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Ichtiopark oficjalnie przekazany w ręce mieszkańców oraz turystów    

19  września 2015 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie Ichtiopar-

ku w Kaletach. Projekt, na który Mia-
sto Kalety otrzymało dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach PRO WSL na lata 2007-2013, 
zakończył się zgodnie z harmonogra-
mem w czerwcu, jednak ze względu na 
napięty grafik imprez wakacyjnych 
oraz sezon urlopowy, otwarcie parku 
tematycznego zaplanowano właśnie na 
wrzesień. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 524.418,79 zł.  
    Atrakcji o tematyce rybnej w tym dniu 
nie brakowało. Już od samego rana ama-
torzy połowu ryb mogli wziąć udział     
w zawodach wędkarskich, które rozegra-
ne zostały w trzech kategoriach: dla 
dzieci ze szkół podstawowych, dla ko-
biet oraz dla młodzieży i dorosłych. Od-
były się również wyścigi w łodziach 
wiosłowych dla drużyn dwuosobowych.  
   Na najmłodszych czekała gra terenowa 
- duży, dmuchany basen, gdzie za pomo-
cą podbieraków można było łowić za-
bawkowe rybki. Wędkarze z Koła PZW 
Kalety przygotowali pokaz sprzętu           
i wędkarstwa profesjonalnego, a obsługa 
cateringowa zadbała o podniebienia ser-
wując przepyszne rybne menu.  
    O godzinie 17.00 burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia dokonał ofi-
cjalnego otwarcia Ichtioparku oraz sym-
bolicznie przekazał go w ręce naszych 
mieszkańców i turystów. Następnie, 
wraz z posłem na Sejm RP Tomaszem 
Głogowskim oraz przewodniczącym 
Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem, 
wręczył nagrody dla zwycięzców w za-
wodach rozegranych w ciągu całego 

dnia.  
    W wydarzeniu udział wzięli również 
radni: Edward Drabik, Krzysztof Rogocz 
i Michał Brol.  
    Niewątpliwie największą atrakcją tego 
dnia okazał się widowiskowy koncert 
Miejskiej Orkiestry Dętej na wodzie. 
Nasi muzycy w ło-
dziach wiosłowych 
dali popis nie tylko 
instrumentalny ale 
również niezłej koor-
dynacji ruchowej. 
K o n c e r t o w a n i e        
w łódce było z pew-
nością nie lada wy-
zwaniem. Na scenie 
natomiast wystąpiły 
mażoretki Inez.  
    Plenerową impre-
zę zwieńczyła pro-
jekcja bajki pt. 
"Skubani", którą 
można było obejrzeć 
w ramach naszego 
miejskiego Kina Let-
niego na leżaczkach. 
    Burmistrz Miasta 
Kalety dziękuje węd-
karzom z PZW Koło 
Kalety z prezesem 
Robertem Kudrem na 
czele oraz naczelni-
kowi OSP Kalety 
Kazimierzowi Złoto-
szowi, a także Dy-
rektorowi MDK Ka-
lety Marianowi Li-
sieckiemu za pomoc 
w organizacji wyda-

rzenia. Słowa podziękowania należą się 
również wszystkim, którzy włożyli wiele 
pracy i wysiłku w realizację przedsię-
wzięcia. Wszystkich naszych mieszkań-
ców oraz turystów odwiedzających Ka-
lety zapraszamy na jesienne spacery po 
Ichtioparku. 

Na  remontowanym boisku w Kuczowie w miesiącu 
wrześniu zakończono układanie naturalnej mu-

rawy, pod którą zamontowano profesjonalny system na-
wadniania firmy „Perrot”. 
    System jest sterowany elektronicznie, a boisko nawadnia 
12 zraszaczy.  
    Obecnie system ten jest w fazie testów i rozruchu. Decyzję       
o konieczności budowy systemu podjęto aby wyeliminować 
niebezpieczeństwo zniszczenia nowej płyty boiska w przy-
padku długotrwałej suszy.  
    Koszty w wysokości 70 000 zł netto budowy systemu na-
wadniania wraz z całą infrastrukturą, tj. zasilaniem energe-
tycznym, pompami, sterowaniem i innymi elementami zosta-
ną pokryte ze środków budżetu Miasta, które zostały jedno-
głośnie zabezpieczone podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 
10 września br.  

Boisko w Kuczowie z profesjonalnym  
systemem nawadniania    
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20 września w Zielonej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Prezesa PZW Kalety. 

 13 września nad dolnym zbiornikiem wodnym w Zielonej odbyły się V Zawody Rodzinne Okręgu PZW Częstochowa. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 
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Szanowni Państwo ! 
 

    Ubiegam się o mandat Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny             
bezpartyjny kandydat w okręgu nr 70, obejmującym powiaty tarnogórski i gliwicki 
oraz miasto Gliwice. 
    Wieloletnie doświadczenie umożliwi mi w Senacie dobrą i rzetelną pracę na rzecz 
naszego regionu i kraju. Celem nadrzędnym pracy Senatu jest tworzenie jasnego           
i przejrzystego prawa. W szczególności dotyczącego poprawy warunków życiowych  
zwykłych ludzi, w tym ochronę pracy i wspierania Rodziny. Ponadto prowadzić będę 
aktywną promocją kultury, sportu i turystyki regionalnej. 
    Będę wspierać stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, które opierają działalność 
głównie na społecznej aktywności ludzi, poprzez stworzenie specjalnego państwowego 
funduszu wspierającego organizacje pozarządowe. 
   Wierzę w tradycyjne wartości takie jak: uczciwość, sumienność, rzetelność,          
pracowitość. Deklaruję, iż utrzymam stały regularny kontakt z mieszkańcami naszego 
okręgu wyborczego, aby zachować wrażliwość na sprawy społeczne. 
    Nazywam się Artur Maligłówka, mam żonę Aleksandrę oraz syna Ksawerego.  
Pracuję jako nauczyciel w Gimnazjum Nr 5 w Tarnowskich Górach. Jestem magistrem 
historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 
    Ponadto na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ukończyłem studia  
podyplomowe, uzyskując kwalifikacje trenera II klasy piłki nożnej.  
     Byłem radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego w kadencjach 2006 – 2010 i 2010 – 
2014.  W latach 2006 – 2010 pełniłem funkcję Wicestarosty Powiatu Tarnogórskiego. 
Brałem udział m.in. w zorganizowaniu Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej, 
utworzeniu Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, założeniu Stowarzyszenia       
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach.  
    W latach 2006 – 2012 byłem Przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia.  
Realizuję się w działalności społecznej i charytatywnej, m.in. jako trener prowadzę  
zajęcia z dziećmi i młodzieżą w UKS „Unia” Strzybnica. Poprzednio byłem zawodnikiem 
klubów sportowych z terenu powiatu tarnogórskiego.  
    Przewodniczę Wydziałowi Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg     
Bytom. 

     Jestem współzałożycielem Przymierza Śląskiego, organizacji działającej  
na rzecz zachowanie kultury, dziedzictwa, tradycji ziemi śląskiej.  MATERIAŁ PŁATNY 

12 września na torze speedrowerowym TPD Kalety odbył się finał Pucharu Okręgu. 

15 września w Gliwicach miała miejsce uroczystość nadania stopnia zawodowego nauczycielom. Stopień nauczyciela dyplomo-
wanego otrzymała Pani Anna Franke– Sołtysik z Miejskiego Przedszkola w Kaletach. 

14 września w Drutarni, przy ul. 3 Maja, stanął nowy plac zabaw. 

20 września  członkowie grupy tanecznej „Rock Time” brali udział w konkursie „V Grand Prix w Rock & Rollu Tradycyjnym - 
Puchar Prezydenta Zawiercia”.  

19 września uroczyście otwarto Ichtiopark w Kaletach. 

24 września odbył się przetarg na wskutek którego Miasto sprzedało nieruchomość zabudowaną w Miotku przy ul. Tarnogórskiej. 

27 września na stadionie miejskim przy ul. Fabrycznej odbyła się „II Niedziela z Cittaslow” na sportowo. 

8 października na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach miała miejsce XI sesja Rady Miejskiej. 

13 i 14 października w Miejskim Domu Kultury i restauracji „Figaro” miały miejsce jubileusze 50 i 25 lat związku małżeńskiego. 

Wyrazy współczucia dla Pana Jana Potempy na okoliczność śmierci matki 
śp. Marty Potempa 

 

składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 
 i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi.  
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Marek Parys 

W  sobotę 19 września przez cały 
dzień mieszkańcy oraz odwie-

dzający nasze miasto mogli spotkać na 
terenie gminy Kalety reporterów sta-
cji radiowej RMF FM.  
    Dzięki zwycięstwu Kalet w głosowa-
niu internetowym ekipa „żółtej rozgło-
śni” przez całą sobotę nadawała na żywo 
fakty z naszej miejscowości.  
   Audycje informacyjne połączone były 
z wypowiedziami, które były szansą na 
wypromowanie atrakcji naszego miasta. 
Ogólnopolscy słuchacze mogli dowie-
dzieć się m.in., że Kalety to najbardziej 
zalesiona gmina w Polsce, na naszym 
terenie istnieje najdłuższy szlak rowero-

wy na Śląsku oraz że nasze 
miasto to raj dla wędkarzy oraz 
grzybiarzy. Wizyta RMF-u 
zbiegła się z otwarciem Ichtio-
parku oraz Powiatowymi Za-
w o d a m i  S p o r t o w o -
Pożarniczymi, które w tym 
dzniu odbywały się na stadio-
nie miejskim. 
     Zaistnienie Kalet na antenie 
ogólnopolskiej rozgłośni radio-
wej jest dużą szansą na jeszcze 
większy rozwój turystyczny 
Leśnego Zakątka Śląska.  

Radio RMF FM nadawało na żywo z Kalet   

Złote Gody - czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Kaletach    

13  października 2015 r., w Re-
stauracji “Casyno” miała 

miejsce uroczystość uhonorowania 
ośmiu par, które przeżyły ze sobą         
w związku małżeńskim 50 lat. 
    Złote Gody wraz z zaproszonymi gość-
mi świętowali Poseł na Sejm RP Tomasz 
Głogowski, Prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach Andrzej Pilot, proboszczowie 
parafii w Jędrysku i Drutami - Wojciech 
Ciosmak i Krzysztof Sędłak, burmistrz 
miasta Klaudiusz Kandzia, zastępca kie-
rownika USC Lidia Chrobok, wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz 
oraz radni Rady Miejskiej Irena Nowak    
i Kazimierz Złotosz.  

