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Dom Senior Wigor w Kaletach oficjalnie otwarty   

23  grudnia 2015 r. zainaugurował 
swoją działalność dzienny dom 

Senior Wigor w Kaletach. Powstał on 
w oparciu o zasoby lokalowe Miejskie-
go Domu Kultury w Kaletach, dzięki 
dofinansowaniu w kwocie 250.000 zł. 
jakie Miasto Kalety pozyskało w 2015 
r. z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach RZĄDOWEGO 
PROGRAMU WIELOLETNIEGO 
"Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.  
     Oficjalnego otwarcia dokonali pod-
opieczni nowopowstałej placówki, któ-
rzy wspólnie przecięli symboliczną 
wstęgę.  
    W wydarzeniu udział wzięli: posłowie 
na Sejm RP Barbara Dziuk i Tomasz 
Głogowski, prezes WFOŚiGW Andrzej 
Pilot, burmistrz miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia, skarbnik Renata Sosnica, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz 
Ptak, radni: Janina Perz, Mirosława Po-
tempa, Michał Brol, Adam Gabryś, An-
toni Jeż, Grzegorz Krupa, Alojzy Rupik, 

Ryszard Sendel, Kazimierz 
Złotosz, a także dyrektor 
MDK Marian Lisiecki, 
kierownik MOPS w Kale-
tach Renata Czudaj, przed-
stawiciele Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego  
w Kaletach   i kaletańskie-
go koła Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwali-
dów oraz podopieczni do-
mu Senior Wigor.  
   Gości przywitał bur-
mistrz Klaudiusz Kandzia, 
który pokrótce przedstawił 
zebranym ideę działalności domu Senior 
Wigor. Poinformował, że placówka bę-
dzie stanowiła wsparcie dla Seniorów 
poprzez udostępnienie infrastruktury 
pozwalającej na aktywne spędzenie cza-
su wolnego. W dzisiejszych czasach 
Seniorzy coraz częściej i chętniej anga-
żują się w życie społeczne, a ta placów-
ka będzie właśnie miejscem gdzie ludzie 

starsi będą mieli możliwość 
m.in. rozwijania zaintereso-
wań i talentów. Poinformo-
wał, że dzienny dom Senior 
Wigor będzie czynny od 
poniedziałku do piątku      
w godzinach od 8.00 do 
16.00. Po tej godzinie           
z pomieszczeń Miejskiego 
Domu Kultury w Kaletach 
korzystać będą sekcje 
MDK. Burmistrz przedsta-
wił również kierownika 

placówki  p. Aleksandrę Cieślik.  
    Słowa uznania dla realizacji tego pro-
jektu wyrazili także m.in. poseł na Sejm 
RP Tomasz Głogowski oraz prezes 
WFOŚiGW Andrzej Pilot. Placówki 
takie jak ta są bardzo potrzebne, nie tyl-
ko aktywizują osoby starsze ale przede 
wszystkim dają im poczucie samodziel-
ności i budują poczucie własnej warto-
ści.  
      Goście mieli również okazję zwie-
dzić nowopowstały dom Senior Wigor     
i zapoznać się z jego nowoczesną infra-
strukturą.  
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Miasto Kalety wraz z Dziennym Domem Senior- Wigor serdecznie         
zapraszają mieszkańców miasta Kalety na „dzień otwarty” tej nowej    
instytucji, który będzie miał miejsce 28 stycznia w godzinach 12.00– 16.00. 
   Podczas „dnia otwartego” będzie możliwość poznania placówki „od 
środka”, obejrzenia infrastruktury, rozmów z podopiecznymi. W progra-

mie znajdą się także jasełka 
przygotowane przez Panią 
Monikę Ulbricht i dzieci ze 
świetlicy „Przystań”, występ 
zespołu muzycznego oraz    
występ zespołu wokalnego MI. 

  

Zapraszamy na „dzień otwarty”! 
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Przekaż 1% podatku  

na rzecz klubu 

 LKS Małapanew Kuczów 
 

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu po-
datkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-36 
(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO-
ŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę 
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334 
oraz w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄ-
CE” wpisać nazwę naszego klubu, czyli MAŁAPA-

NEW KUCZÓW.       

