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Modernizacja kolejowej magistrali węglowej na jej kaletańskim odcinku 

W  listopadzie ubiegłego roku, na 
stronie internetowej miasta 

Kalety, zostało zamieszczone pismo 
PKP Polskich Linii Kolejowych, infor-
mujące o planowanych inwestycjach 
na terenie miasta Kalety, związanych 
z remontem linii kolejowej nr 131 
(Chorzów—  Batory – Tczew) zwaną 
popularnie magistralą węglową. Nie-
bawem ma zostać rozstrzygnięte 
postępowanie przetargowe na prace 
modernizacyjne m. in. na kaletańskim 
odcinku linii kolejowej nr 131. 
    Remont najdłuższej linii kolejowej 

zarządzanej przez PKP PLK (prawie 500 

km długości) i jednej z najważniejszych 

linii kolejowych w Polsce należącej do 

europejskiego korytarza transportowego 

CE- 65, jest bardzo potrzebny, by przy-

spieszyć ruch pasażerski, transport towa-

rów oraz poprawić bezpieczeństwo 

ruchu kolejowego. Zadanie zostało po- 

dzielone na kilka odcinków. Najbardziej 

nas interesujący, to odcinek Nakło 

Śląskie (km 29.000) – Kalina (km. 

66.800) - tzw LOT-B. Koszt prac mo-

dernizacyjnych na tym odcinku ma 

wynieść ok. 513 mln złotych netto. 

Kwota ta obejmuje wykonanie do-

kumentacji projektowej i robót budow-

lanych w zakresie nawierzchni i pod-

torza, sterowania ruchem, sieci trak-  

cyjnej, elektroenergetyki, telekomuni-

kacji, obiektów inżynieryjnych, przejść, 
peronów. Po modernizacji linii pociągi 

pasażerskie mają osiągać prędkości max. 

140 km/h, zaś pociągi towarowe pręd-

kości max. 120 km/h.  

    Termin realizacji inwestycji w for-

mule projektuj i buduj wynosić ma 52 

miesiące od podpisania umowy. Za pro-

jekt odpowiadało konsorcjum firm TEC 

CUATRO S.A. z Barcelony i TRN IN-

GENIERIA Y PLANIFICACION DE                        

INFRAESTRUCTURAS S.A. z Ma-

drytu. Polskim podwykonawcą była 

firma VALUE ENGINEERING SP.      

Z O. O. z Warszawy.  

    Z dokumentów projektowych dostęp-

nych na stronie PKP PLK wynika, że na 

terenie  naszego mias ta  będą 
przeprowadzone następujące inwestycje: 

- przebudowa peronów nr 1 i 2 na stacji 

Kalety na długości 150 metrów, po-

zostawienie rezerwy na przedłużenie 

peronów do 200 m, ustawienie wiat per-

onowych długości 15 m, dodanie ele-

mentów małej architektury m. in. sto-

jaków na rowery. Dalej, rozbiórka istnie-

jącej kładki dla pieszych połączona         

z budową przejścia podziemnego dla 

pieszych       o wysokości min. 3 metrów 

i szerokości min. 4 metrów. Przejście 

wyposażone ma być w dźwigi osobowe 

na perony. Po oddaniu do użytku 

peronów i przejścia dla pieszych zna- 

cznie zwiększy się komfort podróżnych 

korzystających z komunikacji kolejowej 

ze stacji Kalety.  Przejście podziemne 

ułatwi komunikację po obu stronach 

torów kolejowych. Nie wiadomo, czy 

jest szansa na remont zabytkowego 

budynku dworca kolejowego w naszym 

mieście. 

(ciąg dalszy  na str. nr 12 ) 
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MATERIAŁ PŁATNY 

MIEJSKI DOM  KULTURY  
W KALETACH 

UL. LUBLINIECKA 2 
 

7 KWIETNIA, GODZINA 
17.00 

SALA WIDOWISKOWA 
MDK 

BILETY, w cenie 35 zł, do nabycia  

w sekretariacie MDK 

tel. 34 352 73 04 

e-mail:mdkkalety@wp.pl  

MATERIAŁ PŁATNY 
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6 lutego gośćmi Klubu Seniora z Miotka byli komendant Komisariatu Policji w Kaletach Tomasz Olczyk oraz dzielnicowy 
Tomasz Bieniek. 

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

17 lutego w Tarnowskich Górach odbyła się kolejna edycja Rajdu Silesia. Na podium  kalecianie: Piotr Fronczek oraz Karolina 
i Daniel Wojtyra. 

27 lutego w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na wykonanie zadania pn: „Wykonanie oświetlenia boiska treningowego 
oraz systemu nawadniania murawy boiska głównego na Stadionie Miejskim KS "Unia" Kalety wraz z montażem piłkochwytów”.  

28 lutego na uroczystej gali w Katowicach, Marian Lisiecki Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  w Kaletach odebrał tytuł Oso-

bowości Roku 2017 - powiat tarnogórski -  w dziedzinie Kultura.  

24 marca w Truszczycy zorganizowane zostaną kolejne zawody biegowe pn. „Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny”. 

27 lutego Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich odbyła się wystawa regionalna pn. "Legendy Śląskie” ukazująca  

bogactwo podań i legend naszego regionu.  Na wystawie swoje prace zaprezentowała kaletańska grupa „Inspiracje”. 

1 marca w Operze Śląskiej w Bytomiu burmistrz Klaudiusz Kandzia odebrał nagrodę „EkoKarlika”.  

W dniach 14-15 marca w partnerskim Vitkovie oraz w Kaletach odbyły się warsztaty dla seniorów w ramach programu „60+”. 

MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 

30 marca w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbędzie się konferencja na temat perspektyw rozwoju szlaku rowerowego „Leśno Rajza”. 

28 marca, w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Miotku, o godzinie 17.00, odbędzie się spotkanie burmistrza miasta           

i radnych z mieszkańcami dzielnic Zielona, Miotek, Kuczów i Mokrus. Tematami spotkania będą m.in.: projekty związane         

z montażem pomp ciepła i pieców na pellet, rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz planowane zagospodarowanie placu przy ko-

ściele w Miotku. 
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 Jacek Lubos 

6  lutego w spotkaniu członków Klu-
bu Seniora w Miotku uczestniczył 

komendant Komisariatu Policji w Ka-
letach Tomasz Olczyk i dzielnicowy      
z tego okręgu Tomasz Bieniek.  
    Podczas spotkania policjanci po raz 

kolejny ostrzegli przed oszustami, przed-

stawiającymi się jako pracownicy urzę-
du, energetyki, policji lub innych insty-

tucji, którzy wykorzystują różnego ro-

dzaju argumenty i okradają osoby star-

sze. Najcenniejsze jednak było przekaza-

nie seniorom "Kopert zdrowia" , czyli 

oznakowanych kopert , w których osoby 

starsze i przewlekle chore umieszczą 
najważniejsze informacje o ich stanie 

zdrowia, przyjmowanych lekach, aler-

giach, przebytych operacjach, kontaktach 

do najbliższych, danych osobowych. 

     Pakiet z takimi informacjami następ-

nie zostanie umieszczony w lodówce, 

miejscu łatwo dostępnym i znajdującym 

się prawie w każdym domu, co z kolei 

pozwoli na szybkie jej odszukanie m. in. 

przez lekarza czy ratownika medyczne-

go. By zaznaczyć posiadanie Koperty 

Zdrowia, na drzwiach zewnętrznych 

lodówki przyczepia się magnez z symbo-

lem koperty. Mała naklejka, czytelna 

karta informacyjna oraz plastikowa ko-

perta to pozornie niewiele, ale taki pro-

sty zestaw zawiera niezbędne dla służb 

medycznych i mundurowych informacje 

o pacjencie, stanowiące nieocenioną 
pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratują-
cej życie.  

     Dziękuję policjantom z naszego ko-

misariatu za wyjście z tą inicjatywą do 

naszych seniorów. Taka akcja z pewno-

ścią wpłynie na poprawę ich bezpieczeń-
stwa i jakości życia.                       

"Koperty zdrowia" dla członków Klubu Seniora w Miotku   

Konkurs fotograficzny „Dzielnice Kalet w wiosennej krasie” 

U rząd Miejski w Kaletach ogłasza 
konkurs fotograficzny pod na-

zwą „Dzielnice Kalet w wiosennej kr-
asie’. Udział w konkursie może wziąć 
każdy amator fotografii dysponujący 
cyfrowym sprzętem do wykonywania 
zdjęć (cyfrowy aparat fotograficzny, 
smartfon). 
     Konkurs polega na uchwyceniu cie-

kawych ujęć miejsc najbardziej charak-

terystycznych dla każdej dzielnicy.   

   Uczestnicy mają obowiązek przesłania 

do dnia 15 czerwca włącznie pakietu 

minimalnie 8, a maksymalnie 24 zdjęć 
(maksymalnie po trzy z każdej z ośmiu 

dzielnic: Zielonej, Mokrusa, Miotka, 

Kuczowa, Truszczycy, Lubocza, Jędry-

ska i Drutarni).  