    Szanownym Jubilatom złożono ser-
deczne życzenia, przede wszystkim zdro-
wia i dalszej pomyślności. Burmistrz 
miasta w swoim przemówieniu stwier-
dził, że obchody Jubileuszu Złotych Go-
dów mieszkańców Kalet są niejako świę-
tem dla całej naszej gminy. Wyraził po-
dziękowanie za ich dotychczasową pracę, 
trud i zaangażowanie włożone w wycho-
wanie dzieci oraz życzył dalszych, 
wspólnie przeżytych lat w zdrowiu            
i szczęściu, a także wysokich emerytur. 
     Wszyscy Jubilaci zostali odznaczeni 
medalami za długoletnie pożycie małżeń-
skie oraz otrzymali słodkie upominki. 
Gości podjęto śląskim obiadem przygoto-

wanym przez Restaurację "Casyno", był 
także czas na długie rozmowy przy ka-
wie. Na koniec Jubilaci zaproszeni zostali  
do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.  
   Złote gody w roku 2015 obchodzili: 
- Irena i Roman Bulowie,  
- Teresa i Roman Długajowie,  
- Monika i Horst Giemulowie,  
- Jadwiga i Krystian Jeziorscy,  
- Urszula i Zygfryd Lebkowie,  
- Anna i Hubert Szopkowie,  
- Irmgarda i Wilhelm Wolnikowie,  
- Anna i Ryszard Trębaczowie.   

Agnieszka Kwoka 
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Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego  

14  października 2015 r., w re-
stauracji Figaro miała miej-

sce uroczystość uhonorowania par 
Naszych mieszkańców, które przeżyły 
ze sobą w związku małżeńskim 25 lat. 
    „Srebrne gody” wraz z zaproszonymi 
świętowali: poseł na Sejm RP Tomasz 
Głogowski, proboszczowie parafii         
w Jędrysku i Drutami - Wojciech Cio-
smak i Krzysztof Sędłak, burmistrz mia-
sta Klaudiusz Kandzia, zastępca kierow-
nika USC Lidia Chrobok, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz 
Ptak oraz radni Rady Miejskiej- Irena 
Nowak, Ryszard Sendel i Alojzy Rupik. 

   Szanownym Jubilatom złożono ser-
deczne życzenia dalszej pomyślności 
oraz wytrwania w swoich związkach      
w zdrowiu co najmniej następnych 25 
lat. 
    „Srebrne gody” świętowały następują-
ce pary:  
- Krystyna i Krzysztof Bronclowie,  
- Joanna i Jan Danyszowie, 
-  Danuta i Stefan Grelowie,   
- Ilona i Piotr Grosiakowie,  
- Gabriela i Grzegorz Gubałowie,  
- Bernadeta i Adam Imiołczykowie,    
- Iwona i Damian Jelonkowie,  
- Anna i Bogusław Kalusowie,  

- Teresa i Mirosław Kobylarczykowie,   
- Renata i Dariusz Kwiecińscy,   
- Renata i Bogusław Lipińscy,  
- Danuta i Henryk Łukasikowie,   
- Joanna i Mirosław Ocelokowie,  
- Beata i Franciszek Ogrodnikowie,  
- Renata i Grzegorz Płonkowie,  
- Irena i Jan Stanchły,   
- Izabela i Marcin Stręciochowie,  
- Monika i Damian Szołtysikowie,   
- Bożena i Kazimierz Urbańczykowie, 
- Beata i Dariusz Urbańczykowie,  
- Arlena i Piotr Wiśniowscy, 
- Elżbieta i Diter Zimertowie.   

13  października 2015 r. w Ze-
spole Szkół i Przedszkola        

w Kaletach Miotku 22 dzieci z klasy 
pierwszej oficjalnie zostało pasowa-
nych na uczniów Szkoły Podstawowej. 
Ceremonia rozpoczęła się o godz.   
10.00 występami artystycznymi dzieci, 
po których dyrektor placówki p. Boże-
na Dziuk dokonała uroczystego paso-
wania na ucznia.  
    W tym szczególnym wydarzeniu 
oprócz rodziców udział wzięli również 
zaproszeni goście: burmistrz miasta Ka-
lety Klaudiusz Kandzia, zastępca burmi-
strza Dariusz Szewczyk oraz przewodni-
cząca Komisji Oświaty Irena Nowak. 
    Burmistrz złożył najserdeczniejsze 
życzenia dla młodych adeptów Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Kaletach oraz 
przekazał na ręce wychowawcy klasy – 
p. Mirosławy Potempy odtwarzacz typu 
„Boom Box”, który posłuży jako pomoc 
dydaktyczna dla pierwszaków.  
    Głos zabrała również p. Irena Nowak 
życząc uczniom wielu sukcesów w szko-
le, a rodzicom pociechy z dzieci. 
     Nowymi uczniami Zespołu Szkół          
i Przedszkola w Kaletach Miotku zostali: 

1. Bąk Kamil  
2. Bułka Antoni  
3. Duda Klara  
4. Dziuk Hanna  
5. Fronczek Mateusz  
6. Fronczek Szymon  
7. Grotecki Kamil  
8. Kąkol Beniamin  
9. Klonowska Wiktoria  
10. Komarowski Michał  
11. Kostka Arkadiusz  
12. Krawczyk Jakub  

13. Krupa Julianna  
14. Maniura Magdalena  
15. Michalik Oskar  
16. Musik Angelika  
17. Musik Dawid  
18. Pilarski Damian  
19. Rupik Nikodem  
20. Swoboda Kacper  
21. Warczok Michał  
22. Zgoda Maria  

Pasowanie na ucznia w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku    

Agnieszka Kwoka 
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14  października 2015 r. odbyło 
się uroczyste pasowanie na 

ucznia dzieci z klas I Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mic-
kiewicza w Kaletach.  
    W tym szczególnym dla dzieci dniu 
towarzyszyli im rodzice, a także zapro-
szeni goście, Burmistrz Miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz 
Ptak, a także radni Irena Nowak              
i Krzysztof Rogocz.  
    Po części artystycznej Pani dyrektor 
Dorota Mańczak wraz z Burmistrzem 
Klaudiuszem Kandzią dokonali uroczy-
stego pasowania na ucznia.  
    Miasto Kalety dla każdej klasy ufun-
dowało odtwarzacz „Boom Box”, które 
posłużą jako pomoce dydaktyczne          
w prowadzeniu zajęć oraz słodki poczę-
stunek. 
Nowymi uczniami zostali: 

Klasa I a 
wych. mgr Janina Kopyciok 
 

1.   Cichoń Patryk 
2.   Gawor Ewa 
3.   Grund Natalia 
4.   Grund Patryk 
5.   Imiołczyk Oliwier 
6.   Karmański Mateusz 
7.   Kosmała Mateusz 
8.   Kowolik Maksymilian 
9.   Kowolik Paweł 
10. Labus Julia 
11. Machoń Wiktoria 
12. Maleska Julia 

13. Maruszczyk   
      Konrad 
14. Neumann Szymon 
15. Oszwa Sandra 
16. Raj Nikola 
17. Stroba Marcin 
18. Stroba Mateusz 
19. Sudakowski  
      Mateusz 
20. Usnacht Oliwia 
21. Watoła  
      Aleksandra 
22. Watoła David 
23. Włóczyk Piotr 

Klasa I b 
wych. mgr Ewa Jeż 
 

1.   Białoń Maja 
2.   Brdonkała Krzysztof 
3.   Dalkowska Katarzyna 
4.   Galios Paulina 
5.   Janos Marta 
6.   Jeziorski Bartosz 
7.   Kocot Amelia 
8.   Lisek Joanna 
9.   Lisoń Mikołaj 
10. Meinert Mateusz 
11. Respondek Jagoda 
12. Rogozińska Wiktoria 
13. Szota Milena 
14. Thomalla Vanessa 
15. Tomys Bartosz 
16. Węglowski Sylwester 
17. Warbisch Paulina 

Klasa I c 
wych. mgr Magdalena Kodura 
 

1.   Budny Natalia 
2.   Gozdek Agata 
3.   Kaźmierski Paweł 
4.   Kosmala Mateusz 
5.   Kuder Sebastian 
6.   Kurcoń Miłosz 
7.   Kwoka Kamil 
8.   Kwoka Magdalena 
9.   Lipinski Michał 
10. Maruszczyk Zuzanna 
11. Parys Marta 

12. Pietruszka Kinga 
13. Skałbana Zuzanna 
14. Słodczyk Nadja 
15. Szaton Aleksandra 
16. Szcześniak Karolina 
17. Toborek Dawid 
18. Wąsinska Emilia 
19. Wilk Miłosz 
20. Żłobicka Maria 
 
Klasa I d 
wych. mgr Beata Brol 
 
1.   Binek Natalia 
2.   Binek Wiktor 
3.   Brzezina Nikola 
4.   Brzęczek Laura 
5.   Cieślik Mikołaj 
6.   Czornik– Sobala Wanessa 
7.   Foks Emilia 
8.   Kandzia Bartosz 
9.   Kasprzycka Kaja 
10. Kośniak Adrianna 
11. Kulawik Daria 
12. Magiera Agata 
13. Mazur Jakub 
14. Ordon Wiktor 
15. Sanitra Milena 
16. Segiet Marta 
17. Szydlak Aleksandra 

Pasowanie na ucznia w PSP 1 w Kaletach  

ROCK TIME nie dał szans rywalom - pełna obsada podium 

20  września 2015 roku uczestni-
czyliśmy w konkursie „V 

Grand Prix w Rock & Rollu Trady-
cyjnym - Puchar Prezydenta Zawier-
cia”.  
    W konkursie brało udział 10 par         
z grupy Rock Time. Półtorej godzinna 
walka o podium toczyła się pomiędzy 
wspaniałymi tancerzami z różnych ze-
społów tanecznych. Ostatecznie wszyst-

kie miejsca finałowe zajęli reprezentanci 
MDK Kalety a na podium uplasowali 
się: I miejsce Patrycja Wienczek i Tade-
usz Tarnowski II miejsce Karina Bron-
der i Adrian Kalus III miejsce Karolina 
Gruner i Daniel Wojtyra Nagroda pu-
bliczności również trafiła do naszych 
tancerzy. Puchar Publiczności zdobyli 
Karina Bronder i Adrian Kalus.  