 

  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również 
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przezna-
czone na poprawę warunków uprawiania sportu 
przez dzieci i młodzież w klubie Małapanew             
Kuczów.   
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Wyrazy współczucia dla rodziny i krewnych na okoliczność śmierci  

 

śp. Teresy Kubanek 
wieloletniego pracownika  miejskich placówek dydaktycznych 

 

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

Wyrazy współczucia dla Pana Pawła Myrczika, członka Zarządu Miasta Kalety w latach 1994-1998  
na okoliczność śmierci żony 

 

śp. Edeltraudy Myrczik 
 
 

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

Wyrazy współczucia dla żony, dzieci oraz krewnych na okoliczność śmierci  
 

śp. Grzegorza Ziai 
 

wójta gminy Koszęcin 
 

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

Serdeczne podziękowania za udział w mszy świętej i ceremonii pogrzebowej 
 

Śp. Teresy Kubanek 
 

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom Urzędu Miejskiego w Kaletach, Publicznego Gimnazjum   
i Szkoły Podstawowej w Kaletach oraz koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego  

w Kaletach 
                     

                  składają mąż oraz córki z rodzinami 

Sprzedam mieszkanie 45m2 w Kaletach przy ul. 1 Maja. Przystępna cena. Tel.: 602 620 570 

OGŁOSZENIE DROBNE 

Wszystkim,  
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we 

Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

Ś.P. Edeltraudy Myrczik  
Rodzinie, ks. proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi i ks. wikariuszowi Michałowi Wąsowi, krewnym, przyjaciołom, sąsia-

dom, znajomym oraz władzom miasta, delegacjom z przedszkola i szkół za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, złożone  
wieńce i kwiaty, serdeczne podziękowania 

składa Mąż z Rodziną 

Wyrazy współczucia dla Pani Iwony Skop-dyrygentki chóru „Sonata” 
na okoliczność śmierci ojca 

 

śp. Romualda Sosny 
wieloletniego członka chóru „Sonata” 

 
 

składają: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 
 i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi.  
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Minął kolejny rok... Kalety według danych statystycznych   

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 112 112 224 

3 40 35 75 

4-5 90 83 173 

6 46 41 87 

7 35 44 79 

8-12 178 149 327 

13-15 81 107 188 

16-17 72 83 155 

18 46 43 89 

19-65 2928 0  2928 

19-60  0 2645 2645 

>65 500  0 500 

>60  0 1069 1069 

Ogółem 4128 4411 8539 

W  związku zakończonym niedawno rokiem 2015 przedsta-
wiamy Państwu garść statystyk dotyczących miasta Kale-

ty.  
    W Kaletach zamieszkiwało na dzień 31 grudnia 2015 roku 8539 
mieszkańców. Jeżeli chodzi o porównanie z rokiem 2014 – w roku 
2015 nastąpił nieznaczny spadek liczby narodzonych, a jednocześnie 
zameldowanych  w Kaletach mieszkańców z 80 na 76.  
    Niższa była liczba zgonów: 92 w 2014 roku i 82 w 2015 roku. 
    Nowi mieszkańcy meldowali się w Kaletach najczęściej z następu-
jących miejscowości: Bytom, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, 
Gliwice,  a także z terenu Republiki Federalnej Niemiec.  
W 2015 roku zawarto w Kaletach 39 związków małżeńskich. Naj-
więcej ślubów odbyło się w miesiącu sierpniu.  

    W ubiegłym roku kaletanie odebrali 1052 dowody osobiste. Naj-
starszymi mieszkankami są  obecnie, urodzone w 1918 roku, pani 
Monika K. z osiedla Sygnał oraz pani Marianna M. z Miotka. Naj-
młodszym obywatelem jest Fabian urodzony 22 grudnia zamieszkały 
w dzielnicy Zielona. 

        Najczęściej nadawane imiona: Lena i Laura oraz Franciszek        
i Igor.  

Statystyka mieszkańców ze względu na wiek i płeć:  

Aleksandra Wilk 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

10 stycznia w MDK obył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uzbierano kwotę 15.194,74 zł. 

7 stycznia w Kaletach gościł Aleksander Kopia- Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego do spraw ruchu rowerowego. 
Oficer Rowerowy przyjął zaproszenie burmistrza miasta, a celem rozmowy było uwzględnienie odrębnego pasa dla ruchu rowe-
rowego przy Drodze Wojewódzkiej nr 908 Tarnowskie Góry - Częstochowa.  

5 grudnia grupa taneczna RockTime brała udział w turnieju Mikołajkowym o Puchar Starosty Boogie Woogie 2015                   

w Pionkach. 

5  stycznia w Miejskim Domu Kultury odbyła się V Gala Przedsiębiorczości.  

4 stycznia na parterze Urzędu Miejskiego w Kaletach (pomieszczenie, w którym do  niedawna działała filia Banku Spółdzielcze-
go) rozpoczął działalność punkt, w którym mieszkańcy mogą zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.  