    Każdy uczestnik musi przedstawić  
zdjęcia z WSZYSTKICH dzielnic mia-

sta Kalety. Pakiety konkursowe pomija-

jące choć jedną dzielnicę– nie będą 
uwzględniane przez jury. 

    Prosimy o zapoznanie się z poniższym 

regulaminem. Do przesyłanych prac 

należy dołączyć kartę zgłoszeniową po-

braną ze strony www.kalety.pl (znajduje 

się w zakładce („Konkurs fotograficz-

ny”). 

 1. Organizator: Organizatorem konkursu jest 

Urząd Miejski w Kaletach. 

 2. Tematyka: 

Dzielnice Kalet w wiosennej krasie 
 3. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest ukazanie piękna miasta 

Kalety poprzez ciekawe ujęcia fotograficzne 

jego dzielnic 

4. Uczestnicy konkursu: 

a. W konkursie może brać udział każda zain-

teresowana osoba bez względu na wiek, która 

zajmuje się fotografią amatorsko. 

 b. W konkursie nie mogą brać udziału pra-

cownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz 

jednostek mu podległych. 

 5. Warunki uczestnictwa: 

a. Fotografie muszą nawiązywać do tematyki 

konkursu. 

b. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

c. Każdy uczestnik może nadesłać  maksy-

malnie 24 fotografie (maksymalnie po trzy     

z każdych 8 dzielnic: Zielonej, Mokrusa, 

Miotka, Kuczowa, Truszczycy, Jędryska, 

Drutarni i Lubocza). 

D. Każdy uczestnik musi nadesłać co naj-

mniej jedną fotografię z każdej dzielnicy. 

d. Fotografie powinny przedstawiać najbar-

dziej charakterystyczne dla danej dzielnicy 

miejsca (elementy architektoniczne, przyrod-

nicze, itp.). 

e. Fotografie muszą być wykonane samodziel-

nie. Nie zezwala się na stosowanie fotomonta-

ży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na 

zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest 

standardowa obróbka (poprawa kolorystyki, 

kontrastu, kadrowanie). 

f. Fotografie należy nadsyłać w formie cyfro-

wej. 

g. Zdjęcia cyfrowe muszą być zapisane         

w formacie .jpg, a wielkość jednego pliku 

powinna mieć rozmiar min. 1 MB 

h. Każdy plik cyfrowy musi być opatrzony 

podpisem: 

·  Imię i nazwisko autora; 

·  tytuł i miejsce wykonania zdjęcia. 

 i. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 

karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do 

niniejszego regulaminu (do pobrania ze strony 

www.kalety.pl). 

6. Nadsyłanie prac: 

 ·  Prace cyfrowe (do 5 plików w jednej wia-

domości) należy nadsyłać w nieprzekraczal-

nym terminie do 15 czerwca 2018 roku na 

adres mailowy: jacek.lubos@kalety.pl 

 7. Prawa autorskie i ochrona danych osobo-

wych: 

 a. Osoba nadsyłająca prace do konkursu 

oświadcza, że: 

 ·  przysługują jej wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do nadesłanych fotografii 

oraz, że nie są one obciążone prawami osób 

trzecich; 

·  wszystkie osoby widniejąc na fotografiach 

wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz 

publiczną ekspozycję. 
 b. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie foto-

grafii oraz opublikowanie imienia i nazwiska 

autora w materiałach promocyjnych związa-

nych z konkursem, w wydawnictwach oraz na 

stronach internetowych oraz na wykorzysty-

wanie fotografii w celach promocyjnych          

i marketingowych związanych i niezwiąza-

nych z organizacją konkursu. 

 c. nadesłane na konkurs dane osobowe 

uczestników będą przetwarzane wyłącznie do 

celów związanych z organizacją i promocją 
konkursu. 

 8. Ocena prac konkursowych: 

 a. Prace nadesłane na konkurs zostaną oce-

nione przez Jury powołane przez organizato-

ra. Dla autorów trzech najlepszych zestawów 

zdjęć przewidziano cenne nagrody rzeczowe. 

Ponadto wyróżnione zostanie  8 najlepszych 

zdjęć – po jednym z każdej dzielnicy miasta 

Kalety. 

b. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo-

ści, w tym podania nieprawdziwych danych, 

Jury ma prawo niedopuszczenia prac do oce-

ny konkursowej. 

c. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega 

zażaleniom. 

9. Wystawa pokonkursowa i wręczenie na-

gród: 

 a. Prace nagrodzone i zakwalifikowane przez 

Jury prezentowane będą na wystawie. 

b. O miejscu i terminie wystawy uczestnicy 

zostaną poinformowani. 

c. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną poin-

formowane o terminie i miejscu wręczania 

nagród do dnia 22 czerwca 2018 r. 

d. Wszystkie informacje dotyczące wystawy    

i ceremonii wręczenia nagród dostępne będą 
na stronie www.kalety.pl 

 

Inne:  Regulamin oraz karta zgłoszenia do-

stępne są na stronie www.kalety.pl ( w za-

kładce „Konkurs fotograficzny”) 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „DZIELNICE KALET W WIOSENNEJ KRASIE” 
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M i a s t o 
Kalety– 

inicjator po-
wstania szlaku 
r o w e r o w e g o 
„Leśno Raj-

za”- organizuje 30 marca w siedzibie 
miejscowego urzędu konferencję pod-
sumowującą pięciolecie funkcjonowa-
nia szlaku. Na zebraniu omówione 

zostaną  także perspektywy, jakie mo-
gą przynieść największej leśnej rowe-
rowej pętli nadchodzące lata.    
   Przypomnijmy, iż „Leśno Rajza” 

stworzona została w roku 2013 przez 

sześć miast i gmin: Kalety, Woźniki, 

Koszęcin, Tworóg, Miasteczko Śląskie    

i Świerklaniec. Ukończono wówczas 

ujednolicone oznakowanie terenowe       

i  z o r g a n i z o w a n o  p i e r w s z y 

rajd rowerowy, 

w którym, na 

ponad stu kilo-

metrowej trasie, 

wzięło udział 

115 rowerzy-

stów. 

    Rok później 

wydana została 

mapa szlaku 

wraz z mini– 

przewodnikiem. 

    Następne lata 

przyniosły wery-

fikację oczekiwań 
turystycznych, zaś 
wszelkie sygnały 

p o d r ó ż u j ą c y c h 

„Leśną Rajzą” były 

skwapliwie notowa-

ne przez pracowni-

ków urzędów odpowiedzialnych za roz-

wój turystyki w miastach i gminach le-

żących na szlaku. 

    W międzyczasie wyczerpał się też 
nakład map „Leśnej Rajzy”, która stała 

się z czasem bardzo popularnym szla-

kiem wycieczkowym mieszkańców 

Aglomeracji Górnośląskiej i nie tylko. 

    Kaletańska konferencja, na którą za-

proszeni zostaną burmistrzowie i wójto-

wie z miast i gmin tworzących 

szlak, oraz przedstawiciele nadleśnictw 

Koszęcin, Świerklaniec i Brynek, odbę-
dzie 30 marca br., w sali sesyjnej Urzędu 

Miejskiego w Kaletach, o godzinie  

10.00.  

  

(jal) 
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Jacek Lubos 

W  związku z licznymi inter-
wencjami dotyczącymi za-

kłócenia ładu i porządku publiczne-
go przez grupy młodzieży w rejonie 
ulicy Gwoździa w Kaletach, tutejszy 
Komisariat Policji zwraca się           

z prośbą o informowanie o tym fakcie funkcjonariuszy, łą-
cząc się z bezpłatnym numerem alarmowym 112 lub 997.  
    Powyższe informacje przyczynią się do poprawy bezpie-
czeństwa na terenie naszego miasta jak i pozwolą skuteczniej 
ścigać sprawców zakłócenia porządku publicznego.  

„5 lat Leśnej Rajzy”- konferencja w Kaletach już  30 marca  

MATERIAŁ PŁATNY MATERIAŁ PŁATNY 

Apel Komisariatu Policji w Kaletach   
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Wielki sukces Rock Time na turnieju w Warszawie  

P ara taneczna grupy Rock Time, 
działającej przy Miejskim Domu 

Kultury w Kaletach, Patrycja Patrzy-
kowska i Tadeusz Tarnowski zdobyli II 
miejsce na tegorocznym 38. Międzyna-
rodowym Turnieju im. Billa Haley'a    
w Warszawskim Klubie Stodoła.  
    W ubiegłym roku para ta była laurea-

tem tego konkursu. To ogromny sukces 

tancerzy z Kalet, serdecznie gratulujemy!  

27  lutego w Muzeum Miejskim   
w Siemianowicach Śląskich 

odbyła się wystawa regionalna pn. 
"Legendy Śląskie” ukazująca bogac-
two podań i legend naszego regionu.   
    Patronat nad tym wydarzeniem objął 
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. 

W wystawie swoich prac wzięła udział 

również grupa plastyczna INSPIRACJE 

działająca przy MDK w Kaletach, 

przedstawiając kale-

tańskie  legend y        

w malarstwie i rzeź-
bie. Można było po-

dziwiać m.in. cieka-

we interpretacje lo-

kalnych przekazów 

"Legendy Wigilij-

n e j " ,  " Le g e nd y          

o Blochle", "Legendy 

o Utopcu" lub          

"O Górce Śmiertce".  