Marian Lisiecki 

Marek Parys 
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Zawody rodzinne Okręgu PZW Częstochowa w Zielonej 

KOŁO  
PZW KALETY 

13  w r z e ś n i a 
odbyły się 

po raz piąty Wędkar-
skie Zawody Rodzin-
ne organizowane 
przez Komisję ds. 
Młodzieży przy Za-
rządzie Okręgu PZW 
w Częstochowie.  
    W tym roku zawody zostały rozegrane 
na zbiorniku Zielona. Patronat nad kon-
kursem objął Pan Klaudiusz Kandzia 
Burmistrz Miasta Kalety.  
     Po losowaniu stanowisk zawodnicy 
sprawnie rozlokowali się na swoich 
miejscach i po sygnale od sędziego 
głównego, którym był pan Arkadiusz 
Meryk, rozpoczęli rywalizację.  
    Łowiono płocie i leszcze. Zawody 
rozgrywane były jak zwykle drużynowo. 
Regulamin zawodów określił, że jeden 
ze startujących nie może mieć więcej niż 
14 lat (liczył się rok urodzenia),  drugi 
zawodnik musiał posiadać uprawnienia 
do wędkowania oraz obaj musieli być ze 
sobą spokrewnieni. 
    Organizatorom chodzi głównie o pro-
pagowanie idei rodzinnego wędkowania 
i spędzania czasu nad wodą i dlatego 
taka formuła jest powtarzana już od pię-
ciu lat.  
    Po zakończeniu zawodów i zważeniu 
ryb zawodnicy i osoby towarzyszące 

skorzystali z poczęstunku. Gdy 
już wszyscy zaspokoili głód- 
przedstawiciele Komisji Mło-
dzieżowej Grzegorz Śliwi ński      
i Sławomir Kowalik oraz Prezes 
Koła PZW Kalety Robert Kuder 
wręczyli najlepszym drużynom 
dyplomy i puchary ufundowane 
przez Pana Burmistrza Klaudiu-
sza Kandzię. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali: upominki wędkarskie, 
znaczki okolicznościowe i zanę-
ty.  
    W imieniu Komisji ds. Młodzieży 
dziękuję: Urzędowi Miasta   w Kaletach 
za ufundowanie pucharów, Arkadiuszo-
wi Pawlakowi za przekazanie zanęt, 
wszystkim uczestnikom zawodów oraz 
kolegom z Koła PZW w Kaletach za 
pomoc w organizacji. Mam nadzieję, że 
za rok zawody w podobnej formule   
zorganizujemy w kolejnym ciekawym 
miejscu naszego Okręgu aby móc poka-
zać, że warto razem, rodzinnie łowić 
ryby i  wspólnie bawić się nad wodą 

 

Najlepsze drużyny:  
 
1.    JERZY i JAKUB PAKUŁA – 3330 
PKT  
2.  SEWERYN i PATRYK CICHOŃ – 
2320 PKT  
3.  SZCZEPAN i KAMIL JÓRKOWSKI 
– 1250 PKT  
4. TOMASZ OCELOK, NATALIA 
OCELOK– 960 PKT 
5.  JAN KANDZIA, KAMIL KANDZIA
– 860 PKT 

 

 

Jacek Lubos 

20  września, w niedzielę, nad 
zbiornikiem Zielona Górna, 

odbyły się spławikowe zawody węd-

karskie o Puchar Prezesa Koła PZW 
Kalety. W dwóch sektorach startowało 
łącznie 25 zawodników reprezentują-
cych koła: Kalety, Lubliniec, Krupski 
Młyn, Woźniki, Mykanów i Koszęcin. 
    W sektorze "A" zwyciężył Michał 
Słota z Koła "Jaź" Woźniki, przed Łuka-
szem Włoszczykiem (Woźniki)                 
i Pawłem Święckim z Mykanowa.         
W sektorze "B" najlepszy okazał się sam 
prezes Koła PZW Kalety Robert Kuder, 
który wyprzedził Stefana Cieplika z Ko-
szęcina i Piotra Cibę z Woźnik.  
    Spośród wszystkich zawodników naj-
wyższą punktację (3270 pkt.) uzyskał 
prezes Robert Kuder. 
 

Nocne zawody gruntowe  

Z  soboty na niedzielę - 26-27 wrze-
śnia– nad górnym zbiornikiem     

w Zielonej odbyły się tradycyjne noc-
ne zawody gruntowe dla członków 
Koła PZW Kalety.  
    W tym roku rozegrano je nieco póź-
niej niż zwykle ze względu na niski stan 
wody w zbiorniku, jaki utrzymywał się        
w miesiącu sierpniu. 
     W zawodach zwyciężył Seweryn 
Cichoń przed Tomaszem Ocelokiem         
i Robertem Kudrem. 
    Jacek Lubos 

Zawody o Puchar Prezesa Koła PZW Kalety 
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Marek Rupik 

S ezon lotów 
gołębi do-

rosłych zakoń-
czył się 25 lip-
ca.  Mistrzami 
w poszczegól-
nych katego-
riach zostali: 
 

 

Kategoria „A”- loty krótkie 
 

1.  Franciszek Duda 20 konk. coef.– 1318 
2.  Zygfryd Lebek 18 konk. coef.—1515 
3.  Piotr Lipiński 18 konk. Coef. –1583 
 

Kategoria „B”- loty średnie 

1.  Franciszek Duda 16 konk. coef.– 304 
2.  Zygfryd Lebek 16 konk. coef.—896 
3.  Piotr Lipiński 16 konk. coef. – 1912 
 

Kategoria „C”- loty długie  
 

1.  Franciszek Duda 9 konk. coef.– 227 
2.  Piotr Lipiński 9 konk. coef.—296 
3.  Zygfryd Lebek 9 konk. coef. –397 
 

Kategoria „M” -loty maratony 
 

1.  Piotr Lipiński 6 konk. coef.– 320 
2.  Franciszek Duda 6 konk. coef.— 439 
3.  Robert– Jakub Lebek 6 konk. coef. –  
      614 
 

Mistrzostwo typowane seria 10/7 
 

1.  Piotr Lipiński – 3174 pkt. 
2.  Franciszek Duda  - 3172 pkt. 
3.  Zygfryd Lebek – 2685 pkt. 
 

Najlepszy lotnik: 
 

1.  Franciszek Duda PL-0382-12-4019  
     11 konk. 439.00 pkt. 
2.  Zygfryd Lebek PL-0382-11-3814       
    10 konk. 508.00 pkt. 
3.  Michał Wiatrek  PL-0137-10-2435   
     9 konk. 411.00 pkt. 
 

Najlepsza lotniczka: 
 

1.  Zygryd Lebek PL0382-12-5087    
    11 konk. 496.00 pkt. 
2  Piotr Lipiński PL-0382-10-4775  
    10 konk. 4555.00 pkt. 
3. Franciszek Duda PL-0382-10-4241    
    10 konk. 447.00 pkt. 
 

Najlepszy roczny samiec 
 

1.  Franciszek Duda PL-0161-14-6081      
     7 konk. 286.00 pkt. 
2.  Franciszek Duda PL-0161-14-6057   
     6 konk. 238.00 pkt. 
3.  Franciszek Duda PL-0161-14-6090  
     5 konk. 241.00 pkt. 

Najlepsza roczna samica 
 

1.  Piotr Lipiński PL–0161-14-6139  
     7 konk. 280.00 pkt 
2.  Piotr Lipiński PL–0161-14– 6148  
     7 konk. 265.00 pkt. 
3.  Franciszek Duda PL–0161-14– 5160   
     6 konk. 262.00 pkt. 
 

Wyniki w mistrzostwach gołębi mło-
dych w roku 2015 przedstawiają się 
następująco: 
 

Kategoria „A” 
 

1.  Zygfryd Lebek  15 konk. 
2.  Adam Machura 13 konk. 
3.  Henryk Mallek 12 konk. 
 

Tradycyjne mistrzostwo gołębi        
młodych– seria 40(MP)/10 
 

1.  Zygfryd Lebek 1430 
2.  Henryk Mallek 909 
3.  Franciszek Duda 632 
 

Najlepsze gołębie młode 
 

1. Henryk Mallek PL-0161-15-877     
    5 konk. 136 pkt. 
2. Zygfryd Lebek PL-0161-15-401   
    5 konk. 133 pkt. 
3. Zygfryd Lebek PL-0161-15-451  
    4 konk. 121 pkt. 
 

    Puchar Burmistrza Miasta Kalety        
w lotach gołębi pocztowych w roku 2015 
zdobył Michał Wiatrek. Na miejscu dru-
gim uplasował się Piotr Lipiński, zaś 
trzecie miejsce zajęli Robert i Jakub Leb-
kowie.  
    Wręczenie pucharów nastąpi podczas 
uroczystego zakończenia sezonu lotów 
24 października, w klubie w Drutarni.  
   W oddziale Tworóg, wchodzącym        
w skład sekcji Kalety, Puchar Burmistrza 
zdobył Zygfryd Lebek. Drugie miejsce 
zajął Marcin Surowczyk, a trzecie Michał 
Gerlach.   

Loty, loty… i po lotach... Szachowy mecz drużynowy 
juniorów MGOK OSP 
Woźniki - MDK Kalety 

D nia 15 sierpnia 2015r. o godz. 
10:00 na rynku w Woźnikach 

odbył się szachowy mecz drużynowy 
juniorów MGOK OSP Wo źniki - 
MDK Kalety.  
    Mecz przeprowadzono w ramach ma-
jącego w tym dniu miejsce „XI Festiwa-
lu Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej”. 
Zawody przeprowadzono systemem       
9- rundowym. Rozegrano 4 rundy po 10 
min na zawodnika (szachy szybkie) i 5 
rund po 5 min na drużynę (szachy para-
mi). Drużyny wystąpiły w następujących 
składach:  
- Woźniki- Magdalena Jantos, Paweł 
Mośny, Kamil Mośny, Szymon Czapla, 
Maciej Najder.  
Kalety- Mateusz Płonka, Aleksy Wal-
czak, Mateusz Wrodarczyk, Kacper 
Wrodarczyk i Kacper Kryś.  
   Mecz był wyrównany. Po 9 rundach 
obie drużyny miały tyle samo punktów    
i konieczna była dogrywka. W dogryw-
ce zagrało czterech zawodników. Ze 
strony Woźnik wystąpili Magdalena 
Jantos i Paweł Mośny a ze strony Kalet 
Mateusz Płonka i Aleksy Walczak. Tym 
razem padło rozstrzygnięcie. Wygrały 
Woźniki, a decydującą o losach spotka-
nia była partia Magdalena Jantos - Mate-
usz Płonka, wygrana przez zawodniczkę 
z Woźnik.  
   Ostatecznie zwyciężyła drużyna          
z Woźnik wynikiem rundowym 5,5 do 
4,5 punktów. W klasyfikacji małych 
punktów Woźniki uzyskały - 14,5 pkt.       
a Kalety - 13,5 pkt. 
     Podsumowując rozegrany mecz nale-
ży go ocenić jako wyrównany. O końco-
wym wyniku zadecydowała dogrywka. 
Następny, tradycyjny  pojedynek sza-
chowy woźnicko– kaletański na prze-
pięknym rynku naszego sąsiada– już za 
rok. 
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27  września Kalety świętowały 
wraz z pozostałymi miastami 