3 stycznia, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2015.  

29 grudnia 2015 r. w Miejskim Domu Kultury odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej.  

23 grudnia 2015 r. zainaugurował swoją działalność w Kaletach Dzienny Dom Senior Wigor.  

21 grudnia 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach dokonał odbioru prac związanych z wymianą warstwy ścieralnej 
na drodze wojewódzkiej nr 789 na odcinku Drutarnia – Sośnica 

18 grudnia 2015 r. w restauracji „Kasyno” odbyło się tradycyjne spotkanie członków działającej przy MDK sekcji szachowej, 
na którym podsumowano działalność w 2015 roku. 

18 grudnia 2015 roku obchodzone było święto Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach – Adama Mickiewicza.  

10 grudnia 2015 roku oddano do użytku parking samochodowy przy ulicy Krótkiej w Kaletach. 

2 grudnia 2015 r. Jubileusz 10-lecia swej działalności obchodziły Warsztaty Terapii Zajęciowych z Drutarni. Uroczyste spotka-
nie z tej okazji odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. 
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(jal) 

„Ironia losu” 

Małgosia, bibliotekarka z prowincjonal-

nego Pochwatowa, po miłosnym zawodzie 

ułożyła wreszcie swoje życie uczuciowe. 

Sytuacja komplikuje się jednak, gdy do 

głosu niespodziewanie dochodzą emocje    

przeszłości, głęboko skrywane pragnienia 

i tajona przed samą sobą prawda…  

Ironia losu to wzruszająca i pokrzepiają-

ca opowieść o miłości, dojrzałości i odpo-

wiedzialności za życiowe decyzje. Książka 

pełna rodzinnego ciepła, subtelnych          

i ujmujących obrazów, a także nieoczywi-

stych refleksji nad szczęściem, uczuciami, 

samowiedzą i dążeniami człowieka. Ucie-

szy optymistów ceniących pogodne prze-

słanie literatury, zaś strapionym i zagu-

bionym wśród życiowych wyborów Czytel-

nikom z pewnością doda otuchy. 

Przy Drodze Wojewódzkiej 
nr 908 (ul. Tarnogórska)  

staną niebawem nowe 
„witacze” 

Pierwsza powieść Laurencji Wons   

 

O autorce:  
Laurencja Wons, urodzona 5 kwietnia 1977 roku       
w Tarnowskich Górach, absolwentka Uniwersytetu 
Opolskiego, nauczycielka historii z wykształcenia                   
i z zamiłowania. Mieszka w Kaletach. Żona i matka 
czwórki dzieci. Pisanie jest jej największą pasją. 

M iło nam poinformować, że Pani Laurencja 
Wons, mieszkanka naszego miasta, wydała 

pierwszą swoją powieść zatytułowaną "Ironia lo-
su", która właśnie niedawno pojawiła się na rynku 
wydawniczym.  
    Pani Laurencja wcześniej opublikowała już cztery 
tomiki poezji: Ciche wołanie, Chwile zadumy, Je-

stem, ciągle jestem… i Dojrzewające słowa. 
Opowieść "Ironia losu" jest jej pierwszym, wydanym 
epickim dziełem literackim. Książkę można nabyć 
m.in. w księgarniach internetowych.  

(jal) 

Dzień Górnika w Przedszkolu 

Z e s z ł o r o c z n a 
„Barbórka”, obcho-

dzona w Miejskim Przed-
szkolu nr 1 w Kaletach 
miała wyjątkową oprawę.  
    Zaproszenie na tę uroczy-
stość przyjęło aż trzech gór-
ników z naszego miasta, 
panowie : Adam Krupicki,  
Andrzej Mazur i Franciszek 
Myrcik. Okazjonalny pro-
gram artystyczny przygoto-
wal i  wycho wanko wie  
dwóch grup przedszkol-
nych: 3,4 –latki z grupy 
„Myszki” i 4,5 –latki z gru-
py „Żabki”.  
    Goście mogli obejrzeć montaż słowno
-muzyczny pt. „DZIĘKUJEMY GÓRNI-
KOM”. Oprócz występów dzieci szcze-
gólną atrakcją była, pierwsza w historii 
przedszkola ,wizyta  Miejskiej Orkiestry 
Dętej z Kalet, która w prezencie dla 
wszystkich przedszkolaków i zaproszo-

nych górników wykonała tradycyjne, 
śląskie utwory, zachęcając zgromadzo-
nych do wspólnego śpiewu.  Ten nieza-
pomniany koncert  udało się zorganizo-
wać dzięki uprzejmości i życzliwości 
panów: dyrygenta  Mariana Lisieckiego  
i prezesa Bogdana Dziuka, którym bar-
dzo serdecznie dziękujemy. 

