i aplikować na więcej niż jedno miejsce stażowe.  
 

         
 

Urząd Miejski w Kaletach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do skorzystania z Mobil-

nego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu  31 marca 2015 r.,      

w budynku Urzędu Miejskiego w biurze nr 10 (I piętro), ul. Żwirki i Wigury 2,  

w godzinach 9.30 – 14:00. 

Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna dla mieszkańców regionu za pośrednictwem  

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać        

bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej             

perspektywie finansowej 2014-2020. 

Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie  

województwa śląskiego publikowane są na stronach internetowych:  

www.efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl 

PRZEDSIĘBIORCO SKORZYSTAJ Z OFERTY KRAJOWEGO FUNDUSZU 

SZKOLEŃ ORAZ SZANSY NA PŁATNY STAŻ! 

Aleksandra Wilk 
Źródło: „Dziennik Zachodni” z dnia 9 marca 2015.  

http://www.karieranastart.pl
https://www.efs.slaskie.pl/
https://www.rpo.slaskie.pl/
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W  związku z zainteresowaniem 

mieszkańców Miasta Kalety 

przyłączeniem się do sieci gazowej, 

Urząd Miasta Kalety przystępuje do 

zbadania zapotrzebowania na gaz 

ziemny oraz określenia docelowej ilości 

odbiorców paliwa gazowego.  

    Jeśli, jako właściciele nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie miasta Kale-

ty, są Państwo zainteresowani korzysta-

niem z gazu ziemnego, prosimy o wypeł-

nienie załączonej na stronie nr 19 ankie-

ty. Wypełnione formularze prosimy zło-

żyć w pok. nr 11 w Urzędzie Miasta Ka-

lety do dnia 30 kwietnia 2015 r.  

   Zebrane dane przekazane zostaną Pol-

skiej Spółce Gazownictwa w celu wyko-

nania dalszych analiz, koniecznych do 

określenie możliwości doprowadzenia 

gazu do Miasta Kalety. Ankiety można 

pobierać z oficjalnej strony internetowej 

Miasta Kalety www.kalety.pl - zakładka 

„Ochrona środowiska”, dostać w Urzę-

dzie Miejskim w Kaletach (I piętro, pok. 

nr 11). Można je również wyciąć z bieżą-

cego wydania „Biuletynu Informacyjnego 

Miasta Kalety”. Będą one także dostar-

czane do gospodarstw domowych przez 

inkasentów spisujących odczyty z wodo-

mierzy.  

    Osobą odpowiedzialną za badanie an-

kietowe jest Pani Ewa Czeluśniak- pra-

cownik Wydziału Ochrony Środowiska    

i Niepodatkowych Należności Gminy.  

   Poniżej prezentuję etapy ewentualnego 

przyłączenia do sieci gazowej. 

Klaudiusz Kandzia 

Badanie ankietowe dotyczące sieci gazowej w Kaletach  

- wypełnienie ankiety w sprawie przyłą-

czenia 

- po informacji o realizacji gazyfikacji 

przez Polską Spółkę Gazownictwa -  wy-

pełnienie wniosku o określenie warun-

ków przyłączenia do sieci gazowej i za-

warcie umowy o przyłączenie; 

- wykonanie projektu wewnętrznej insta-

lacji gazowej. 

- uzyskanie pozwolenia na budowę we-

wnętrznej instalacji gazowej; 

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazo-

wej; 

- podpisanie umowy o dostawę gazu; 

 

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej   
 

    Zgodnie z punktem 11 „Taryfy nr 3 dla 

usług dystrybucji paliw gazowych i usług 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemne-

go” za przyłączenie do sieci gazowej 

pobierana jest taryfowa opłata przyłącze-

niowa płatna w dwóch ratach: I rata po 

zawarciu umowy o przyłączenie, II rata 

po realizacji przyłącza. Wysokość opłaty 

kalkulowana jest na podstawie długości 

przyłącza wg wzoru 

Op = Or +( Sp͙ * Lp) 

 gdzie: 

Op – opłata za przyłączenie; 

Or – opłata ryczałtowa za budowę przyłą-

cza do sieci gazowej długości do 15 m,  

w wysokości Or = 1 837,60 zł netto (2 

260,25 zł z VAT), 

Sp – stawka opłaty za każdy metr przyłą-

cza do sieci gazowej powyżej 15 m, 

w wysokości Sp = 71,80 zł netto (88,31 zł 

z VAT),  

Lp – długość przyłącza do sieci gazowej 

powyżej 15 m wyznaczona z zaokrągle-

niem do 1 m. 