    Swoje prace wy-

stawili: Jadwiga Mi-

ka, Dorota Kłosek, Ewa Wicher, Agata 

Pena, Sabina Howaniec, Bogusława 

Gajdos, Hildegarda Mazur, Gerard Ma-

zur i Weronika Kopyciok. 

    W wydarzeniu wziął udział burmistrz 

miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz 

dyrektor Miejskiego Domu Kultury Ma-

rian Lisiecki.  

Grupa Plastyczna INSPIRACJE  
na wystawie regionalnej "Legendy Śląskie”  

Marian Lisiecki 

Marian Lisiecki powiatową 
Osobowością Roku 2017 

 w dziedzinie Kultury  

28  lutego na uroczystej gali w Ka-
towicach, Marian Lisiecki Dy-

rektor Miejskiego Domu Kultury        
w Kaletach odebrał tytuł Osobowości 
Roku 2017 - powiat tarnogórski -         
w dziedzinie Kultura.  
    Plebiscyt zorganizowany został przez 

Dziennik Zachodni, a laureatów wybiera-

li czytelnicy w głosowaniu sms-owym. 

Kapituła konkursu nominując Pana Dy-

rektora doceniła Jego działania na rzecz 

rozpowszechniania kultury tanecznej, 

dzięki czemu Kalety stały się nieoficjalną 
śląską stolicą rock and rolla. Serdecznie 

gratulujemy! (jal)

(jal)
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Jacek Lubos 

Bohaterowie kaletańskich ulic 

P olski Związek 
Wędkarski Koło 

Kalety podaje do wia-
domości terminy za-
wodów zaplanowa-
nych na rok 2018 r . 

Mistrz Koła – 15 kwietnia  

Zawody Feederowe 5-6 maja  

Dzień Dziecka- 2 czerwca  

Puchar Zielonej- 9 czerwca  

Puchar Burmistrza 17 czerwca  

Nocne zawody gruntowe 18-19 sierpnia 

Puchar Prezesa -9 września  

 

Zawody wyjazdowe:   

 

Lubliniec 

1. Dni Lublińca- 2 czerwca- Kanał Grun-

waldzki 

2. Puchar Burmistrza – 29 września- Ka-

nał Grunwaldzki 

  

Woźniki 

1. Puchar Burmistrza -25 sierpnia Cegiel-

nia 

2. Puchar Prezesa- 1 września Cegielnia 

  

Krupski Młyn 

1. Puchar Wójta Gminy Krupski Młyn- 

13 maja Odmuchów 

2. Puchar Radnego Powiatu Tarnowskie 

Góry Andrzeja Elwarta -16 września 

Odmuchów 

3. Puchar Radnego Powiatu Tarnowskie 

Góry Andrzeja Elwarta -15 sierpnia 

Brzeźnica 

 Mykanów 

Spławik 

1. Puchar Wiosny- 20 maja Lubojenka 

2. Puchar Lata – 12 sierpnia Ostrowy 

Gruntowe 

1. Maraton nocny- 5/6 maja Poraj 

2. Maraton nocny II 14/15 lipiec Zielona 

lub Ostrowy 

3. Maraton nocny III- 4/5 sierpnia Ko-

niecpol lub Pająk  

 

    Zarząd Koła zastrzega sobie prawo 

wprowadzenia zmian w terminach roze-

grania poszczególnych zawodów 

(dotyczy zawodów w Kaletach).  

Wędkarskie zawody sportowe Koła Kalety w 2018 roku  

Jan Henryk Dąbrowski 

W  comiesięcznych wędrówkach 
śladami bohaterów kaletań-

skich ulic przenosimy się w marcu        
z Jędryska w zawiłe czasy zmierzchu      
I Rzeczpospolitej i prób odzyskania 
niepodległości związanych z osobą 
Napoleona Bonaparte. Przewodnikiem 
po tych wydarzeniach będzie osoba 
generała Jana Henryka Dąbrowskie-
go. 
     Człowiek, którego nazwisko przecho-

dzi przez usta każdego Polaka w zasa-

dzie już od czasów przedszkolnych, za 

sprawą hymnu narodowego,  urodził się 
w wielkopolskim Pierzchowie, 2 sierp-

nia 1755 roku jako syn pułkownika Jana 

Michała Dąbrowskiego i Zofii Marii 

Dąbrowskiej z rodu Lettow- Vorbek 

(ojciec pochodził ze szlachty kurlandz-

kiej, matka była Szkotką).   
   Małżeństwo Dąbrowskich miało już 
wówczas dwie córki– Ludwikę Krystynę 
i Aleksandrę Józefę. Matka zmarła dwa 

lata po urodzeniu Jana Henryka w mająt-
ku Osiek– Błonie pod Warszawą, który 

dzierżawił pułkownik Jan Michał.  

   Co ciekawe– ojciec naszego bohatera 

nie był bynajmniej wojskowym polskim, 

ale od 1734 roku służył w wojsku sa-

skim (oba kraje łączyła wówczas unia 

personalna). 

   Jako 11 latek wyjechał z Polski wła-

śnie do Saksonii, gdzie zamieszkał         

z ojcem w miejscowości Wojrowice 

(niem. Hoyerswerda) i kontynuował 

naukę w gimnazjum w Kamieńcu (niem. 

Kamenz). 

   Od roku 1771 ,wzorem ojca, rozpoczął 
służbę w wojsku saskim. Przebywając 

lata poza krajem, niemal zapomniał ję-
zyka polskiego. Okazji do jego 

„odkurzania” dostarczały mu jedynie 

dość rzadkie spotkania z siostrami. 

    W roku 1779 stracił ojca, na dodatek 

zaś, wskutek zawiłości testamentowych, 

musiał sprzedać m.in. rodzinne  Pierz-

chowice. Za jedyny spadek pozostała mu 

ponoć jedynie para koni, obrączka po 

matce i ojcowska szpada.      

   Wraz ze śmiercią Augusta III Sasa 

dobiegła końca  unia Polski z Saksonią. 
Warszawski tron objął Stanisław August 

Poniatowski, a szeregi armii saskiej za-

częli masowo opuszczać żołnierze pol-

skiego pochodzenia. Dąbrowski zdecy-

dował się zostać w dotychczasowym 

środowisku, które dawało mu większe 

możliwości doskonalenia wojskowych 

umiejętności. Za przyzwoleniem króla 

Prus Fryderyka II wziął udział w ma-

newrach armii pruskiej w 1776 roku, 

dwa lat później poznał też w praktyce 

funkcjonowanie armii rosyjskiej. 

    W Rzeczpospolitej działy się tymcza-

sem rzeczy niespotykane w innych 

(może poza Francją)  rejonach Europy.  

3 maja 1791 roku ogłoszono słynną kon-

stytucję mającą zreformować zmurszałe 

w swoich posadach państwo. Zaraz po-

tem wybuchła wojna polsko– rosyjska 

mająca na celu obronę wprowadzonych 

reform z jednaj strony, zaś z drugiej 

(rosyjskiej) przywrócenie status quo 

ante. Armia potrzebowała doświadczo-

nych dowódców. 

    W odpowiedzi na nalegania kolegów, 

a w końcu nawet interwencję samego 

króla Stanisław Augusta, Dąbrowski 

zrezygnował w roku 1792 ze służby      

w Saksonii i został przyjęty do polskiego 

wojska w stopniu podpułkownika. 

   Koniec końców nie zdołał jednak 

wziąć udziału w wojnie, bo król już w 

lipcu 1792 roku przystąpił do Konfede-

racji Targowickiej, co przypieczętowało 

niejako rezygnację z prób reformator-

skich i stało się jednocześnie główną 
przyczyną III rozbioru Polski w roku 

następnym. 

    Jan Henryk Dąbrowski przydzielony 

został do  Komisji Wojskowej Koronnej, 

której głównym zadaniem była… reduk-

cja armii. Ironią losu nasz bohater, za-

miast dowodzić oddziałami, zaczął je 

likwidować…    
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Jacek Lubos 

   

     Potem przyszła insurekcja kościusz-

kowska, w której Dąbrowski wsławił się  
m.in. obroną Warszawy przed Rosjana-

mi i akcją w Wielkopolsce, za którą zo-

stał awansowany do stopnia generała– 

porucznika. Wzięty do niewoli rosyjskiej 

pod Radoszycami zmuszony został do 

podpisania dokumentu o niepodejmowa-

niu w przyszłości żadnych działań zbroj-

nych przeciwko Rosji i jej sojusznikom. 

Za osiągnięcia podczas insurekcji nagro-

dzony został złotą obrączką „Ojczyzna 

obrońcy swemu”. 

    Klęska powstania kościuszkowskiego 

zadecydowała o ostatecznej likwidacji 

kadłubowego już w tym czasie państwa 

polskiego. W 1795 roku nastąpił III roz-

biór i Rzeczpospolita zniknęła z map 

Europy. 

   Dąbrowski, ceniony za swoje doświad-

czenie i zdolności dowódcze, dostał pro-

pozycję służby w armii carskiej, a póź-
niej także pruskiej. Obie odrzucił i przez 

Berlin wyjechał do Paryża. W stolicy 

Francji na rzecz utworzenia polskich 

legionów działał jego przyjaciel– Józef 

Wybicki.  