Stowarzyszenia podczas "Niedzieli       
z Cittaslow". Impreza odbyła się na 
stadionie miejskim, a w jej ramach 
rywalizowano w dwóch konkuren-
cjach: II rajdzie rowerowym na orien-
tację "Szlakiem kuźnic Kalet i okolic" 
oraz biegu przełajowym "Dycha          
z Cittaslow".  
     W tym roku do organizacji sportowe-
go święta włączyły się: restauracja- piz-
zeria "Cattani- La Costa" Pana Faustyna 
Surowca, który ufundował nagrody         
w postaci drobnego sprzętu elektronicz-
nego  oraz hurtowna elektroniczna "Easy
-Mar" z Jędryska z tym samym asorty-
mentem. Fundatorem okolicznościo-
wych pucharów było Miasto Kalety. 
     O godzinie 15.00 11 dwuosobowych 
drużyn ruszyło ze stadionu w kaletańskie 
lasy szukać punktów kontrolnych usytu-
owanych w miejscach dawnych kuźnic. 
Najszybciej z blisko 40- kilometrową 
trasą uporał się team braci Fronczek         
z Kalet. Piotr i Dawid wygrali rajd już 
po raz drugi, tym razem z czasem 
1:40:53. Dwanaście minut później na 
stadionie pojawili się reprezentanci Tar-
nowskich Gór - panowie Piotr i Damian 
Duda, zaś trzecie miejsce zajął speedro-
werowy duet z Drutarni: Szymon Wąsin-
ski i Mateusz Pęcherz. 
     Warto odnotować, że w zawodach na 
orientację startowali także reprezentanci 
Piekar Śląskich i Bytomia. 
    O godzinie 17.00 na bieżni rozpoczęli 
rywalizację biegacze. Po pokonaniu jed-

nego okrążenia wybiegli na oznakowaną 
trasę do lasu, po czym, po 10 km, wróci-
li na bieżnię i tam finiszowali. 
     Wśród kobiet miejsce pierwsze zajęła 
Agnieszka Stańczyk z Kalet (to był jej 
drugi bieg tego dnia- wcześniej starto-
wała w Knurowie), zaś w rywalizacji 
mężczyzn zwyciężył Andrzej Dzik           
z Miasteczka Śląskiego.      
    Po dotarciu na linię mety ostatniego 
biegacza odbyła się ceremonia wręcze-
nia pucharów i nagród, której dokonali 
burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewod-
niczący rady miejskiej  Eugeniusz Ptak 
oraz radny Krzysztof Rogocz. 
     Organizator- Miasto Kalety- dziękuje 
Panu Faustynowi 
Surowcowi- właści-
cielowi restauracji- 
pizzerii "Cattani- 
La Costa"  oraz 
właścicielom hur-
towni "Easy Mar" 
za ufundowanie 
nagród rzeczowych 
dla zawodników 
oraz pomagającym 
w przeprowadzeniu 
konkurencji: Marci-
nowi Prandziocho-
wi, Milenie Krus, 
Katarzynie Kusidło 
i Marcie  Kamińskiej 
za poświęcony wol-
ny czas. 
 
Wyniki: 
 II rajd rowerowy 
n a  o r i e n t a c ję 
"Szlakiem kuźnic 
Kalet i okolic": 
 
1. Piotr Fronczek, 
Dawid Fronczek,   
Kalety 
2. Piotr Duda,   

Damian Duda,   Tarnowskie Góry 
3. Mateusz Pęcherz, Szymon Wąsinski, 
Kalety  
 

Bieg przełajowy "Dycha z Cittaslow" 
 

Kobiety: 
1. Agnieszka Stańczyk, Kalety 
2. Klaudia Radziwończyk, Kalety 
3. Agata Machura. Kalety, Kalety 
 

Mężczyźni: 
1. Andrzej Dzik, Miasteczko Śląskie 
2. Bogdan Łazaj, Kalety 
3. Tomasz Stańczyk, Kalety 
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Trzecie miejsce Pawła Piecha wśród najlepszych młodzieżowców na Śląsku  

N ajlepsi zawodnicy kategorii mło-
dzieżowych ŚLZTS w sezonie 

2014/2015 wyłonieni po czterech tur-
niejach klasyfikacyjnych wystąpili      
w prestiżowych zawodach TOP 8. 
    Zawody odbyły się 12.09. w Łazi-
skach Górnych. W turnieju startowało   
7 zawodników (jeden zawodnik nie do-
jechał).  
    Zawodnicy grali systemem „każdy        
z każdym” Po całodziennych sporto-
wych zmaganiach zawodnik KS Unia 
Kalety Paweł Piech zajął wysokie          
3 miejsce w turnieju (na 7 meczów wy-
grał 5, a przegrał 2 pojedynki). Dobry 
występ zanotował również jego brat 
Mateusz Piech, który zajął 5 miejsce (4 

zwycięstwa, 3 porażki).  
    Klasyfikacja końcowa młodzieżow-
ców (rocznik1994-1995):  
1. Szydło Aleksander - UKS Huragan 
Sosnowiec (5 zwycięstw, 1 porażka) 
 2. Paszkiewicz Michał – MKS Skarbek 
Tarnowskie Góry (4 zwycięstwa, 2 po-
rażki)  
3. Piech Paweł – KS Unia Kalety          
(4 zwycięstwa, 2 porażki- przegrał bez-
pośredni mecz z Paszkiewiczem) 
 4. Misiak Mateusz - KŚ AZS Politech-
niki Śl. Gliwice (3 zwycięstwa, 3 poraż-
ki)  
5. Piech Mateusz - KS Unia Kalety       
(3 zwycięstwa, 3 porażki)  
6. Gruca Szymon - KU AZS UŚ Katowi-
ce (2 zwycięstwa, 4 porażki)  
7. Sowa Bartosz - KŚ AZS Politechniki 
Śl. Gliwice ( 6 porażek). 
 

    Terminarz rozgrywek I rundy III Ligi 
Mężczyzn ŚLZTS:  
- 21.10.(czwartek): TRS Millenium 
Myszków - KS Unia Kalety  
-  29.10. KS Unia Kalety - UKS Wolej 
Ruda Śląska  

- 04.11. LKS Liswarta Lisów - KS Unia 
Kalety  
- 19.11. KS Unia Kalety - MKS Orkan 
Chruszczobród  
- 25.22. LKS Strażak Mikołów - KS 
Unia Kalety  
- 03.12. KS Unia Kalety - MKS Kolejarz 
Gliwice  
- 09.12.15: ULKS Ruch Pniów - KS 
Unia Kalety  
- 17.12.15: KS Unia Kalety - MKS Skar-
bek II Tarnowskie Góry  
- 14.01. KS Unia Kalety - UKS Huragan 
II Sosnowiec  
- 20.01. ATS Ligota Łabędzka- KS Unia 
Kalety  
- 28.01. KS Unia Kalety - MKS Skarbek 
III Tarnowskie Góry  
- 03.02. AKS II Mikołów KS Unia Kale-
ty  
    Skład I drużyny seniorów występują-
cej w III lidze: Piech Paweł, Piech Mate-
usz, Michalski Jakub, Mnich Krystian, 
Jonik Paweł, Jeż Antoni.  
    Zapraszamy kibiców!  

Antoni Jeż 

W Kaletach odbył się finał Pucharu Okr ęgu w speedrowerze    

12  września odbył się w Kaletach 
finał Pucharu Okr ęgu. TPD 

zwyciężyło w wielkim stylu i po czte-
rech rundach uzyskało 16 punktów - 
zdobywając drugie miejsce w ogólnej 
klasyfikacji.  
    Najlepiej w kaletańskiej drużynie 
punktował Mateusz Pęcherz- przegrał 
tylko jeden bieg. W turnieju indywidual-
nym o Mistrzostwo Okręgu Południowe-
go walczyło czterech kaletańskich rajde-
rów. Niestety upadek w przedostatnim 
biegu pozbawił podium Piotra Kudra, 
który zajął ostatecznie siódme miejsce. 
Pierwsza dziewiątka awansowała do pół-
finałów Mistrzostw Polski. Znalazł się     
w niej jeszcze Szymon Wąsinski. Piotr         
i Szymon pojadą do Częstochowy wal-
czyć o Mistrzostwo Polski.  
    W dniu następnym, w Częstochowie, 
odbył się finał Indywidualny i Drużyno-
wy Pucharu Polski. Tu doszło do zaska-
kującego trzeciego miejsca dla drużyny  
z Kalet. TPD - owcy pokonali drużyny, 
które od lat ścigają się w extra- lidze i są 
dużo bardziej doświadczone w tego typu 
zawodach.  
    Podium sprawiło, że TPD Kalety 
wskoczyło w klasyfikacji Pucharu Polski 
na piątą pozycję.  

Piotr Kuder 
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D rużyna kaletańskiej Unii  na finiszu rundy  
jesiennej skwapliwie gromadzi kolejne  

punkty i utrzymuje wysoką pozycję w lidze. 
   Na przełomie września i października Unici wy-

grali pięć z sześciu kolejnych meczów zaliczając przy tym nie-
stety zimny prysznic w Kościelcu.   
   Wyniki: 
- 16 września Warta Mstów– Unia Kalety 0:4 
- 19 września Unia Kalety– Piast Przyrów 3:0 
- 26 września Unia Kalety– Liswarta Krzepice 4:1 
- 3 października Lotnik Kościelec– Unia Kalety 5:0 
- 10 października Unia Kalety– Sparta Lubliniec 2:1  
- 17 października Unia Kalety– Skra II Częstochowa 5:1 

Z awodnicy Małejpanwi z Kuczowa (z tym-
czasowym adresem strzebińskim) nie zali-

czą piłkarskiego końca roku 2015 do udanych. 
    Po dość dobrym początku Małapanew pikuje 

dość systematycznie w dół ligowej tabeli wzbogacając konta 
punktowe kolejnych zespołów, z którymi przychodzi się jej 
potykać.   
   Jak dotychczas, w jedenastu kolejnych meczach, piłkarze 
prezesa Stanisława Nowaka tylko raz zaznali smaku zwycię-
stwa i zaledwie trzy razy zremisowali. Skutek mógł być tylko 
jeden– 13-ta pozycja w lidze i coraz realniejsze widmo spadku. 
    Do końca rundy jesiennej zostały jeszcze dwa mecze. 
    Wyniki: 
- 20 września  Promień Glinica– Małapanew Kuczów 3:1 
- 27 września  Pokój Sadów– Małapanew Kuczów 3:3 
- 4 października  Mechanik Kochcice– Małapanew Kuczów 3:0 
- 11 października  Błękitni Herby— Małapanew Kuczów 2:0  
- 18 października  Małapanew Kuczów– Warta   Kamieńskie 
   Młyny 1:3. 

Cenna wygrana ze Spartą Lubliniec 

Małapanew w dole tabeli 

P rezentujemy zestawienia zbiorcze dofinansowań klu-
bów piłkarskich graj ących w częstochowskiej 

"okr ęgówce" i lublinieckiej "A"- klasie z lokalnych bud że-
tów miast i gmin za rok 2015. 