 

INSTALACJA WEWNĘTRZNA 

Budowa wewnętrznej instalacji gazo-

wej: 
 

- wypełnienie wniosku o wydanie warun-

ków przyłączenia do sieci gazowej, 

- wykonanie projektu wewnętrznej insta-

lacji gazowej, 

- uzyskanie pozwolenia na budowę we-

wnętrznej instalacji gazowej, 

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazo-

wej, 

- podpisanie umowy o dostawę gazu, 

- zagazowanie paliwem gazowym      

wewnętrznej instalacji gazowej 
 

ZALETY WYKORZYSTYWANIA 

GAZU ZIEMNEGO DO OGRZEWA-

NIA BUDYNKÓW 

- wysoka trwałość kotłów;  

- niewielkie rozmiary kotłów; 

- brak konieczności wyznaczania po-

mieszczenia przeznaczonego na kotłow-

nię; 

- brak transportu i magazynowania pali-

wa; 

-  bezobsługowość kotłowni; 

-  aspekty ekologiczne; 

 

Etapy przyłączenia do sieci gazowej 

Kroki przyłączenia do sieci 

gazowej 

Przybliżone koszty 

Opłata za przyłączenie do 

sieci gazowej 
2260,25 zł 

Wykonanie opinii kominiarskiej 

i projektu wewnętrznej instalacji 

gazowej, uzyskanie pozwolenia 

na budowę wewnętrznej instala-

cji gazowej 

750,00 zł 

Wykonanie wewnętrznej instala-

cji gazowej wraz z urządzeniami 

gazowymi /kocioł C.O., przewo-

dy spalinowe, wentylacyjne/ 

5000,00 – 15000,00 

 /w zależności od rodzaju kotła/ 

Klaudiusz Kandzia 

U rząd Miejski w Kale-

tach zaprasza do skła-

dania ofert na „Odbiór od-

padów elektrycznych i elek-

tronicznych”.  

    Zbiórka odpadów ma następować bez-

pośrednio sprzed posesji w zabudowie 

jednorodzinnej, zaś w zabudowie wielo-

rodzinnej sprzed boksów śmietnikowych.  

    Wykonawca składający ofertę winien 

posiadać wymagane    z tego typu działal-

ności zezwolenia zapewniające zgodnie         

z prawem ochrony środowiska postępo-

waniami z odpadami.  

    Termin składania ofert do dnia        

19.03.2015 r. do godz. 10.30.  

Zaproszenie do składania ofert na "Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych"   

Xymena Sudakowska 
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Do  wszystkich Państwa, którzy  

w swoich zeznaniach PIT po-

dają inny adres zamieszkania niż mia-

sto Kalety, zwracam się z gorącą proś-

bą o zgłaszanie w Urzędzie Skarbowym 

swojego miejsca zamieszkania w mie-

ście Kalety. W ten sposób część podat-

ku dochodowego od osób fizycznych, 

który Państwo płacą trafiała do kasy 

naszego miasta.  

   Zgłoszenie nowego miejsca zamieszka-

nia nie wymaga zmiany zameldowania, 

wymiany dokumentów i nie jest obciążo-

ne żadną opłatą. Jedyną zmianą będzie 

zmiana właściwości Urzędu Skarbowego. 

Wszystkich mieszkańców miasta Kalety 

obsługuje Urząd Skarbowy w Tarnow-

skich Górach mający swoją siedzibę przy 

ul. Opolskiej 23.  

    Udział w podatku dochodowym od 

osób fizycznych jest jednym z najważ-

niejszych dochodów w budżecie naszego 

miasta. W roku 2014 udział miasta         

w podatku PIT wyniósł 37,53% i taki 

procent podatku, który płacicie Państwo 

do Urzędu Skarbowego wraca do miasta 

wg miejsca zamieszkania. Przewidujemy, 

że w roku 2015 wpływy z podatku PIT 

wyniosą blisko 5 mln zł i będą stanowiły 

około 37,67% dochodów budżetu miasta. 

Utrzymanie dynamiki wzrostu dochodu 

jest tym istotniejsze, że budżety samorzą-

dowe czekają w najbliższych latach trud-

ne decyzje. Spadek wpływów ze sprzeda-

ży majątku oraz ustawowe ograniczenia 

zaciągania kredytów mogą doprowadzić 

do znacznego zmniejszenia wydatków 

inwestycyjnych niezbędnych na finanso-

wanie infrastruktury w naszym mieście. 

    Aby Państwa podatki trafiły do budże-

tu Miasta Kalety wystarczy wypełnić 

odpowiednie formularze: - ZAP-3 (dla 

osób nie prowadzących działalności go-

spodarczej) i złożyć go w Urzędzie Skar-

bowym w Tarnowskich Górach przy ul. 