   Z paryskim Dyrektoriatem sprawa 

poszła dość gładko. Szybko dostali sto-

sowne zgody i już w grudniu 1796 roku 

Dąbrowski spotkał się w Mediolanie      

z dowódcą Armii Włoch– Napoleonem 

Bonaparte. „Bóg wojny” został jednak 

do osoby Dąbrowskiego już wcześniej 

uprzedzony. W niekorzystnym świetle, 

jako rojalistę, ukazał go Korsykaninowi 

jego adiutant– Sułkowski. Dlatego też 
początkowo Bonaparte nie chciał słyszeć 
o polskich legionach, proponując Dą-
browskiemu jedynie szarżę oficerską     
w batalionie złożonym z polskich jeń-
ców. Dopiero interwencja poprzez sys-

tem różnorakich „znajomości” doprowa-

dziła do podpisania stosownego porozu-

mienia z rządem wasalnej wobec Francji 

Lombardii. 

   Układ powołujący do życia polskie 

legiony podpisano 9 stycznia 1797 roku 

w Mediolanie. Mundury i sztandary były 

wzorowane na polskich, język komend    

i stopnie wojskowe również były pol-

skie. Na szlifach widniał włoski napis 

„Gli uomini liberi sono fratel-

li” (Wszyscy ludzie wolni są braćmi). 

Kokardy przypięte do mundurów były 

trójkolorowe w nawiązaniu do rewolucji 

francuskiej symbolizującą sojusz i pro-

tekcję Republiki. Dąbrowski gwaranto-

wał ochotnikom obywatelstwo lom-

bardzkie z prawem powrotu do kraju, 

gdy Lombardia będzie już wolna i bez-

pieczna. 

    W lipcu tegoż roku Józef Wybic-

ki, wzruszając się na widok polskie-

go wojska stacjonującego w Reggio 

nell'Emilia, napisał słynną „Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech”, 

która od 1927 pozostaje polskim 

hymnem państwowym    i rozsławia 

nazwisko dowódcy legionowego 

wśród pokoleń Polaków. 

   Mimo pięknych słów i związanych       

z Legionami wielkich nadziei, woj-

sko to traktowane było przez Fran-

cuzów dość koniukturalnie. Chętnie 

korzystano z ofiarności Polaków na 

polach bitew, jednak nie brano ich 

aspiracji pod uwagę przy żadnym z 

podpisywanych traktatów pokojo-

wych.  W pewnych okresach stawali 

się wręcz niewygodni, czego efek-

tem było np. wysłanie legionistów 

na dalekie Haiti, gdzie mieli tłumić 
powstanie antyfrancuskie. W Legio-

nach polskich walczyło w sumie ok. 

35 tys. ludzi, zginęło ok. 20 tys. Wy-

kształciły one znakomitą kadrę przy-

szłych oficerów, były szkołą patrioty-

zmu i demokracji.  

   Nowy etap w życiu rozpoczął się dla 

generała Dąbrowskiego w roku 1806, 

kiedy to Napoleon pobił Prusaków pod 

Jeną i Francuzi, a wraz z nimi oddziały 

polskie, wkroczyli na tereny dawnej 

Polski, do Wielkopolski w zaborze pru-

skim. Dąbrowski wraz z Wybickim (bez 

porozumienia z Bonapartem) wydali 

odezwę do Polaków i przejęli na zajętym 

terenie uprawnienia pruskich władz.  

Francuzom „zamydlono oczy” oczeki-

waniami związanymi z powołaniem pol-

skich rekrutów. Tak powstały nowe le-

gie: Poznańska,  Kaliska i Warszawska, 

które stanowiły zalążek nowej armii 

powstałego w roku 1807 Księstwa War-

szawskiego. Dąbrowski przybył do 

oswobodzonej spod pruskiej władzy 

Warszawy 6 grudnia, jako „umocowany 

rządca w kraju polskim pod potencją 

Najjaśniejszego Imperatora Francuzów  

i generalny wojsk polskich organizator”  

   Tym to sposobem Jan Henryk Dą-
browski przyczynił się do wskrzeszenia 

polskich nadziei niepodległościowych. 

Księstwo nie było wprawdzie państwo-

wym szczytem marzeń, nie było także  

w pełni niezależne (celowo nie miało też 
w nazwie członu „Polska”), nie mniej 

jednak liczył się sam fakt, że jest pol-

skie, rządzone przez Polaków (choć pod 

kuratelą Francuzów) i ma własną armię. 
    Niestety, na wskutek intryg w we-

wnętrznej polityce, Dąbrowskiemu nie 

dane było przejęcie dowodzenia nad 

armią, do której powstania tak walnie się 

przyczynił. Śmietankę zebrał jego kole-

ga po fachu– protegowany Familii Czar-

toryskich– książę Józef Poniatowski, 

który w napoleońskiej armii dorobił się 
później rangi marszałka. Dąbrowski miał 

przejąć pałeczkę głównodowodzącego 

armią Księstwa dopiero po jego śmierci 

w bitwie pod Lipskiem w roku 1813.  

   W międzyczasie Dąbrowski brał czyn-

ny udział w wojnach, jakie Księstwo 

prowadziło   u boku sojuszniczej Francji, 

w tym w słynnej kampanii austriackiej 

1809 roku oraz wyprawie rosyjskiej z lat 

1812-1813. W roku 1808 odznaczono go 

orderem Virtuti Militari. 

    Po klęsce Napoleona wrócił do kraju, 

który po roku zmienił nazwę i suzerena. 

W miejsce Księstwa Warszawskiego 

ustanowiono powstanie wasalnego wo-

bec Rosji Królestwa Polskiego. Dąbrow-

ski brał udział początkowym etapie for-

mowania nowej polskiej armii, jednak 

odrzucił carską propozycję objęcia na-

miestnictwa nad Królestwem. 

   Wycofał się ostatecznie z życia pu-

blicznego i osiadł w rodzinnej Wielko-

polsce, w powstałym pod pruską kurate-

lą Księstwie Poznańskim, w majątku 

Winna Góra. Tam zmarł  6 czerwca  

1818 roku. Jego ciało spoczęło w sarko-

fagu w miejscowym kościele.  Urna        

z jego sercem przechowywana była po-

czątkowo w pałacu w Winnej Górze, 

później w Krakowie i w poznańskim 

ratuszu, a od 1997 w Krypcie Zasłużo-

nych Wielkopolan w podzie-

miach kościoła św. Wojciecha w Pozna-

niu.  

Jan Henryk Dąbrowski jako dowódca  

Legionów Polskich we Włoszech 
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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   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.   
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Mieszkaniec Kalet na podium Silesia Race edycja zimowa Tarnowskie Góry 2018    

W  s o b o t ę 
17 lutego 

odbyła się kolej-
na edycja zawo-
dów na orienta-
cję w naszym 
powiecie. Tym 
razem rajd pod 

nazwą Silesia Race gościł w Tarnow-
skich Górach. 
     To już czwarta edycja tej imprezy, 

tym razem pierwsza w warunkach zimo-

wych. Na starcie stanęła ogromna liczba 

uczestników, bo ponad 350.  

    Uczestnicy tradycyjnie mieli do wy-

boru kilka tras. Trasa piesza czy tury-

styczno-rekreacyjna, w których oprócz 

zaliczania punktów kontrolnych, mieli-

śmy do wykonania kilka zadań specjal-

nych, np. wspinaczka po ściance, czy 

przejście po linie.  

    Trasa typowo rowerowa oraz katego-

ria przygodowa czyli połączenie jazdy 

rowerem, biegu, a także i spływu kajako-

wego. W kategorii rowerowej po raz 

kolejny dobrze zaprezentował się miesz-

kaniec Kalet 

Piotr Fron-

czek. Zajął on 

3  mie j sce 

w ś r ó d  2 8 

uczes tnikó w   

w kategorii 

rowerowej.  

    W kategorii 

turystyczno-

rekreacyjnej 

z w y c i ę ż y l i 

natomiast po-

c h o d z ą c y          

z Kalet Karoli-

na i Daniel 

Wojtyra.  

    Uczestnicy mieli do pokonania dy-

stans od kilkunastu do nawet kilkuset 

kilometrów. Po drodze można było 

zwiedzić zabytkową kopalnię srebra, 

rezerwat Segiet, czy też park w Reptach. 

     Kolejna edycja imprezy odbędzie się 
23 września w Łazach na wyżynie Kra-

kowsko-Częstochowskiej.  

    Wyniki, informacje i krótki film moż-

na znaleźć na stronie zawodów 

www.silesiarace.pl  

     Rajdy przygodowe są świetnym spo-

sobem spędzenia wolnego czasu. To 

zabawa także dla najmłodszych i miło-

śników biegania z czworonogami. Dba-

my tym samym o zdrowie, przy okazji 

poznając nowe miejsca.  