     Jak nietrudno zauważyć - zarówno Unia Kalety, jak i Mała-
panew Kuczów znajdują się na czołowych pozycjach.  
    Środki finansowe przydzielane są corocznie przez Miasto 
Kalety klubom na podstawie umów podpisywanych po prze-
prowadzonych konkursach na upowszechnianie kultury i spor-
tu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kalety.  
 

    Zastawienie wykonał– na podstawie danych zamieszczo-
nych w Biuletynach Informacji Publicznej miast i gmin– 
             Jacek Lubos.   

Kaletańskie piłkarskie kluby sportowe w czołówce zestawień uwzględniających 
 dofinansowania z budżetu miast i gmin  

Kluby graj ące w częstochowskiej „okręgówce”: 
 

Skra II Częstochowa (rezerwy) - 120 tys. ( na cały klub) 
Lot Konopiska   - 100 tys. 
Pilica Koniecpol    - 100 tys. 
Victoria Częstochowa  - 93,4 tys. 
Unia Kalety   - 90.050 zł 
MLKS Woźniki   -88 tys. 
Jedność Boronów                             - 87 tys. 
Lotnik Kościelec    - 79 tys. 
Warta Mstów   - 76 tys. 
Stradom Częstochowa  - 74.060 tys. 
Liswarta Lisów   - 58,8 tys. 
Warta Kamieńskie Młyny  - 56 tys. 
Olimpia Huta Stara  - 53,5 tys. 
Liswarta Popów     - 51 tys. 
Sparta Lubliniec    - 50,881 tys. 
LKS Gmina Kłomnice   - 45 tys. 
Piast Przyrów   - 42 tys. 
Liswarta Krzepice  - 41,256 tys. 
Amator Golce   - 40 tys. 
Orzeł Psary- Babienica  - 40 tys. 
Huragan Jezioro    - 36,3 tys.  
Płomień Kuźnica Marianowa  - 26,5 tys. 
Pogoń Kamyk   - 22 tys. 
KS Panki   - 20 tys. 
Orzeł Kiedrzyn   - 12 tys. 

Kluby graj ące w klasie „A” – Lubliniec 
 
Warta Kamieńskie Młyny    -  56 tys. 
Śląsk Koszęcin-                   -  45,5 tys. 
Błękitni Herby                     -  37, 7 tys. 
Małapanew Kuczów   -   36,45 tys. 
Mechanik Kochcice    -  36 tys. 
Rybak Ciasna – 11.350 + 24.050                  -  35,4 tys. 
LKS Hadra      -  34 tys. 
Pokój Sadów      -  34 tys. 
Sparta Tworóg                   -  33,5 tys. 
LKS Sieraków – 15.350 + 18.050                 -  33,4 tys. 
Ruch Kochanowice    -   31 tys. 
Promień Glinica-  11.350 + 13.650                -   25 tys. 
Unia Lisowice     -   15 tys. 

Jacek Lubos 
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„Jak  się żyje kobietom             
w środku Europy” – 

projekt unijny pod takim tytułem zo-
stał zorganizowany przez nasze part-
nerskie miasto Vitkov w Czechach      
w dniach od 10 – 13.09.2015 r.  
    Do uczestnictwa w projekcie, oprócz 
vitkovianek, zaproszono grupę kobiet     
z Kalet, a także z miejscowości Vrbove 
na Słowacji.  
    Urząd Miasta w Kaletach ogłosił na-
bór i 22 panie w różnym przedziale wie-
kowym wyjechały w czwartek 
10.09.2015r. autobusem do Vitkova aby 
reprezentować nasze miasto podczas 
projektu.  
    Zakwaterowano nas w gospodarstwie 
agroturystycznym „Frantiskuv Dvur”     
w podvitkovskim Klokocovie.  Na kom-
pleks ten składa się kilka ogromnych 
budynków gospodarczych, w których 
hoduje się konie, krowy, owce i  kozy.  
Na piętrze urządzone są pokoje gościnne 
wraz z łazienką, aneksem kuchennym 
oraz salonem telewizyjnym. Pokoje usy-
tuowane na poddaszu były dwuosobowe, 
czyste i skromne. W miejscowej restau-
racji, tuż obok stadniny koni, jedliśmy  
śniadanie, a dwa razy też kolację.  
    Pierwszy dzień minął na powitaniach 
uczestników programu przez starostę 
Vitkova Pawła Smolkę oraz prowadzącą 
całą 70- osobową grupę Danielę Olber-
tovą, która przedstawiła harmonogram 
kilkudniowego projektu, wraz z miej-
scem jego realizacji. Wysłuchaliśmy 
także koncertu skrzypcowego i akorde-
onowego w wykonaniu miejscowej mło-
dzieży.  
    W drugim dniu, po śniadaniu, udali-
śmy się na wykłady do pięknej sali se-
syjnej Urzędu Miasta Vitkov, gdzie 
pierwszy wykład wygłosiła posłanka do 
Europarlamentu Dana Vahalova. Treścią 
wykładu była szeroko pojęta rola kobiet 
w polityce, ich udział w tworzeniu pra-
wa unijnego, równouprawnienie kobiet     
i mężczyzn, różnice w ich wynagrodze-
niach za wykonywanie tej samej pracy, 
życie codzienne europosłanki jako żony 
i matki. Jakże inne wystąpienie, potwier-
dzone stosownym filmem, specjalnie 
wydaną książką miała Pani Lenka Sonn-

kova, która jest przykładem jak można 
harmonijnie łączyć wiele ról w życiu 
osobistym, rodzinnym, społecznym        
i politycznym. Ta kobieta- pomimo tego, 
że jest matką trzech synów- jest współ-
właścicielką ogromnej firmy WORKER 
znanej w wielu różnych krajach, produ-
kującej na miejscu i w wielu swych fi-
liach różnorodny sprzęt sportowy. Opo-
wiadała o swoich zainteresowaniach, 
ambicjach, pasjach, nauce języków ob-
cych, ulubionych zajęciach sportowych. 
Dwa dni w tygodniu pani Lenka pełni 
też funkcję vice-starosty Vitkova.  
    Trzeci wykład miała Pani Jana Ginta-
rowa – pracownica miejscowego urzędu, 
która zajmuje się sprawami socjalnym 
pracowników, których większość stano-
wią kobiety. Ciekawostką było m.in. to, 
że Urząd Miasta posiada własny ośrodek 
rekreacyjny, tzw.”Chatę”, położony nad 
jeziorem w niedalekiej odległości od 
Vitkova, z którego w uzgodnionym 
wcześniej czasie, mogą korzystać pra-
cownicy.   
    Po obiedzie wyjechaliśmy autobusami 
(wszystkie trzy grupy) do muzeum Budi-
sov Guntramovice, gdzie mieści się za-
bytkowa kaplica, upamiętniająca czesko- 
niemieckie porozumienie, przed którą,  
w długim niby chodniku umieszczone są 
marmurowe tablice pamiątkowe z na-
zwiskami i krajami pochodzenia różnych 
osób (niektóre z nich mają nawet aktual-
ne daty).  
    W niedalekiej odległości od tej kapli-
cy nastąpiło uroczyste posadzenie przez 
uczestników naszego programu drzewa - 

złotej lipy, która w Czechach jest sym-
bolem podobnym jak u nas dąb.  
    W drodze powrotnej zwiedziliśmy 
muzeum łupków w miasteczku Budisov. 
Łupki podobne są do naszego węgla, 
lecz nie są czarne- ale w kolorze ciem-
nym stalowym. Z tego łupanego kamie-
nia robi się kostkę brukową, dachówki , 
elementy płotów, płytki na parapety 
okienne itp. Wyrabiane są też figurki        
i przedmioty pamiątkowe (np. tablice     
z napisami oraz inne drobiazgi). Po kola-
cji miał miejsce jeszcze jeden wykład na 
temat Unii Europejskiej i Eurocentrów 
działających na terenie Czech i Słowacji, 
który przedstawiła Europosłanka Hana 
Komarkova.  
    W sobotę wczesnym rankiem udali-
śmy się na wycieczkę do miejscowości 
Karlovice,   gdzie  zwiedziliśmy niezwy-
kłe Muzeum Bruntal– Muzeum Leśnic-
twa (moim zdaniem podobne przydałoby 
się w Kaletach, skoro Kalety to leśny 
zakątek Śląska). 
     To co tam zgromadzono i zaprezento-
wano przeszło nasze najśmielsze oczeki-
wania na temat faktu, jak można tak 
dużo na temat lasu przekazać zwiedzają-
cym. Dodatkową atrakcją były budynki 
gospodarcze, np. stodoła, w której obok 
maszyn i różnych urządzeń, pokazano 
też ubiory używane w dawnych czasach, 
obuwie, narzędzia a także miejsce, gdzie 
przechowywano i suszono różne rośliny 
i zioła, z których wyrabiano lekarstwa. 
    Po zwiedzeniu tego niezwykłego mu-
zeum udaliśmy się w dalsza drogę,  tym  
Razem  do Karlovej  Studanki  czyli  do  

Mieszkanki naszego miasta gościły w Vitkovie w ramach uczestnictwa w programie 
unijnym „Jak si ę żyje kobietom w środku Europy”    
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kurortu podobnego do naszej Polanicy 
czy Kudowy Zdrój. Był tam kompleks 
budynków sanatoryjnych wraz z gabine-
tami i zabiegami balneologicznymi. 
Obiekty te i budowle zostały odrestauro-
wane przy pomocy środków unijnych. 
Najbardziej ekskluzywną częścią tego 
obiektu był oczywiście basen kąpielowy, 
z którego mogliśmy korzystać 2 godzi-
ny, co było niezwykłą frajdą. Po basenie 
obejrzeliśmy film o leczeniu uzdrowi-
skowym w łaźniach oraz o pomocy dzie-
ciom z Chin. Po kolacji były jeszcze 
wykłady na temat ekologii i- co nas roz-
śmieszyło- uczono nas wyrabiać we wła-
snym zakresie mydło ekologiczne. 
   W ostatnim dniu naszego pobytu          
w Vitkovie przebywaliśmy na stadionie 
sportowym, a konkretnie w sali gimna-
stycznej ćwicząc jogę.  
    Zbliżał się koniec naszego wspólnego 
programu. Aby upamiętnić nasze spotka-
nie władze Vitkova postanowiły wspól-

nie z nami posa-
dzić kolejną lipę, 
co też publicznie, 
p r zy  naszym 
udziale, wykona-
no.  
    Na ten moment 
do Vitkova przyje-
chały władze na-
szego miasta        
w osobach Burmi-
strza i Przewodni-
czącego Rady 
Miejskiej.  
    W czasie obiadu nastąpiło uroczyste 
podsumowanie naszego kilkudniowego 
pobytu, podczas którego z naszej strony 
złożone zostało podziękowanie organi-
zatorom i gospodarzom zarazem za 
wspólny, międzynarodowy program, 
który oprócz wzajemnego poznania się, 
integracji i zwyczajnej przyjaźni, dał 
wszystkim uczestniczkom okazję do 

wymiany poglądów, do zawierania zna-
jomości, wymiany adresów, do wspólne-
go śpiewania i zabawy. Naocznie prze-
konałyśmy się, że w środku Europy ko-
bietom żyje się dobrze. Możemy kształ-
cić się w dowolnym kierunku, realizo-
wać się rodzinne, zawodowo, społecznie 
a nawet politycznie, a często także mo-
żemy spełniać swoje marzenia.  