     Wspólne świętowanie 
Dnia Górnika w obecno-
ści tylu niecodziennych 
gości  dostarczyło na-
szym wychowankom 
wielu artystycznych wra-
żeń, a także  było  wspa-
niałą okazją do zachowa-
nia i promocji dziedzic-
twa kulturowego Śląska. 
 
 

Wychowawczynie:  
Iwona Płocieniak  

i Danuta Mazur 

G órnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów S.A., na wniosek 

burmistrza miasta Kalety, sfinansuje 
wykonanie dwóch „witaczy” przy 
Drodze Wojewódzkiej nr 908.    
    „Witacze” informować będą przejeż-
dżających o fakcie istnienia na terenie 
naszego miasta kilku punktów poboru 
wody dla znacznej części aglomeracji 
górnośląskiej. Ich montaż przewiduje się 
na wiosnę bieżącego roku. 



 

  www.kalety.pl 

Agnieszka Kwoka 

Nr 1 (285) 
 

6        Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

N iedawna uroczystość oddania do 
użytku Domu Opieki  Senior -

Wigor w Domu Kultury w Kaletach, 
skłoniła mnie do pewnych refleksji  na 
temat ludzi starszych, ich usytuowania 
w społeczności lokalnej oraz działań 
podjętych przez władze miasta na 
rzecz  tej grupy mieszkańców. 
   W Polsce, nie tylko w Kaletach, rodzi 
się coraz mniej dzieci, a jednocześnie 
żyjemy wg statystyk i w rzeczywistości 
coraz dłużej. Dlatego wokół nas widać 
coraz więcej  ludzi starszych. Ale star-
szych, to przecież wcale nie znaczy gor-
szych.  
    Nie zawsze seniorzy mają wystarcza-
jąco dużo sił fizycznych, żeby cieszyć 
się światem. Nie należy traktować ich     
z pogardą tylko dlatego, że nie potrafią 
korzystać z komputera albo nie wiedzą, 
czym jest Facebook i Twitter. Ich wiedza 

o życiu jest znacznie bogatsza od prze-
ciętnego człowieka młodego, a doświad-
czenie jest wartością bezcenną.   
    Stosunek do osób starszych świadczy  
też o naszej kulturze osobistej. W na-
szym mieście na szczęście o seniorach 
mówi się dużo. Aby  im  uprzyjemnić 
życie robi się sporo. Co prawda inicjaty-
wa działań na rzecz  tej grupy  społecz-
nej  powstała w naszym mieście właśnie 
spontanicznie od nich samych.  
    Już kilkanaście lat działa Związek 
Emerytów i Rencistów, działa Klub Se-
niora przy naszej parafii, 9 lat temu  po-
wstało Stowarzyszenie Społeczno - Kul-
turalne - zrzeszające  nieco młodszych 
emerytów, od pewnego czasu istnieje też 
Klub Seniora przy Miejskim Domu Kul-
tury, Klub  Seniora w Miotku. To z pew-
nością cieszy, że ludzie starsi nie są po-
zostawieni sami sobie, ale mają możli-

wość realizowania swoich zaintereso-
wań, wyjścia z domu do innych ludzi, 
aktywnego uczestnictwa  w życiu spo-
łecznym, w kulturze. Członkostwo         
w tych organizacjach i uczestnictwo      
w prowadzonych tam zajęciach pozwala 
na zdrowe, aktywne i wesołe starzenie 
się człowieka, bo prędzej czy później 
każdego z nas to czeka.  
    Ostatnio otwarty Dom Opieki Senior- 
Wigor jest przykładem na to, że  można 
stworzyć takie miejsce przyjazne senio-
rom, gdzie ludzie przeważnie samotni 
będą mieć możliwość cieszyć się naj-
drobniejszymi przejawami życia, tym 
bardziej, że ktoś im to zorganizuje i po-
prowadzi,   a co najważniejsze- sfinansu-
je. Od  nich, czyli od uczestników tego 
programu, będzie się tylko wymagało 
aktywnego uczestnictwa i kreatywności. 