Kolejne inwestycje w miejski sport     

27  lutego br. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kaletach odbyło się 

oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą 
na realizację zadania pn: Wykonanie 
oświetlenia boiska treningowego oraz sys-
temu nawadniania murawy boiska główne-
go na Stadionie Miejskim KS "Unia" Ka-
lety wraz z montażem piłkochwytów”.  
    Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy 

inwestycja ma zakończyć się do dnia 18 maja 

2018 r. W ramach projektu zaplanowany zo-

stał remont oświetlenia treningowego boiska 

piłkarskiego, montaż piłkochwytów na bo-

isku głównym i treningowym oraz profesjo-

nalny system nawodnienia murawy piłkar-

skiej głównego boiska. Wykonawcą prac jest 

SP- INSTAL Sebastian Przepiórski ze Zgie-

rza.  

Terminarz spotkań w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 

Z espół Unii Kalety, 
który po bardzo uda-

nej rundzie jesiennej roz-
począł przygotowania do 
wiosennych rewanżów, 
rozegrał na początku ro-

ku kilka ważnych sparingów. Znany 
jest już także terminarz rozgrywek 
ligowych w lublinieckiej klasie „A”. 
   Okres  trwa już od stycznia. Po raz 

pierwszy w tym roku na boisku Unici 

zmierzyli się 7 lutego ze Spartą Lubli-

niec, przegrywając aż 1:8. Trzy dni póź-
niej, na sztucznej nawierzchni boiska w 

Lublińcu, Unia pokonała Start Dobro-

dzień 6:4. 17 lutego nasza drużyna poko-

nała Śląsk Koszęcin 4:0, 24 lutego zre-

misowała z LKS Sieraków 0:0, a 3 mar-

ca przegrała 0:3 z Sokołem Orzech. 

    Ligowe zmagania rozpoczną się 8 

kwietnia, kiedy to o godz. 16.00 na sta-

dionie przy Fabrycznej Unia podejmie 

Orła Pawonków. 15 kwietnia Unie czeka 

mecz wyjazdowy z Promieniem w Glini-

cy, 22 kwietnia mecz ze Spartą Tworóg 

u siebie, zaś 29 kwietnia wyjazd do Ko-

chcic na mecz z Mechanikiem. 

    Przypomnijmy, iż po rundzie jesiennej 

Unia przewodzi ligowej stawce z 37 

punktami na koncie, co jest efektem 

wygranych w 12 meczach i jednego re-

misu.  
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    Natomiast planowana likwidacja prze-

jazdu kolejowo - drogowego w ciągu 

drogi powiatowej (ul. Fabryczna i ul. 1 

Maja) i budowa nowej drogi wraz z wia-

duktem nad torami, oznaczać będzie 

ogromne zmiany w układzie komunika-

cyjnym centrum Kalet. Czeka nas re-

wolucja w sposobie przeprawy po-

między częściami miasta leżącymi po 

wschodniej i zachodniej stronie torów 

kolejowych.  

    Jadąc samochodem do centrum miasta 

od strony Miejskiego Domu Kultury, 

pojedziemy ulicą Fabryczną, następnie 

droga skręci w lewo tak jak dotychczas, 

na ulicę Powstańców Śląskich, aby zaraz 

po skręcie  piąć się szosą w górę po 

nasypie i po przejechaniu niecałych 300 

metrów w okolicy budynku ambulato-

rium fabrycznego wykonać zakręt na 

wiadukt, który został zaplanowany kil-

kanaście metrów przed obecnym mo-

stem kolejowym nad rzeką Mała Panew. 

Po przejechaniu wiaduktu nad torami, 

znowu będziemy musieli wykonać zak-

ręt w prawo, by po przejechaniu kole-

jnego odcinka nowej drogi połączyć się 
z ulicą 1 Maja, tuż za obecnym przejaz-

dem kolejowym (usytuowanie wiaduktu 

i drogi dojazdowe prezentuje załączona 

mapka). Nie wiadomo, czy będzie doz-

wolony ruch rowerowo pieszy na likwid-

owanym przejeździe kolejowym, ale 

należy sądzić, że przejazd będzie wyłą- 
czony całkowicie z ruchu.  

    Inwestor w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia Publicznego dał 

wytyczne, by rozwiązania skrzyżowań 

dwupoziomowych związanych z likwi-

dacją przejazdów uzgodnić z jednost-

kami samorządu terytorialnego i zarząd-

cami dróg.  

    Spotkania z wykonawcą robót będą 
bardzo istotne, ponieważ z projektu 

wynika, iż ulica Powstańców Śląskich, 

na odcinku od ul. Fabrycznej do mostu 

na Małej Panwi praktycznie zniknie pod 

planowanym dojazdem do wiaduktu, 

podobnie jak droga dla ruchu pieszego    

i dla jednośladów po drugiej stronie 

torów. W specyfikacji dopuszcza się 
budowę równoległych dróg dla nowego 

układu komunikacyjnego. Mamy 

nadzieję, że ostateczny projekt budow-

lany będzie uwzględniał uwagi i potr-

zeby społeczności lokalnej. W artykule 

korzystałem z materiałów dostępnych na 

stronie: 

 h t t p s : / / z a m o w i e n i a . p l k - s a . p l /

r e p o z y t o r i u m /

pliki/9090_IRZR2_26606_09179_17_P/  

Modernizacja kolejowej magistrali węglowej na jej kaletańskim odcinku 

"EkoKarlik" dla Miasta Kalety   

"Eko Karlikiem" został wyróż-
niony Burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia podczas uroczy-
stej Gali  z okazji 25-lecia działalności Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

    Uroczystość miała miejsce 1 marca 2018 r. w Operze Ślą-
skiej w Bytomiu. Dyplom oraz statuetka przyznawana została 

beneficjentom, prężnie współpracującym z Funduszem           

w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz wyróżnia-

jącym się w działaniach proekologicznych. 

 źródło: https://www.zamowienia.plk-sa.pl  
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Agnieszka Kwoka 

W  styczniu 2018 r. trzy wnioski  
o dofinansowanie, związane     

z realizacją przedsięwzięć na terenie 
naszego miasta złożone zostały w ra-
mach naborów ogłoszonych przez Lo-
kalną Grupę Działania Leśna Kraina 
Górnego Śląska. 
    Pierwszy wniosek związany jest         

z budową na terenie stadionu KS Unia 

Kalety toru rolkowego. W tym przypad-

ku możemy pozyskać dotację w wy-

sokości nawet 100% kosztów kwalifi-

kowanych tej inwestycji. Długość toru 

zaprojektowana została na ok. 300 m.  

    Kolejny projekt związany jest          

z utworzeniem na Ichtioparku pasieki 

edukacyjnej, która pozwoli poznać 
znaczenie tych pożytecznych owadów 

dla środowiska naturalnego i życia 

człowieka.  

    Ostatnim wnioskiem, na którego reali-

zację ubiegamy się o środki zewnętrzne, 

związany jest z zakupem wyposażenia 

dla Miejskiego Domu Kultury w Kale-

tach. Projekt polegał będzie na zakupie-

niu trybuny teleskopowej, która umożli-
wi prowadzenie zajęć edukacyjnych 

m.in. dla seniorów oraz wykorzystywana 

będzie podczas wielu wydarzeń organi-

zowanych w kaletańskim MDK-u. 

     Realizacja powyższych przedsię-
wzięć uzależniona jest od uzyskania 

wsparcia ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020 w związ-

ku z realizacją przez LGD Leśna Kraina 

Górnego Śląska, Strategii Rozwoju Lo-

kalnego kierowanego przez społeczność 
na lata 2016 - 2022. 

Tor rolkowy, pasieka edukacyjna, trybuna teleskopowa   

W  związku z planowaną budową 
w naszym mieście pływalni 

dnia 8 lutego br. delegacja pracowni-
ków urzędu wraz z radnymi na czele z 
przewodniczącym Rady Miejskiej 

Eugeniuszem Pta-
kiem oraz burmi-
strzem Klaudiuszem 
Kandzią odwiedziła 
budowę krytej pły-
walni w miejscowo-
ści Głuszyca w woje-
wództwie dolnoślą-
skim. 
    Jak informowali-

śmy wcześniej, Kale-

ty zamierzają apliko-

wać o środki na budo-

wę pływalni z Mini-

sterstwa Sportu,          

z których skorzystała właśnie Głuszyca. 

Powstaje tam obiekt przyszkolnej krytej 

pływalni „Dolnośląski Delfinek”, który 

będzie składać się z czterotorowej niecki 

basenowej ze stali nierdzewnej o wymia-

rach 8,5 x 16,67 m i głębokości od 0,9 

do 1,35 m. Poza tym niewątpliwą atrak-

cją obiektu będzie sauna i jacuzzi. 

    Na miejscu budowy delegacja miała 

okazję zobaczyć prace wykończeniowe 

„Delfinka”, a także zapoznać się z tech-

nologią basenową, którą przedstawił 

wykonawca inwestycji. 

    Ponadto, wizyta była okazją do omó-

wienia kwestii proceduralno finanso-

wych inwestycji, które przybliżył zastęp-

ca burmistrza miasta Głuszyca Grzegorz 

Szymański, a także kierownik referatu 

Inwestycji, Rozwoju i Promocji Urzędu 

Miejskiego w Głuszycy Katarzyna Łaza-

nowska. 