15  września br., odbyło się uro-
czyste wręczenie aktów nada-

nia stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela dyplomowanego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gli-
wicach.  
    W uroczystości uczestniczyli, oprócz 
głównych bohaterów spotkania – na-
uczycieli, którym wręczano akty nadania 
stopnia awansu zawodowego- dyrekto-
rzy oraz przedstawiciele organów pro-
wadzących szkoły i placówki.  
   Wśród nauczycieli odbierających akty 
nadania stopnia nauczyciela dyplomo-
wanego była Pani Anna Franke – Sołty-
sik, nauczycielka  Miejskiego Przed-
szkola nr 1 w Kaletach.  
     Staż na kolejny stopień awansu zawo-
dowego   rozpoczęła  01.09.2012 r.,        
a zakończyła 31.05.2015 r. 
     Rozmowa  kwalifikacyjna odbyła się 
05.08.2015 w Katowicach. 
     W trakcie stażu Pani Franke- Sołtysik 
pełniła funkcję lidera WDN-u 
(Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Na-
uczycieli), redagowała gazetkę przed-

szkolną  dla rodziców pn. „Nowinki       
z naszego przedszkola”,  prowadziła 
zajęcia otwarte, uroczystości, organizo-
wała imprezy dla rodziców, spotkania     
z ciekawymi ludźmi, zorganizowała 
k o n k u r s  f o t o g r a f i c z n y  p t . 
„Najpiękniejsze miejsca Kalet”, wysta-
wę w przedszkolu pt. „Kalety dawniej     
i dzisiaj”, opracowała program edukacji 
regionalnej  „Mój region i moje miasto 

Kalety”, wykonała projekt wizytówki 
Kalet w Programie Ekologicz-
nym „Kubusiowi Przyjaciele Natury" . 
    17 września 2015 r. na ręce Pani Anna 
Franke– Sołtysik list gratulacyjny            
z okazji uzyskania tytułu nauczyciela 
dyplomowanego, złożył burmistrz Mia-
sta Kalety Klaudiusz Kandzia. 

Dorota Mańczak 

Wr ęczenie aktów stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego  

W  r a n k i n g u  t y g o d n i k a 
„Wspólnota” wydatków samo-

rządów na infrastruktur ę techniczną 
Miasto Kalety w kategorii „Miasta inne 
– wydatki na infrastruktur ę bez dotacji 
inwestycyjnych” zajęło 42 pozycję z 580 
ocenianych samorządów w skali kraju, 
co w województwie śląskim daje 4 pozy-
cję.  
     Dla porównania w skali kraju: Mia-
steczko Śląskie 235 pozycja, Woźniki 307 
pozycja, Radzionków 148 pozycja. Nato-
miast w kategorii „Miasta inne – inwesty-
cje w infrastrukturę techniczną” Kalety 
zajęły 86 pozycję w skali kraju co daje 5 
pozycję w województwie śląskim. Dla 
porównania w skali kraju: Miasteczko 
Śląskie 302 pozycja, Woźniki 191 pozy-
cja, Radzionków 210 pozycja.  
    W rankingu pod uwagę brane były nie 
wszystkie inwestycje samorządowe, 

a tylko te na rozwój infrastruktury tech-
nicznej. Inwestycje samorządowe 
w infrastrukturę techniczną koncentrują 
się w trzech działach:  
– transport (przede wszystkim remonty 
i budowa dróg administrowanych przez 
samorządy, ale także tabor związany 
z lokalnym transportem zbiorowym),  
– gospodarka komunalna (sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ście-
ków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic 
itp.);  
– gospodarka mieszkaniowa.  
    Brano pod uwagę wydatki wyrażone 
w cenach stałych z 2014 roku 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
liczone jako średnia z ostatnich trzech lat 
(brane były pod uwagę lata 2012–2014). 
Zestawienie wszystkich wydatków inwe-
stycyjnych uzupełnione zostało zestawie-
niem wydatków sfinansowanych ze środ-
ków własnych – to znaczy bez otrzyma-
nych dotacji.  

Kalety na wysokiej czwartej pozycji na Śląsku  
w rankingu „Wspólnoty”    
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Jan Potempa 

Andrzej Brysch 

B urmistrz Miasta Kalety zawarł akt notarialny sprze-
daży działki nr 116/22 o powierzchni 0,2126 ha poło-

żonej przy ul. Powstańców Śląskich (parking asfaltowy 
przy biurowcu KZCP).  
    Gmina nabyła tę nieruchomość w 2013 roku od likwidatora 
KZCP w trybie przepisów Ordynacji podatkowej w zamian za 
zaległości podatkowe KZCP wobec gminy Kalety. Wartość 
przejętej za długi działki wynosiła 115 300 zł. Gmina ogłosiła 
przetarg nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości.        
W przetargu przeprowadzonym w dniu 27 sierpnia 2015 roku 
udział wzięły 2 osoby. Działka została sprzedana za kwotę 

144 648 zł, a jej na-
bywcą został przedsię-
biorca spoza terenu 
Kalet, który jednocze-
śnie jest właścicielem 
b iu ro wca  b y ł e go 
KZCP.  

Parking przy biurowcu KZCP sprzedany  

W  związku z narastającymi pro-
blemami komunikacyjnymi 

jakie pojawiają się przy kościele        
w Jędrysku, Miasto Kalety ogłosiło 
przetarg na budowę parkingu przy ul. 
Krótkiej.  
    Nowe miejsce postoju pojazdów po-
zwoli uporządkować i rozładować ruch   
w tym miejscu, zwłaszcza w niedziele      
i święta. Termin realizacji przedsięwzię-
cia zaplanowany został na 15 grudnia 
2015 r.  

Na ulicy Krótkiej  
w Kaletach  

powstanie parking   

W  drugim przetargu ustnym nieograniczonym który 
odbył się w dniu 24 września 2015 roku Gmina Kale-

ty sprzedała nieruchomość zabudowaną budynkiem handlo-
wo-usługowym przy ul. Tarnogórskiej.  

Miasto zbyło nieruchomość w Miotku 

Izabela Rapczyńska 

Izabela Rapczyńska 

Z g o d n i e        
z naszą 

wcześn ie jszą 
d e k l a r a c j ą , 
m ó w i ą c ą           
o tym, że do 

końca bieżącego roku będzie działać 
kanalizacja sanitarna w Kaletach- 
Kuczowie (niezależnie od realizacji 
odwodnienia drogi i chodnika przez 
Powiat) informujemy, że ponad 95% 
budynków jest już podłączona do no-
wej sieci kanalizacji sanitarnej. 
    Wybudowana kanalizacja sanitarna     
w znacznym stopniu wpłynie na popra-
wę stanu środowiska tj. okoliczne rowy         
a w szczególności na stan rzeki Mała 
Panew. Zostało podłączonych ok. 280 
budynków mieszkalnych. 
    Aktualnie pracownicy Urzędu Miej-

skiego w Kaletach podpisują umowy   
z mieszkańcami na odbiór ścieków sani-
tarnych z podłączonych budynków. 
    Powyższe przedsięwzięcie inwesty-
cyjne zostało zrealizowane przy udziale 
środków finansowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach      
w formie dotacji – 40% i pożyczki – 
40%, pozostałe środki pochodziły z bu-
dżetu miasta Kalety. 
    Wartość całości inwestycji to ponad    
7 mln złotych. 

Nowy plac zabaw stanął w Drutarni   

W  dniu 14 września 2015 r. nasze 
miasto wzbogaciło się o nowy 

plac zabaw, który zamontowano          
w Kaletach Drutarni u zbiegu ulic 
Koszęcińskiej i 3 Maja.  
    Nowy obiekt 
zabawowy to ze-
staw elementów 
składający się         
z zjeżdżalni poje-
dynczych i po-
dwójnych, a także 
ślimakowej. Ze-
staw posiada rów-
nież  segment 
wsp inaczko wy     
i logiczną grę 
kółko i krzyżyk. 
Koszt zestawu 
wyniósł 25 200 zł 

i został wygospodarowany między inny-
mi ze środków, które w latach wcze-
śniejszych przeznaczane były na organi-
zację imprezy „Sylwester pod gwiazda-
mi”.  

Kanalizacja sanitarna w Kaletach- Kuczowie już działa 

Bolesław Gruszka 

    Działka o powierzchni 0,1418 ha, wraz 
z budynkiem, została sprzedana za kwotę 
213 200 zł. Nabywcą nieruchomości jest 
przedsiębiorca z Kalet. 
    Sprzedana działka stanowi część nieru-
chomości gminnej o łącznej powierzchni 
1.0256 ha, która była wystawiana do 
sprzedaży kilkakrotnie i która nie znalazła 
w całości nabywcy. 
     Ze względu na długo nieużytkowany    
i niszczejący budynek Rada Miejska        
w Kaletach wyraziła zgodę na zbycie 
działki zabudowanej. 
   Teren przeznaczony jest w planie zago-
spodarowania przestrzennego pod usługi.  
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Bezpieczne i udane zakończenie sezonu turystycznego 2015 w Zielonej  