Opolskiej 23 - lub CEIDG-1 (dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą) 

złożyć go w Urzędzie Miasta Kalety przy 

ul. Żwirki i Wigury 2, pokój nr 11. 

    Wniosek CEIDG-1 można złożyć rów-

nież w dowolnym Urzędzie Gminy/

Miasta na terenie całego kraju, ważne, 

aby w rubryce 04 wpisać miejsce za-

mieszkania Miasto Kalety, a w rubryce 

17 Urząd Skarbowy w Tarnowskich Gó-

rach. Przy corocznym składaniu zeznań 

podatkowych na formularzu PIT-37 lub 

PIT-36 należy podawać jako miejsce za-

mieszkania miasto Kalety.  

Zostaw swój podatek w mieście Kalety  

W  nocy z 12 na 13 lutego 2015 roku nieznany 

kierowca uszkodził figurę Kuźnika ustawio-

nego w Kuczowie na skwerze przy ul. Paderewskie-

go.  

    Osoby, które mają wiedzę na temat tego zajścia pro-

szone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Kaletach, 

bądź z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich 

Górach, Wydział Ruchu Drogowego, pod numerem tel. 

997, której sprawa ta została zgłoszona.  

Kuźnik ofiarą kolizji drogowej w Kuczowie  

W  dniu 16 lutego br. w sali posie-

dzeń Urzędu Miejskiego w 

Kaletach odbyło się robocze spotkanie 

wszystkich komisji Rady Miejskiej w 

Kaletach z mieszkańcami i właściciela-

mi nieruchomości położonych przy ul. 

Wąskiej. 

     Oprócz licznej grupy mieszkańców w 

spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Mia-

sta, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz 

urbanista posiadający uprawnienia do 

sporządzania planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

    Celem spotkania było wypracowania 

wspólnego stanowiska mającego na celu 

rozwiązanie problemu ul. Wąskiej.  

    Burmistrz Miasta przedstawił zebra-

nym 3 warianty rozwiązania problemu. 

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi 

wariantami, mieszkańcy ul. Wąskiej 

zgłosili również swoje propozycje.  

    Po wysłuchaniu licz-

nych argumentów z tym 

związanych Burmistrz 

zaproponował, aby 

mieszkańcy głosowali 

nad przyjęciem po-

szczególnych warian-

tów. W związku z tym, 

że żadne z zapropono-

wanych rozwiązań nie 

spotkało się z całkowitą 

akceptacją mieszkań-

ców, spotkanie zakoń-

czyło się bez osiągnię-

cia porozumienia.   

    Następnym krokiem zmierzającym do 

rozwiązania problemu ul. Wąskiej było 

przedłożenie przez Burmistrza na sesję 

Rady Miejskiej w dniu 5 marca br. pro-

jektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego „Kalety -

Wschód” (obszar ul. Wąskiej). 

    Radni w głosowaniu nie przyjęli tej 

uchwały. 

   Na 14-tu obecnych na sesji radnych:  

11-tu głosowało przeciw, a 3 wstrzymało 

się od głosu. 

Kolejny pat przy próbie porozumienia w sprawie ul. Wąskiej   

Klaudiusz Kandzia 

Marek Parys 
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Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,  

ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,  

Nakład 1000 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety  
 

28 marca, w sobotę, przed restauracją „Gościnna”, w godzinach 09.00-12.30 odbędzie się tradycyjny jarmark  wielkanocny. 

21 marca o godzinie 13.00 odbędzie IV Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny. Szczegóły na www.kalety.pl 

21 marca w Zielonej  odbędzie się tradycyjne porządkowanie terenów przy zbiornikach wolnych. Zbiórka o godzinie 08.00 przy 

wiacie („grzybku”) pomiędzy zbiornikami. Chętnych  uprasza się o przyniesienie niezbędnych narzędzi.  
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W  czwartek 5 marca 2015 r.  w sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego    

w Kaletach odbyła się V sesja VII ka-

dencji Rady Miejskiej w Kaletach, ob-

radom przewodniczyli: Eugeniusz Ptak 

– przewodniczący Rady Miejskiej oraz 

Janina Perz - wiceprzewodnicząca. 

    W obradach udział wzięło 14 radnych, 

co przy 15 osobowym składzie Rady 

Miejskiej upoważnia Radę do podejmowa-

nia prawomocnych uchwał. 