    W najbliższym czasie planowany jest 

jeszcze wyjazd na obiekt o większych 

parametrach. 

Koncepcja budowy pływalni coraz bardziej klarowna  

Trybuna teleskopowa 
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Marlena Kurc 

Agnieszka Kwoka 

(jal) Agnieszka Kwoka 

Ulica Kruczkowskiego 
zmieniła nazwę  

na Kruczą  

 Informujemy, że Wojewoda Ślą-
ski, w nawiązaniu do ustawy o za-
kazie propagowania komunizmu, 
wydał Zarządzenie Zastępcze nr 
NPII.4131.4.8.2017 z dnia 19 stycz-
nia 2018 r. w sprawie zmiany na-
zwy ulicy. Dotychczasowa nazwa 
ulicy "Kruczkowskiego" zmienio-
na została na ul. "Kruczą".  
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M iasto Kalety złożyło wniosek do 
Woj ewódzkiego  Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach o dofinansowanie 
zadania z priorytetu 5.3. Oznakowanie 
ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i 
ekologicznych.  
     W ramach projektu, planowane jest 

wyposażenie ścieżki przyrodniczo-

dydaktycznej pn. "Edukacyjna wyspa       

w Zielonej", znajdującej się na wyspie 

dolnego zbiornika wodnego. Na ścieżce tej 

zamierzamy postawić 4 komplety eduka-

cyjnych rzeźb drewnianych (ryby słodko-

wodne, ptaki wodne, wydry, bobry) wraz  

z ciekawymi tablicami informacyjnymi. 

Nasze Miasto wnioskuje o kwotę 13.300 

zł. na ten cel.  

    Na wyspę będzie się można dostać za 

pomocą kajaków lub rowerków wodnych. 

Będzie to dodatkowa atrakcja zachęcająca 

do odwiedzenia ścieżki ekologiczno-

dydaktycznej. Dzięki dużym i przestron-

nym modelom szczególnie dzieci będą 
mogły z bliska poznać gatunki zwierząt 
zamieszkujących lokalne środowisko. 

Ze względu na to, że wyspa jest siedli-

skiem lęgowym i żerowiskiem zwierząt 
dziko żyjących, już teraz zwracamy się      
z prośbą do odwiedzających o zachowanie 

ciszy, aby nie płoszyć mieszkańców tego 

miejsca.  

Miasto Kalety zawnioskowało do WFOŚiGW  
o oznakowanie ścieżki ekologiczno-dydaktycznej  

"Edukacyjna wyspa w Zielonej"   

Jak  co roku realizowany 
jest program dotyczą-

cy odpracowywania zaległości         
z tyt. opłat za wodę, kanalizację 
oraz zadłużenia czynszowego wo-
bec miasta Kalety. Program, dzię-
ki któremu istnieje szansa całko-
witego lub częściowego anulowa-
nia ww. zadłużenia, wdrożony zo-
stał w Kaletach dn. 24.04.2014 
roku, co reguluje zarządzenie Bur-
mistrza Miasta Kalety nr          
0050.75.2014. 
    Od stycznia do grudnia 2017 r.       
z tyt. odpracowania należności cy-
wilnoprawnych skorzystało 19 ro-
dzin ich zadłużenie wobec miasta 
Kalety w roku bieżącym zmniejszy-
ło się o kwotę 33. 864,36 zł. 
    Od marca br. program również 
będzie realizowany, gdyż założe-
niem tego programu jest przede 
wszystkim pomoc wyjścia osób       
z pogłębiającego się zadłużenia i w 

konsekwencji uniknięcia eksmisji do 
lokalu socjalnego, bądź w przypadku 
pozostałych zaległości cywilnopraw-
nych wobec miasta skierowanie 
sprawy na drogę postępowania sądo-
wego i do komornika. 
    Osoby zainteresowane tą formą 
pomocy w uregulowaniu zaległości 
wobec miasta prosimy o wypełnie-
nie i złożenie wniosku w pok. nr 12 
lub sekretariacie Urzędu Miasta Ka-
lety. Informacje udzielane są rów-
nież pod nr tel. 34/3527-640. 

Program odpracowania 
zadłużenia wobec     

miasta Kalety z tytułu 
należności cywilnopraw-
nych (czynsz, opłaty za 

wodę i kanalizację)    

Już 16 marca kolejna konferencja  
w sprawie rozwoju Zielonej   

16  marca, w sali konferencyjnej 
Ośrodka Wypoczynkowego 

przy ul. Owocowej w Kaletach- Zielonej, 
odbędzie się ósma już z kolei konferen-
cja mająca na celu podsumowanie dzia-
łań infrastrukturalno– promocyjnych, 
jakie miały miejsce nad zbiornikami 
wodnymi w Zielonej w 2017 roku.  

    Mowa będzie także o planach poszerze-

nia oferty turystyczno– rekreacyjnej            

i zwiększenia konkurencyjności uroczej 

dzielnicy Kalet w tej branży w roku 2018. 

Konferencje organizowane są od 2011 

roku. Dzięki nim w Zielonej powstały 

m.in. wiaty spoczynkowe, parkingi leśne      

i siłownie zewnętrzne. Poprowadzono też   
i oznakowano nowe szlaki turystyczne. 

Staraniem miasta Kalety po latach na wo-

dach zbiorników pojawiły się kajaki, ro-

werki wodne, deski SUP. Otwarto także 

wypożyczalnię rowerów trekkingowych. 

     Co przyniesie tegoroczne spotkanie 

przedstawicieli podmiotów mających real-

ny wpływ na to, co się w Zielonej dzieje     

i będzie się dziać w najbliższej przyszło-

ści? Dowiemy się już wkrótce.  

(jal) 

W ojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach rozpoczął przygoto-
wania do tegorocznej edycji "Zielonych 
Czeków" – prestiżowej nagrody trady-
cyjnie już przyznawanej z okazji Dnia 
Ziemi osobom wyróżniającym się w 
działalności proekologicznej na terenie 
województwa śląskiego.  
     Wydział Ochrony Środowiska Gminy 

Kalety ponownie wystąpił z wnioskami o 

przyznanie "Zielonego Czeku" dla p. Ro-

berta Kudra, prezesa kaletańskiego koła 

Polskiego Związku Wędkarskiego oraz p. 

Jerzego Pakuły – wiceprezesa koła, w ka-

tegorii edukacja ekologiczna dzieci i mło-

dzieży.  

    Pan Robert i pan Jerzy są osobami, które 

chętnie promują działania i postawy pro-

ekologiczne. Szczególny nacisk kładą na 

edukację ichtiologiczną m.in. poprzez or-

ganizację konkursów i zawodów wędkar-

skich dla dzieci.  

Miasto Kalety wystąpiło z wnioskami o przyznanie 
"Zielonych Czeków" dla mieszkańców naszego miasta   
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Agnieszka Kwoka Xymena Sudakowska 

M iasto Kalety pozyskało dotację 
na dofinansowanie kosztów 

funkcjonowania Dziennego Domu 
Senior+ w Kaletach.  
    Dofinansowanie otrzymano w ramach 

otwartego konkursu ofert Programu 

Wieloletniego ”SENIOR+” na lata 2015

-2020. W bieżącym roku nasza placów-

ka otrzyma wsparcie na swoją działal-

ność  z Ministerstwa Rodziny, Pracy      

i Polityki społecznej w kwocie 

35.575,00 zł.  

     Planuje się, iż kwota ta zapewni 

utrzymanie ww. placówki w ponad 30-

stu procentach. Dzienny Dom Senior + 

funkcjonuje od 2016 r. Pierwszą dotację 
otrzymaliśmy na utworzenie tej placów-

ki w 2015 r., zaś w latach 2016 i 2017 

pozyskano z budżetu państwa dodatko-

we środki na jej funkcjonowanie. Dzien-

ny Dom Senior + zapewnia od ponie-

działku do piątku opiekę, rehabilitację 
ruchową, organizację wolnego czasu       

i gorący posiłek. Zapraszamy naszych 

mieszkańców w wieku 60+ do korzysta-

nia z ww. placówki.  

W  związku z podpisaną umową 
na realizację zadań z zakresu 

dystrybucji art. żywnościowych do 
osób najbardziej potrzebujących         
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym realizowanego       
w Podprogramie 2017, Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Kaletach 
przyjął pierwszą dostawę w dniu 
28.02.2018 r. o tonażu wynoszącym 
3870 kg.  
    W przyjętych artykułach żywnościo-

wych znajduje się 12 produktów: fasola 

biała, koncentrat pomidorowy, makaron 

jajeczny, ryż biały, mleko, ser pod-

puszczkowy dojrzewający, kabanosy 

wieprzowe, filet z makreli w oleju, cu-

kier biały, miód nektarowy wielokwiato-

wy, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy   

z warzywami. W najbliższym czasie są 
planowane kolejne dostawy artykułów 

żywnościowych.  