T egoroczną rewitalizację najpięk-
niejszej, rekreacyjnej dzielnicy 

naszego miasta rozpoczęliśmy trady-
cyjnie od wiosennych porządków, któ-
re wykonywane były w czynach spo-
łecznych.  
    Jak co roku, pełni chęci do pracy 
mieszkańcy naszego miasta wraz z rad-
nymi Rady Miejskiej, uporządkowali 
tereny przy zbiornikach wodnych, przy-
gotowując dzielnicę do otwarcia sezonu 
turystycznego.  
    Tradycyjnie też pod koniec lutego 
odbyła się konferencja w sprawie rozwo-
ju terenów rekreacyjnych w Zielonej. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele 
Lasów Państwowych, Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, 
Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska   
w Katowicach, a także przedstawiciele 
sektora publicznego. Konferencja miała 
na celu przede wszystkim podsumowa-
nie osiągnięć, jakie dało się uzyskać      
w Zielonej w roku ubiegłym, a także 
przedstawienie planów na inwestycje     
w dzielnicy w roku bieżącym.  
   Najważniejszym z nich było niewątpli-
wie uruchomienie w Zielonej nowej 
wypożyczalni, tym razem rowerów trek-
kingowych. Miasto Kalety zakupiło      
w tym celu 20 rowerów (15 damskich i 5 
męskich), które wraz z dwoma nowymi 
rowerami wodnymi – kaczorem i łabę-
dziem - zadebiutowały w maju podczas 
V Święta Zielonej.  
    Wraz z nadejściem nowego sezonu 
turystycznego, Nadleśnictwa Świerkla-
niec i Koszęcin doposażyły teren przy 
dolnym zbiorniku wodnym w Zielonej    
o siłownię zewnętrzną. Wszystko to        
z myślą o mieszkańcach i gościach od-
wiedzających naszą dzielnicę rekreacyj-
ną. Urządzenia sportowe poszerzyły 
zasoby infrastruktury turystyczno- rekre-

acyjnej zbiornika i umożliwiają aktywne 
spędzenie wolnego czasu. 
    Obserwując jak dużym zainteresowa-
niem cieszy się ścieżka ekologiczna przy 
dolnym zbiorniku wodnym, przy której 
postawione zostały gry terenowe, posta-
nowiono doposażyć Zieloną o kolejne 
gry ekologiczne. Tym razem stanęły one 
na kaletańskiej części trasy Leśno Rajza 
od "Drzewa Wolności" w kierunku Gar-
batego Mostu. Są to 3 gry, w których 
uczestnik może zdobyć sprawność: den-
drologa, ornitologa i ekologa oraz 1 gra 
w formie drewnianego słupa – atlasu 
grzybów leśnych. Zakup gier tereno-
wych dofinansowany został przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska     
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.     
     Miasto Kalety, na którego terenie 
leżą zbiorniki w Zielonej, jako cel nad-
rzędny stawia bezpieczeństwo turystów 
odpoczywających nad wodą. W sezonie 
letnim, przy miejscu zwyczajowo wyko-
rzystywanym do kąpieli, nad bezpie-
czeństwem amatorów sportów wodnych 
czuwali wykwalifikowani ratownicy 
WOPR, zaś nad ogólnym porządkiem      
i bezpieczeństwem turystów – rowerowe 
patrole Komisariatu Policji w Kaletach 
oraz patrole strażaków z OSP Kalety. 
Dla jeszcze większego komfortu wypo-
czywających, przy górnym zbiorniku 
wodnym postawiona została dwukabino-
wa przebieralnia. Natomiast przy dol-
nym zbiorniku wodnym zamontowano 
kamerę do bieżącej obserwacji przyrod-
niczej. Zainstalowana została przez Mia-
sto Kalety w celach promocji naszej 
pięknej turystycznej dzielnicy, będzie 
także spełniać funkcję poprawy bezpie-
czeństwa w tym miejscu.  
    Jak co roku woda w zbiornikach pod-
dawana była stałym kontrolom jakości. 
Nietrudno więc zauważyć, że Zielona 

stała się bardzo popularnym miejscem 
do wypoczynku, a w sezonie nasze plaże 
przeżywają prawdziwe oblężenie. Do-
jeżdżając do zbiorników można było 
zauważyć samochody z terenu całej 
aglomeracji śląskiej. W wakacyjne 
weekendy odnotowywano bardzo dużą 
ilość wypożyczeń sprzętu dziennie.  
   Podobnie jak w latach ubiegłych, rów-
nież w tym roku w rekreacyjnej dzielni-
cy naszego miasta odbywały się cyklicz-
ne imprezy rekreacyjno sportowe, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
nie tylko naszych mieszkańców, ale 
również turystów z gmin ościennych       
i aglomeracji śląskiej. Największym 
wydarzeniem była niewątpliwie V już 
odsłona Święta Zielonej, której główną 
atrakcją było widowiskowe puszczanie 
lampionów na wodzie. Ta plenerowa 
impreza stała się już niejako wizytówką 
dzielnicy. Z roku na rok przyciąga ona 
coraz większą liczbę uczestników.         
W trakcie tegorocznego sezonu organi-
zowane były również niejednokrotnie 
zawody kajakowe, wędkarskie, a także- 
już po raz drugi- Międzynarodowy Ple-
ner Artystyczny współorganizowany 
przez nasze miasto jak również I Zielony 
Triatlon organizowany przez Miasto 
Kalety. W miesiącu październiku nad 
górnym zbiornikiem rywalizowali kar-
piarze, walcząc o Puchar Burmistrza 
Miasta Kalety w ramach eliminacji Mi-
strzostw Polski. Na listopad  zaplanowa-
no zorganizowanie czwartego Biegu 
Niepodległości.  
    Obserwując rosnącą popularność 
dzielnicy rekreacyjnej wśród naszych 
mieszkańców oraz turystów z gmin są-
siednich, można pokusić się o stwierdze-
nie, że Zielona stała się już liderem 
miejsc do wypoczynku, wyprzedzając 
podobne oferty w okolicy.  
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P owiatowy Urząd Pracy pozyskał 
dodatkowe środki finansowe dla 

osób bezrobotnych  z przeznaczeniem 
na działania zmierzające do aktywizacji 
zawodowej. 
    W sposób ciągły prowadzony jest nabór 
wniosków o organizację stażu w ramach 
projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobot-
nych w wieku 30 + zarejestrowanych        
w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Tarnowskich Górach (I)” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Grupę docelową projektu stano-
wą osoby bezrobotne powyżej 29 roku 
życia, zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach,    

w tym w szczególności osoby powyżej 50 
roku życia, kobiety, osoby niepełnospraw-
ne, osoby długotrwale bezrobotne oraz 
osoby o niskich kwalifikacjach. 
    Osoby bezrobotne wykazujące cechy 
przedsiębiorcze zainteresowane założe-
niem własnej działalności gospodarczej 
oraz pracodawcy zamierzający zatrudnić 
osoby bezrobotne w ramach refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy mogą składać wnioski na 
ww. formy wsparcia. 
    Osoby bezrobotne do 30 roku życia, 
planujące podjąć zatrudnienie lub działal-
ność gospodarczą poza miejscem zamiesz-
kania mogą ubiegać się o przyznanie bonu 

na zasiedlenie. W dalszym ciągu PUP dys-
ponuje środkami na organizację szkoleń 
zawodowych dla osób bezrobotnych. 
     Wszystkie powyższe formy są finanso-
wane w ramach pozyskanych przez Urząd 
środków z Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
środków krajowych  z Funduszu Pracy. 
    Szczegółowe informacje dostępne są     
w naszym Urzędzie w pok. nr 1 lub pod nr 
tel. 32 285 50 38 wew. 134 (dotacje, refun-
dacje), w pok. nr 110 lub pod nr tel. 32-
 285 50 38 wew. 142/143 (staże, prace 
interwencyjne) oraz w pok. 114 tel. 32 285 
50 38 w.125 (bony na zasiedlenie, bony 
szkoleniowe). 

Dodatkowe środki finansowe na działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach 

M iejski ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kaletach, informuje iż Rozpo-

rządzenie Rady Ministrów  z dnia          
7 sierpnia 2015 r. ogłoszone 27 sierpnia 
2015 r. wprowadza następujące zmiany 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych:  

  - od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 
października 2017 r. kryterium upraw-
niające do uzyskania prawa do zasiłku 
rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku 
wynosić będzie 674,00 zł, a w przypadku 
gdy członkiem rodziny jest dziecko nie-
pełnosprawne legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności kryterium 
będzie wynosić 764,00 zł.  
- od 1 listopada 2015 r. do 31.10. 2016 r. 

wysokość zasiłku rodzinnego będzie 
wynosić:  

- 89,00 zł - na dziecko do 5 r. ż.,  
- 118,00 zł - na dziecko od 5 r. ż. do  
18 r. ż.  
- 129,00 zł - na dziecko powyżej        
18 r. ż.  

Dodatki do zasiłku rodzinnego będą wyno-
sić:  

- 185,00 zł z tytułu samotnego wycho-
wywania,  
- 90,00 zł z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej,  
- 80,00 zł z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka niepełnosprawnego na 
dziecko do ukończenia 5 r. ż. i 100,00 

zł na dziecko powyżej 5 r. ż.  
- 63,00 zł dodatek z tytułu dojazdu do 
szkoły pozagimnazjalnej poza miej-
scem zamieszkania,  
- 105,00 zł dodatek z tytułu zamieszki-
wania w miejscowości, w której znaj-
duje siedziba szkoły ponadgimnazjal-
nej.  

    Wysokość pozostałych dodatków oraz 
świadczeń pozostaje bez zmian.  
    Od dnia 01 listopada 2016 r. wysokość 
zasiłków rodzinnych oraz dodatków do 
zasiłków rodzinnych będzie nadal podwyż-
szana.  

Nowe kryterium do zasiłku rodzinnego oraz nowe wysokości zasiłków od 1.11.2015 r.  

Renata Czudaj 

Harald Góra 

Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów    

U proszczenie procedur administra-
cyjnych i skuteczniejsze odzyski-

wanie od dłużników alimentacyjnych 
należności budżetu państwa powstałych 
z tytułu świadczeń wypłaconych z fun-
duszu alimentacyjnego - takie zmiany 
zakłada podpisana przez Prezydenta RP 
nowelizacja ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, ustawy       
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy    
o świadczeniach rodzinnych.  
   Zmiany dotyczą wypłacanych ze środ-
ków budżetu państwa świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego, o które mogą się 
starać osoby, które nie mogą wyegzekwo-
wać zasądzonych na dzieci alimentów. 
Świadczenia te uzależnione są od kryte-
rium dochodowego, które obecnie wynosi 
725,00 zł netto na osobę w rodzinie.  
    Świadczenia te wypłaca ze środków 
budżetu państwa gmina, ale dłużnik zobo-
wiązany jest je zwrócić.  
    Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu 
odzyskiwania od dłużników alimentacyj-

nych należności budżetu państwa powsta-
łych z tytułu świadczeń wypłaconych         
z funduszu alimentacyjnego. Obecnie są 
one odzyskiwane w praktyce dwutorowo: 
przede wszystkim przez naczelników urzę-
dów skarbowych (w trybie egzekucji ad-
ministracyjnej) i przez komorników sądo-
wych (w ramach egzekucji sądowej ali-
mentów). Teraz należności budżetu pań-
stwa będą egzekwowane w drodze egzeku-
cji sądowej.  
     Skuteczność egzekucji sądowej opisa-
nych należności budżetu państwa, jest 
zdecydowanie wyższa – w wielu przypad-
kach, kwoty odzyskiwane przez komorni-
ka sądowego przewyższają kilkakrotnie 
kwoty odzyskane w drodze kosztownej       
i czasochłonnej egzekucji administracyj-
nej. Zmieniono także sposób podziału na 
gminy środków z odzyskanych od dłużni-
ków alimentacyjnych należności budżetu 
państwa. Dotychczas - w przypadku odzy-
skania należności - 20 proc. tej kwoty sta-
nowiło dochód własny gminy właściwej 
dla dłużnika, kolejne 20 proc. - dochód 

własny gminy właściwej dla wierzyciela,   
a pozostałe 60 proc. tej kwoty i odsetki - 
dochód budżetu państwa. Nowelizacja 
stanowi, że całe 40 proc. trafiać ma do 
jednej gminy - wierzyciela, bo to ona po-
nosi rzeczywiste koszty związane z wypła-
tą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.      
    W nowelizacji są również zmiany doty-
czące m.in. ustalania sytuacji dłużnika 
oraz obliczania dochodu na potrzeby usta-
wy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, jak i ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, czyli ustalania prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego       
i świadczeń rodzinnych. Nowe regulacje 
dotyczyć będą rodzin, które w wyniku 
śmierci rodzica, który płacił alimenty, 
alimentów tych już nie otrzymują. Do do-
chodu takich rodzin ubiegających się          
o świadczenia rodzinne i świadczenia         
z funduszu alimentacyjnego, nie będą już 
wliczane kwoty alimentów otrzymanych 
od tego rodzica przed jego śmiercią.  