    Po przedstawieniu sprawozdań z okresu 

międzysesyjnego przez przewodniczącego 

Eugeniusza Ptaka oraz burmistrza Klau-

diusza Kandzi radni przyjęli sprawozda-

nia: z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej za 2014 rok, z realiza-

cji Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia  Problemów Alkoholowych, i Gminne-

go Programu Przeciwdziałania Narkoma-

nii za 2014 rok oraz z działalności statuto-

wej Świetlic Środowiskowych za 2014 rok 

    W kolejnych punktach porządku ob-

rad radni podjęli następujące uchwały: 

Nr 31/V/2015 w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi. 

Nr 32/V/2015 w sprawie uchylenia 

uchwały nr 17/III/2014 Rady Miejskiej     

w Kaletach z dnia 30 grudnia 2014 roku  

w sprawie Programu współpracy Miasta 
Kalety z organizacjami pozarządowymi w 

roku 2015. 

Nr 33/V/2015 w sprawie przyjęcia Pro-

gramu współpracy Miasta Kalety z organi-

zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy       

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno-

ści pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2015 rok. 

Nr 34/V/2015 w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Kalety”. 

Nr 35/V/2015 w sprawie Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Kalety. 

Nr 36/V/2015 w sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego „Kalety-Zachód”. 

Nr 37/V/2015 w sprawie zatwierdzenia 

taryfy na zbiorowe odprowadzenie ście-

ków dla Gminy Kalety. 
Nr 38/V/2015 w sprawie dopłaty dla tary-

fowych odbiorców usług z zakresu zbioro-

wego odprowadzenia ścieków. 

Nr 39/V/2015 w sprawie regulaminów 

korzystania z parków oraz terenów rekre-

acyjnych na terenie Miasta Kalety. 
Nr 40/V/2015 w sprawie zmian budżetu 

Miasta Kalety na 2015 rok. 

Nr 41/V/2015 w sprawie zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023. 

Nr 42/V/2015 w sprawie przystąpienia 

Miasta Kalety do Lokalnej Grupy Działa-

nia „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

Nr 43/V/2015 w sprawie wyrażenia zgody 

na najem lokalu użytkowego. 

Nr 44/V/2015 w sprawie utworzenia Sto-
warzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”. 

    Radni nie podjęli uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

„Kalety-Wschód”. 

     W trakcie obrad przewodniczący Ko-

misji Rewizyjnej Ryszard Sendel przed-

stawił wyniki kontroli zasad najmu lokali 

użytkowych będących własnością Miasta 

Kalety. W punkcie wolne wnioski i infor-

macje radni zgłaszali bieżące sprawy. 

Sprawozdanie z V sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

28 marca, w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, odbędzie się I Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego.  

26 marca w Miejskim Domu Kultury, o godzinie 18.00  odbędzie się wystawa fotografii śp.  Czesława Chrósta pt. „Twarze Fabryki” 

Ogłoszenie płatne Sprzedam mieszkanie 50 m2,osiedle 1 Maja, tel. 602 620 570. 



 

  www.kalety.pl 

Terminy: 30  kwiecień, 29 maj, 30 czerwiec, 30 lipiec, 31 sierpień, 28 wrzesień, 30 październik, 30 listopad 

Terminy: 27  kwiecień, 28 maj, 29 czerwiec, 28 lipiec, 27 sierpień, 24 wrzesień, 29 październik, 27 listopad 

Terminy: 23  kwiecień, 25 maj, 26 czerwiec, 27 lipiec, 25 sierpień, 22 wrzesień, 26 październik, 26 listopad 

Terminy: 21  kwiecień, 21 maj, 25 czerwiec, 24 lipiec, 24 sierpień, 21 wrzesień, 22 październik, 23 listopad 

Terminy: 20  kwiecień, 19 maj, 22 czerwiec, 23 lipiec, 21 sierpień, 18 wrzesień, 20 październik, 19 listopad 

Terminy: 17  kwiecień, 18 maj, 18 czerwiec, 20 lipiec, 20 sierpień, 17 wrzesień, 19 październik, 17 listopad 

Terminy: 16  kwiecień, 15 maj, 16 czerwiec, 16 lipiec, 17 sierpień, 14 wrzesień, 16 październik, 16 listopad 

Terminy: 13  kwiecień, 14 maj, 15 czerwiec, 14 lipiec, 13 sierpień, 10 wrzesień, 15 październik, 13 listopad 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ SEGREGOWANYCH 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON I 

Ulice: 30-lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida,  

Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna.  