    Do uczestnictwa w Programie zostało 

zakwalifikowanych 300 osób spełniają-
cych kryteria kwalifikacji do statusu 

osoby najbardziej potrzebującej. Do 

otrzymywania niniejszych artykułów 

żywnościowych kwalifikują się osoby     

i rodziny znajdujące się w trudnej sytu-

acji życiowej, spełniające kryteria okre-

ślone w art. 7 ustawy o pomocy społecz-

nej i których dochód nie przekracza 200-

% kryterium dochodowego uprawniają-
cego do skorzystania z pomocy społecz-

nej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie go-

spodarującej i 1.028 zł dla osoby w ro-

dzinie. Bliższe informacje udziela 

MOPS w Kaletach pod nr tel. 34/35-27-

643 lub 34/35-27-634.  

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2017-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  

Najbardziej Potrzebującym  

W  związku z licznymi zapytania-
mi o opłatę za odbiór odpadów 

komunalnych informujemy, iż wyso-
kość stawki nie uległa zmianie. Płatno-
ści za dany miesiąc dokonujemy do 
dnia 15-tego każdego miesiąca.  
    Jeśli wpłata dokonywana jest w od-
dziale banku PKO BP w Kaletach (gdzie 
nie ponoszą Państwo dodatkowej opłaty 
za wpłatę) wystarczy okazać Indywidual-
ny numer konta, który został Państwu 
doręczony wraz z podaniem kwoty do 
wpłaty. Podobna sytuacja jest przy wpła-
tach dokonywanych przez internetowe 
systemy płatności. W przypadku zagubie-
nia indywidualnego numeru konta do 
wpłat, można dzwonić do Urzędu Miej-
skiego w Kaletach pod numer telefonu 34 
3527 660. Jeśli jednak, opłata za „śmieci” 
jest dokonywana w innym miejscu (tzw. 
punktach opłat czy na poczcie) można 
posłużyć się drukiem do wpłat, który 
można odebrać w Urzędzie Miejskim      
w Kaletach, I piętro, pokój nr 5.  

Przypominamy o dokona-
niu opłaty za odbiór        

odpadów komunalnych   

W lasku komunalnym przy osiedlu  
stanie duży plac zabaw   

W  miesiącu maju planowane jest 
uruchomienie kolejnego placu 

zabaw w naszym mieście. Tym razem 
urządzony on zostanie w lasku komu-
nalnym przy osiedlu na ul. 1 Maja.  
    Nasi najmłodsi mieszkańcy dostaną 
do dyspozycji bajecznie kolorowy ze-

staw zabawowy składający się z wielu 

elementów, spełnia-

jących różnorodne 

funkcje zarówno w 

odniesieniu do po-

trzeb i możliwości 

dzieci młodszych jak 

i tych starszych. 

Zjeżdżalnie, ścianki 

wspinaczkowe, tune-

le oraz elementy 

edukacyjne, to tylko 

niektóre z cieka-

wych atrakcji jakie czekać będą na dzie-

ci w tym miejscu.  

    Plac zabaw będzie podobny do tego 

jaki stoi w parku miejskim w Jędrysku. 

Jest to kolejny krok zagospodarowania 

lasku komunalnego, jako miejsca rekre-

acyjnego dla mieszkańców osiedla oraz 

pobliskich domków jednorodzinnych. 

Działa już w tym miejscu "ścieżka zdro-

wia" z elementami siłowni zewnętrznej, 

a w przyszłości planowane jest dalsze 

zagospodarowanie tego terenu.  

Miasto Kalety pozyskało 
35.575,00 zł dotacji na  

działalność Domu Senior +  
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Ewa Mikołajewska– Haiska 

M iejski Ośro-
dek Pomo-

cy Społecznej             
w Kaletach 
 w 2017r. realizo-
wał zadania wła-
sne i zlecone.  
    W  r a m a c h 

świadczeń pomocy społecznej w 2017 r. 

zadaniem własnym gminy była pomoc   

w formie zasiłku celowego, celowego 

specjalnego, pomocy żywieniowej, po-

krycie kosztów wyżywienia i pobytu     

w Dziennym Domu Pomocy Środowi-

skowej dla osób Niepełnosprawnych, 

pokrycie kosztów pobytu w Domu Po-

mocy Społecznej dla osób chorych, re-

alizacja usług opiekuńczych oraz zasiłki 

dotowane z budżetu państwa (zasiłki 

stałe, okresowe i pomoc obiadową).  
    W 2017 r. objęto pomocą społeczną 
188 rodzin, 483 osób w rodzinach. Zada-

niem zleconym ośrodkowi pomocy spo-

łecznej są świadczenia rodzinne, świad-

czenia wychowawcze i świadczenia        

z funduszu alimentacyjnego.  

    W ramach zadań własnych gminy 

zrealizowano:  

1. Dożywianie 
 W związku z prowadzoną pomocą          
w formie dożywiania nasza gmina 

uczestniczy w wieloletnim programie 

„Pomoc państwa w zakresie dożywia-

nia”. W 2017 r. na ten cel wydatkowano 

119.123 zł , z czego środki własne gmi-

ny wynosiły 47.663 zł (40,00% udziału), 

dotacja z budżetu państwa 71.460 zł. 

(60,00 % udziału). Program obejmował: 

- pomoc obiadową - 108 dzieci i 2 osoby 

dorosłe – 15.162 świadczeń -kwota 

95.023 zł w tym: ze środków własnych - 

47.663 zł dotacja państwa - 47.360 zł  

- zasiłki celowe i pomoc rzeczową na 

dożywianie – 45 rodziny – 102 osób       

w rodzinie, kwota - 24.100 zł, w tym: 

dotacja państwa - 24.100 zł  

Pomoc żywieniowa realizowana jest        

w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 

w Kaletach i Kaletach- Miotku, Przed-

szkolu Miejskim Nr 1 w Kaletach               

i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Kaletach 

– Miotku, Niepublicznym Przedszkolu 

„Bystrzaki” z Oddziałami Integracyjny-

mi w Kaletach , Punkcie Przedszkolnym 

„Mali odkrywcy” w Kaletach oraz Nie-

publicznej Szkole Podstawowej Nr 1       

w Kaletach.  

W restauracji „CASYNO” w Kaletach 2 

osoby dorosłe korzystały z gorącego 

posiłku.  

2. Usługi opiekuńcze  
– 25 osób – 11.313 świadczeń – 200.678 

zł. 

 Usługi opiekuńcze świadczone są przez 

4 etatowe opiekunki domowe oraz            

5 opiekunów zatrudnione na umowę 
zlecenie. Z usług opiekuńczych korzy-

stają osoby niepełnosprawne i osoby        

w podeszłym wieku, które nie mają moż-
liwości opieki ze strony rodziny. Wśród 

opiekunek domowych zatrudnionych 

przy opiece nad ww. są osoby, które 

kończyły kurs „Opiekuna osoby starszej 

i niepełnosprawnej” organizowane przez 

MOPS w ramach programu PO KL pro-

jektu systemowego „Ja też potrafię”. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze –        

5 osób – realizacja od marca 2017 r. do 

grudnia 2017 r. - koszt 29.000 zł Zatrud-

niono 2 asystentów osób niepełnospraw-

nych na umowie zlecenia. Koszty za-

trudnienia pokrywane były w ramach 

programu z EFS projektu „Wszyscy ra-

zem”  

3. Zasiłki celowe, celowe specjalne  

- 196 rodzin, na kwotę – 132.323 zł,  

z tego :  

- środki własne gminy- 88.274 zł 

 - środki z EFS projektu „Wszyscy ra-

zem” - 19.949 zł  

- środki z programu „Pomoc państwa no 

dożywianie”- 24.100 zł .  

    W ramach zasiłków celowych udziela-

no pomocy w formie zasiłków pienięż-
nych na zakup żywności, leków, opału, 

odzieży, w formie rzeczowej tj. realiza-

cja talonów żywnościowych (dla osoby 

samotnej – 634 zł, dla osoby w rodzinie 

514 zł).  

4. składki zdrowotne od zasiłków stałych 

– 33 osoby - 366 świadczeń - kwota - 

18.071 zł 8. Dom pomocy społecznej -     

1 osoba – koszt. 27.865 zł, pobyt w Do-

mu Pomocy Społecznej dla Psychicznie 

Chorych w Lublińcu.  
 

         W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Kaletach brał udział         

w następujących programach: .  

1. Program Operacyjny Pomoc Żywie-
niowa 2014-2020 w ramach EFS Naj-

bardziej Potrzebującym.  

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kaletach za 2017 r.    

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2017 rok    

G minna Komisja ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych    

w 2017 r. odbyła 8 posiedzeń. Komisja 
wezwała 20 osób, z których 10 osób 
zgłosiło się na posiedzenia komisji. 
    Z ww. osobami przeprowadzono roz-

mowy motywacyjne do podjęcia lecze-

nia odwykowego. Osoby były wzywane 

na posiedzenie komisji na wniosek ro-

dziny, pracowników socjalnych MOPS 

w Kaletach, Policji oraz pedagogów 

szkolnych. 

    Wezwane osoby otrzymały skierowa-

nie do uczęszczania w zajęciach terapeu-

tycznych Kaletańskiego Stowarzyszenia 

Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”, 

a także na zajęcia z Certyfikowanym 

Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. 

W 2017 roku z terapii z Certyfikowanym 

Specjalistą Psychoterapii Uzależnień 
było objętych 26 osób – mieszkańców 

Kalet, zajęcia odbywały się w budynku 

Urzędu Miasta w Kaletach. 