Renata Czudaj 
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Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy  

M iejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kaletach – Dział 

Świadczeń Rodzinnych, informuje że 
wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 2015/2016 rozpoczynający 
się dnia 1 listopada br. przyjmowane  
są od dnia 1 września br.  
    W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz      
z dokumentami do dnia 30 września br., 
ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad br. nastąpi do 
dnia 30 listopada br.  
    W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz       
z dokumentami w okresie od 1 paździer-
nika do 30 listopada br., ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 31 grudnia br. 
     W okresie zasiłkowym 2015/2016 tj. 
od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. należy 
wykazać dochody za rok 2014 (rok ba-
zowy).  
Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnolet-
nich członków rodziny) DOKUMEN-
TY I OŚWIADCZENIA POTWIER-
DZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU 
NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO 
PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RO-
DZINY INDYWIDUALNIE. 
  Do wniosku należy dołączyć: 
-  skrócony odpis aktu urodzenia dziec-
ka, na które wnioskodawca ubiega się     
o zasiłek rodzinny,  
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
za 2014 r.,  
-  zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o wysokości składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok,  
- dokumenty uwzględniające zmiany 
wysokości dochodów członków rodziny, 
tj. dochód utracony lub uzyskany:  
a. Dochód utracony (oznacza utratę 
dochodu spowodowaną: uzyskaniem 
prawa do urlopu wychowawczego, utratą 
prawa do zasiłku lub stypendium dla 

bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem 
umowy o dzieło, utratą zasiłku przede-
merytalnego lub świadczenia przedeme-
rytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub 
renty, renty rodzinnej lub renty socjal-
nej, z wyjątkiem rent przyznanych rolni-
kom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyre-
jestrowaniem pozarolniczej działalności 
gospodarczej, utratą zasiłku chorobowe-
go, świadczenia rehabilitacyjnego lub 
zasiłku macierzyńskiego, przysługują-
cych po utracie zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej, utratą zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych w związku 
ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 
świadczeń)  

- dokument określający datę utraty 
dochodu oraz miesięczną wysokość 
utraconego dochodu (np. świadectwo 
pracy, decyzja o wyrejestrowaniu dzia-
łalności gospodarczej oraz PIT-11 lub 
adekwatny do osiągniętych dochodów 
za rok bazowy)  

b. Uzyskanie dochodu (oznacza uzyska-
nie dochodu spowodowane: zakończe-
niem urlopu wychowawczego, uzyska-
niem prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
lub stypendium, uzyskaniem zatrudnie-
nia lub innej pracy zarobkowej, z wyłą-
czeniem umowy o dzieło, uzyskaniem 
zasiłku przedemerytalnego lub świad-
czenia przedemerytalnego, nauczyciel-
skiego świadczenia kompensacyjnego,   
a także emerytury lub renty, renty ro-
dzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem 
rent przyznanych rolnikom w związku    
z przekazaniem lub dzierżawą gospodar-
stwa rolnego, rozpoczęciem pozarolni-
czej działalności gospodarczej, uzyska-
niem zasiłku chorobowego, świadczenia 
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyń-
skiego, przysługujących po utracie za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej)  

- Uzyskanie dochodu w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres zasił-
kowy (tj. rok bazowy 2014 ):  

- dokument określający wysokość 
dochodu uzyskanego przez członka 
rodziny oraz liczbę miesięcy lub 
okres, w których dochód był osiąga-
ny (np. umowa o pracę oraz PIT- 11, 
decyzja PUP przyznając zasiłek dla 
bezrobotnych)  

- Uzyskanie dochodu po roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres zasił-
kowy ( po roku 2014):  

- dokument określający wysokość 
dochodu uzyskanego przez członka 

rodziny z miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód został 
osiągnięty, tj. wynagrodzenie netto 
za drugi przepracowany miesiąc, 
(zaświadczenie pracodawcy – wzór 
do pobrania w dziale świadczeń ro-
dzinnych)  

Rozliczenie podlegające opodatkowaniu 
na zasadach określonych w art. 27, 30b, 
30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych: 
- zaświadczenia urzędu skarbowego 
albo oświadczenia pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań członków rodziny o docho-
dzie podlegającym opodatkowaniu na 
zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c 
i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.       
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy 
(w przypadku małżeństw oddzielne za-
świadczenia oraz oświadczenia).  
- zaświadczenia albo oświadczenia 
członków rodziny pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań zawierające informację     
o wysokości składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres zasiłkowy.  
- oświadczenia członków rodziny o do-
chodzie niepodlegającym opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych osiągniętym w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres zasiłko-
wy.  
 Działalność gospodarcza (dotyczy osób, 
które taki dochód uzyskiwały):  
- oświadczenia członków rodziny rozli-
czających się na podstawie przepisów     
o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne o dochodzie 
osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy)  
Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, któ-
re taki dochód uzyskiwały) 
- zaświadczenie właściwego organu 
gminy, nakaz płatniczy albo oświadcze-
nie o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyrażonej w hektarach przeliczenio-
wych ogólnej powierzchni w roku kalen-
darzowym poprzedzającym okres zasił-
kowy. 
    Więcej informacji w biurze świadczeń 
rodzinnych – parter Urzędu Miasta lub 
pod nr telefonu 3527 656.  

Renata Czudaj 
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

11 listopada, o godzinie 12.00 w Zielonej wystartuje IV Bieg Niepodległości 
(szczegóły na stronie nr 2). 

24 października w klubie w Drutarni odbędzie się uroczystość wręczenia 
członkom Sekcji PZHGP Kalety przez burmistrza miasta pucharów i nagród 
za loty w roku 2015.  

11 listopada w Kaletach odbędą się uroczystości związane z 97-mą rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

25 października, w niedzielę,  w Kaletach, podobnie jak w całej Polsce, od-
będą się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 
7.00 do godziny 21.00. 

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

W  dniu 8 października 2015 r.   
w sali posiedzeń Urzędu Miej-

skiego w Kaletach odbyła się XI sesja 
Rady Miejskiej. Obradom przewodni-
czyli: przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Ptak oraz wiceprzewodni-
cząca Janina Perz.  
    W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał.  
    W pierwszych punktach porządku 
obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz 
z przewodniczącym Eugeniuszem Pta-
kiem wręczyli nagrody panom Michało-
wi Kwoce oraz Sebastianowi Makow-
skiemu - laureatom konkursu na amator-
ski film promocyjny o mieście Kalety.  

   Następnie wręczono puchary zwycięż-
czyniom Turnieju Tenisa o Puchar Bur-
mistrza w kategorii kobiet - paniom Da-
nucie Mazur (I miejsce) oraz Joannie 
Biadacz (II miejsce).  

   W kolejnych punktach obrad radni 
wysłuchali sprawozdań przewodniczące-
go Rady oraz burmistrza z okresu mię-
dzysesyjnego, a także zapoznali się        

z informacją o stanie reali-
zacji zadań oświatowych 
gminy Kalety za rok szkol-
ny 2014/2015, oraz o złożo-
nych oświadczeniach mająt-
kowych.  
    W dalszych punktach 
omówione zostało sprawoz-
danie burmistrza z wykona-
nia budżetu za I półrocze, 
następnie zaś radni mieli 
okazję zapoznać się z przed-
stawioną w formie multime-
dialnej informacją nt. reali-
zacji zadań inwestycyjnych 

i remontowych ujętych w budżecie mia-
sta Kalety w 2015 roku.  
    Jednym z ważniejszych punktów po-
rządku obrad były wybory ławników na 
kadencję od 2016 r. do 2019 r. Po przed-

stawieniu przez przewodni-
czącą Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników - 
Panią Irenę Nowak - sylwetek 
kandydatek na ławników, 
powołana została komisja 
skrutacyjna, która przeprowa-
dziła wybory. W wyniku gło-
sowania tajnego na ławników 
do Sądu Rejonowego w Tar-
nowskich Górach do orzeka-
nia    w sprawach z zakresu 
prawa pracy wybrane zostały 
panie Blandyna Kąkol i Maria 

Rogocz (uchwała Nr 84/XI/2015).  
    Podczas sesji radni podjęli ponadto 
następujące uchwały:  
Nr 82/XI/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości. 
Nr 83/XI/2015 w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Kalety-
Zachód”.  
Nr 85/XI/2015 w sprawie zmian budżetu 
Miasta Kalety na 2015 rok.  
Nr 86/XI/2015 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata     
201 5-2023.  
   W trakcie obrad przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Ryszard Sendel przed-
stawił zebranym wyniki kontroli działal-
ności Miejskiego Domu Kultury w Kale-
tach za I półrocze 205 roku.  
    W punkcie wolne wnioski i informa-
cje radni zgłaszali bieżące sprawy, głosu 
udzielono również mieszkańcowi Miot-
ka, który zgłosił uwagi dotyczące tej 
dzielnicy. 

Małgorzata Mazur 

Program obchodów Święta Odzyskania      Nie-
podległości w Kaletach: 

godzina 10.00 - w kościele przy parafii pod we-
zwaniem św. Józefa w Jędrysku odprawiona zo-
stanie uroczysta Msza św. za Ojczyznę, 
godzina 11.00 - przejście mieszkańców, władz 
miasta, pocztów sztandarowych, orkiestry dętej 
pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokra-
cję, 
godzina 11.30 - składanie wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem, 
godzina 12.00 - Kalety- Zielona. Start IV Biegu 
Niepodległości 
godzina 13.30 - Kalety- Zielona. Dekoracja    
zwycięzców biegu. 

1 listopada, podczas Święta Zmarłych, wystąpią utrudnienia w ruchu pojaz-
dów w okolicach cmentarza przy ul. Pokoju oraz przy ul. ks. Pawła Rogow-
skiego. 
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