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON II 

Ulice: Orzeszkowej, Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Miodowa, Boczna, Myśliwska, 

Powstańców, Paderewskiego. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON III 

Ulice: Brzechwy, Bukowa, Celulozowa, Dębowa, Dworcowa, Fabryczna, Gawlika, Gołębia, Harcerska, Jastrzębia, 

Kilińskiego, Krasickiego, Kruczowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka, Lubszecka, Miarki, Piaskowa, Polna, Poprzecz-

na, Pstrowskiego, Rodziewiczówny, Słoneczna, Wiejska, Zapolskiej. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON IV 

Ulice: Bolesława Chrobrego, Sobieskiego, Pokoju, Rogowskiego, Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, 

Tuwima, Łączna, PCK, Kochanowskiego, Lema, Tylna, Kopernika. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON V 

Ulice: Damrota, Korfantego, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Plac Zjednoczenia, Witosa, Wodna, Wolności,   

Lubocz, Sienkiewicza, Długosza, Drozdka, Nałkowskiej, Ligonia, Żwirki i Wigury. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VI 

Ulice: Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana 

Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, 

Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VII 

Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Bema, Chopina, Gwoździa, Kosmonautów, Leśna, Lipowa, Nowa, Okrzei, Piastów, 

Prusa, Reja, Rycerska, Słowiańska, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona, Wojska Polskiego.  

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VIII 

Ulice: 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, 

Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła, 1-go Maja.  

TERMINY WYWOZÓW ZABUDOWA WIELORODZINNA 

KWIECIEŃ 2015 

Śmieci + BIO                     10, 24 

Papier + szkło + plastik     14, 28 
 

Odbiór GABARYTÓW-

10.04.2015 
 

MAJ 2015  
 

Śmieci + BIO                      08, 22 

Papier + szkło + plastik      12, 26 
 

CZERWIEC 2015  

Śmieci + BIO                     05, 19 

Papier + szkło + plastik     09, 23 
 

LIPIEC  2015  

Śmieci + BIO                    03, 17, 31 

Papier + szkło + plastik     07, 21 
 

SIERPIEŃ 
Śmieci + BIO                     14, 28 

Papier + szkło + plastik      04, 18 
 

WRZESIEŃ 

Śmieci + BIO                     11, 25 

Papier + szkło + plastik     01, 15, 29 
 

PAŹDZIERNIK 2015  

Śmieci + BIO                     09, 23 

Papier + szkło + plastik     13, 27 
 

LISTOPAD 2015  

Śmieci + BIO                     06, 20 

Papier + szkło + plastik     10, 24 

Nr 3 (275) 
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

w miesiącu kwietniu odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed posesji w zabudo-

wie jednorodzinnej w tym samym dniu co odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wywo-

zów, zaś  w zabudowie wielorodzinnej zbiórka nastąpi sprzed boksów śmietnikowych  w dniu 10.04.2015 r. 

(piątek). Zbiórkę przeprowadzi firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka             

Komandytowa z siedzibą w Konopiskach. W ramach zbiórki będą zbierane z gospodarstw domowych odpady      

wielkogabarytowe z umeblowania mieszkań typu: 

- stare meble, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, stolarka budowlana bez szyb (okna, drzwi),  armatu-

ra sanitarna. 

Zbiórka ww. odpadów następuje nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
    Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane, panele, płoty, wanny, umywalki, 

muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, 

odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.  

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nastąpi w innym terminie. 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KALETY O PRZYSTĄPIENIU DO     

OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO „KALETY – ZACHÓD” 
 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu    

przestrzennym (Dz. U. z roku 2014 r., poz. 1133, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z roku 2013 poz. 1235, ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu 

przez Radę Miejską w Kaletach w dniu 5 marca 2015 r. uchwały nr  36/V/2015 o przystąpieniu do opracowania 

zmiany wybranych fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety - Zachód”. 
 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. opracowania oraz składać do niej wnioski.  

Wnioski należy składać na piśmie, w Urzędzie Miejskim w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2,             

w  terminie do 10 kwietnia 2015 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy.  
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MATERIAŁ PŁATNY 

 

PŁYTA OSB-3 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm 
CENA OD 15,04/m2 BRUTTO 

 

PROFILE DO SUCHEJ ZABUDOWY 
CENA OD 1,12/mb BRUTTO 

PAPA TERMOZGRZEWALNA TECHNONICOL  
EKV PYE PV200 S52 5mb 5,2mm 15,80/m2 

FARBY LATEKSOWE NOBILES  
PORY ROKU 2,5 l, 39,90 BRUTTO 

STAL ZBROJENIOWA  
W KONKURENCYJNYCH CENACH 

MOŻLIWE FORMY PŁATNOŚCI: GOTÓWKA, PRZELEW, KARTA PŁATNICZA, RATY  

PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH MOŻLIWE RABATY!!! 

MATERIAŁ PŁATNY 