    W 2017 roku na wniosek Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Tar-

nowskich Górach prowadził postępowa-

nia w sprawie dot. wydania Postanowień 
o zobowiązaniu do poddania się leczeniu 

odwykowemu dla 2 mieszkańców Kalet. 

Komisja wydała 6 pozytywnych posta-

nowień dotyczących pozwoleń na sprze-

daż napojów alkoholowych. Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przyłączyła się również 
do Programu „Bezpiecznie – chce się 

żyć”, realizowanego przez Krajowe Cen-

trum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

wraz z Komendą Powiatową Policji      

w Katowicach, pokrywając koszty dojaz-

du oraz zakup biletów wstępu dla miesz-

kańców Kalet. Ponadto w roku ubie-

głym, na zlecenie ww. Komisji, w kale-

tańskich szkołach został zrealizowany 

Program Profilaktyczny „Archipelag 

Skarbów”. 

    Ponadto członkowie Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych w Kaletach, w 2017 roku uczest-

niczyli w spotkaniach Zespołu Interdy-

scyplinarnego, który zajmuje się sprawa-

mi dotyczącymi przemocy w rodzinie. 
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Renata Czudaj 

- otrzymaliśmy 10.988,15 kg żywności   

o wartości – 56.415,68 zł, wydano 991 

paczek ( pomoc cykliczna). Z żywności 

skorzystały rodziny, których dochody 

nie przekraczały 200% kryterium docho-

dowego obowiązującego w pomocy spo-

łecznej tj. 1.268 zł na osobę samotnie 

gospodarującą i 1.028zł na osobę w ro-

dzinie.  

2. Program ”Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania” 

- w 2017 r. na ten cel wydatkowano 11-

9.123 zł , z czego środki własne gminy 

wynosiły 47.663 zł (40,00% udziału), 

dotacja z budżetu państwa 71.460 zł. 

(60,00 % udziału).  

3. W 2017 r. tutejszy ośrodek realizo-
wał projekt partnerski „Wszyscy ra-
zem”.  
   Program realizowany jest z powiatem 

tarnogórskim . Program skierowany był 

do rodzin wychowujących dziecko nie-

pełnosprawne, rodzin wielodzietnych     

i niewydolnych wychowawczo oraz 

osób niesamodzielnych, ze względu na 

stan zdrowia. Program obejmował 

wsparcie psychologiczne, prawne, edu-

kacyjne, rehabilitacyjne w formie za-

trudnienia asystentów osób niesamo-

dzielnych, wsparcia finansowego oraz 

zakup i zainstalowanie programu wspo-

magający nauczanie dla dziecka auty-

stycznego. Wydatki w 2017 r. - 85.370 

zł  

4. Program Przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze-
mocy w rodzinie dla gminy Kalety na 
lata 2017-2021.  
    W ramach programu przy MOPS Ka-

lety działa Zespół Interdyscyplinarny.  

W 2016 r. prowadzono 20 spraw dot. 

przemocy w rodzinie (niebieskie karty), 

pomocy udzielono 40 osobom. Zespół 

Interdyscyplinarny odbył – 24 spotkania 

oraz 65 posiedzeń grup roboczych.  

5. Program „ Asystent rodziny i koor-
dynator pieczy zastępczej na rok 20-
17”  
    W ramach programu zatrudniono asy-

stenta rodziny. Wydatki na wspieranie 

rodziny wynosiły 16.932 zł w tym dota-

cja z budżetu państwa na zatrudnienie 

asystenta w wysokości 12.755 zł. Gmina 

zleciła Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Kaletach zadania z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. W ramach tego zadania opła-

caliśmy w części wydatki za opiekę         
i wychowanie 6 dzieci z terenu gminy     

w pieczy zastępczej. Wydatkowano        

w 2017 r. kwotę 12.323 zł.  

W 2017 r. pod opieką asystenta rodziny 

znalazło się 12 rodzin z dziećmi, w tym 

6 rodzin z postanowieniem Sądu Ro-

dzinnego na objęcie opieki przez asy-

stenta. 
 

 Gmina Kalety prowadzi dzienny Dom 

„Senior+” Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kaletach kieruje i ustala 

odpłatność za pobyt ww. domu. W 2017 

roku skierowano do Domu „Senior +” 

16 osób.  
 

    Dział Świadczeń Rodzinnych  

i Alimentacyjnych  

I. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze.  
    W 2017 roku w naszym Ośrodku Po-

mocy Społecznej wydatkowano ogółem 

na świadczenia rodzinne oraz świadcze-

nia opiekuńcze kwotę 2.251.618 zł.  

W tym:  

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do 

zasiłku były przyznane na 626 dzieci     

w 478 rodzinach.  

    Z powyższej kwoty na zasiłki rodzin-

ne wydano 576.210 zł natomiast na do-

datki do zasiłku rodzinnego przeznaczo-

no kwotę 307.173 zł. Z dodatków do 

zasiłku rodzinnego największą kwotę 
przeznaczono:  

- na dodatek z tytułu opieki nad dziec-

kiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego - 81.874,91 zł,  

- na dodatek z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej – 

55.240,02 zł,  

- na dodatek z tytułu samotnego wycho-

wywania dziecka – 40.551,91 zł,  

- na dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania, czyli na tzw. „ dodatek na 

dojazd ” – 31.516,20 zł.  
 

    W miesiącu wrześniu 2017 roku jak 

co roku wypłacono tzw. „wyprawki 

szkolne” w związku z rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego 2017/2018       

w wysokości 27.376,41 zł.  

    Szczęśliwym rodzicom, których ro-

dziny powiększyły się o nowonarodzo-

nego potomka wypłacono dodatki do 

zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się 
dziecka w wysokości 40.159,50 zł.  Na-

tomiast 76.000 zł przeznaczono na wy-

płatę jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka, czyli tzw. 

„becikowego”.  

    W 2017 roku 24 matek, które nie po-

siadało uprawnień do zasiłku macierzyń-
skiego skorzystało ze świadczenia rodzi-

cielskiego. Ogółem wypłacono z tego 

tytułu 275.968 zł.  

   Ze świadczeń opiekuńczych korzystało 

w 2017 roku 322 osób którym ogółem 

wypłacono 1.096.244 zł świadczeń        
w tym:  

- na zasiłki pielęgnacyjne przeznaczono 

488.376 zł,  

- na świadczenia pielęgnacyjne 408.466 

zł,  

-  na specjalny zasiłek opiekuńczy    

98.367 zł. 

- na zasiłek dla opiekuna 101.035 zł  

     Ponadto 43 osoby było objęte ubez-

pieczeniem emerytalno – rentowym a 15 

osób ubezpieczeniem zdrowotnym         

z tytułu uprawnienia do świadczeń opie-

kuńczych, w związku z opieką nad nie-

pełnosprawnym członkiem rodziny.  

II. Świadczeń z Funduszu Alimenta-
cyjnego.  

   W 2017 roku wypłacono 135.750 zł 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na 32 osoby uprawnione do alimentów. 

Kwoty zwrócone przez dłużników ali-

mentacyjnych tytułem zwrotu wypłaco-

nych świadczeń alimentacyjnych wynio-

sły 29.603,23 zł co oznacza, że z wyda-

nych środków na wypłatę ww. świad-

czeń odzyskano kwotę stanowiącą 22 %.  

    W 2017 roku prowadzono postępowa-

nie administracyjne wobec 20 dłużników 

alimentacyjnych. Dla 4 z nich wydano 

decyzje o uznaniu ich za uchylających 

się od zobowiązań alimentacyjnych.       

W sprawie 6 dłużników złożono w pro-

kuraturze wnioski o ściganie za prze-

stępstwo określone w art. 209 § 1 kodek-

su karnego (tj. uporczywe uchylanie się 
od obowiązku alimentacyjnego).           

W związku z przyznaniem świadczeń     
z funduszu alimentacyjnego złożono 23 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnie-

nia przestępstwa określonego w art. 209 

§ 1. Dłużnicy, którzy posiadają zadłuże-

nie za okres dłuższy niż 6 miesięcy są 
zgłoszeni do Biura Informacji Gospodar-

czej Infomonitor, do rejestru dłużników 

ERIF, do Krajowego Biura Informacji 

Gospodarczej KBIG, Krajowej Informa-

cji Długów Telekomunikacyjnych KIDT 

oraz Krajowego Rejestru Długów KRD - 

wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zgłoszo-

nych jest 48 dłużników.  

III. Świadczenie wychowawcze  
– Program 500 +.  

 W 2017 roku wypłacono 4.213.025 zł 

świadczeń wychowawczych. Programem 

zostało objętych 702 dzieci z naszego 

miasta w wieku do 18 roku życia w 477 

rodzinach.  

IV. KARTA DUŻEJ RODZINY  
W 2017 r. w ramach tego programu wy-

dano 86 kart dużej rodziny. Na dzień 
31.12.2017 r. liczba wszystkich przyzna-

nych kart w naszej gminie wynosi 486   

z czego 323 dla dzieci a 163 dla rodzi-

ców.  
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