Maria Rogocz 

Seniorzy  są także członkami  społeczeństwa 

Jasełka w Zespole Szkół  
i Przedszkola w Miotku  

22  grudnia 2015 r., w Zespole 
Szkół i Przedszkola w Miotku 

odbyły się tradycyjne Jasełka Bożona-
rodzeniowe w wykonaniu przedszko-
laków z grupy młodszej oraz starszej.  
    Z ramienia władz miasta w wydarze-
niu udział wzięli: burmistrz Klaudiusz 
Kandzia, przewodniczący Rady Miej-
skiej Eugeniusz Ptak oraz radna Irena 
Nowak. 
   Wśród pięknych dekoracji i w świą-
tecznym nastroju goście z zachwytem 
podziwiali występy małych artystów. 
    Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia 
podziękował za wspaniałe przedstawie-
nia oraz złożył wszystkim dzieciom, 
wychowawcom i pracownikom przed-
szkola najlepsze życzenia świąteczno 
noworoczne. Wszyscy mali aktorzy 
otrzymali słodkie upominki.  

10- lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych  
z Drutarni  

2  grudnia 2015 r. Jubileusz          
10-lecia swej działalności obcho-

dziły Warsztaty Terapii Zajęciowych  
z Drutarni. Uroczyste spotkanie z tej 
okazji odbyło się w Miejskim Domu 
Kultury w Kaletach.  
    Na Jubileuszu, oprócz licznie zgroma-
dzonych podopiecznych miejscowej pla-
cówki oraz placówek zaprzyjaźnionych, 
obecni byli także burmistrz Klaudiusz 
Kandzia, przewodniczący Rady Miej-
skiej Eugeniusz Ptak oraz radna Irena 
Nowak.  
    Podczas uroczystości goście wysłu-
chali okolicznościowego przemówienia 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 
Jana Wiesiołka, który pokrótce przedsta-

wił historię powstania oraz 10 letnią hi-
storię działalności placówki. Specjalnie 
na tę okazję przygotowana została pre-
zentacja multimedialna na temat kaletań-
skiego oddziału WTZ. Jak przystało na 
okrągłą rocznicę, nie zabrakło także tra-
dycyjnego tortu.  
    Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 
złożył przedstawicielom kaletańskiego 
oddziału WTZ życzenia wszelkiej po-
myślności, wytrwałości w podejmowa-
niu nowych wyzwań oraz kolejnych, 
pięknych jubileuszy. Na ręce kierownika 
warsztatów oraz prezesa TPD Jana Wie-
siołka, wręczył okolicznościowy upomi-
nek.  

Agnieszka Kwoka 
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W  2015 roku minęły 24 lata pra-
cy mojego męża, Marcina Wal-

czaka, w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Kaletach. Po jego tragicznej 
śmierci 4 września 2015 roku chciała-
bym podsumować tę pracę w niniej-
szym artykule. Przypadła ona na czas 
wielu istotnych zmian w życiu kraju 
oraz miasta. 
    Marcin rozpoczął pracę w bibliotece  
w 1991r.,  kilka miesięcy po maturze. Na 
początku bez kwalifikacji oraz doświad-
czenia, z czasem coraz bardziej angażo-
wał się w działalność tej instytucji. Uzu-
pełniał wykształcenie, dokonywał kolej-
nych przeprowadzek, wpływał na jej 
rozkwit i rozwój, realizował różnorodne 
inicjatywy, co także przyczyniło się do 
rozwoju naszego miasta i do popularyza-
cji czytelnictwa w gminie. W 1991 roku 
rozpoczęto przenoszenie zbiorów biblio-
teki z Urzędu Miasta (z miejsca gdzie 
dziś znajduje się poczta) do Miejskiego 
Domu Kultury i tam z połączenia z Bi-
blioteką Zakładową dawnych  KZCP  21 
czerwca 1991 roku powstała  Miejsko-
Zakładowa Biblioteka Publiczna, której 
dyrektorem została Elżbieta Szmalen-
berg, bibliotekarzem – Marcin Walczak, 
a kierownikiem filii w Miotku – Irena 
Siemko. W nowym lokum i w nowej 
rzeczywistości, bo demokracja w Polsce 

dopiero nabierała kształtów, rozpoczęła 
się kariera zawodowa mojego męża. 
   Biblioteka organizowała imprezy dla 
najmłodszych, np..: mikołajkową, szop-
kę bożonarodzeniową, Dzień Dziecka, 
Magiczne Spotkanie z Harrym Potterem. 
Co roku prowadziła lekcje biblioteczne 
w szkołach lub witała dzieci w swoich 
progach, z okazji Dnia Bibliotekarza co 
roku gościły w niej  przedszkolaki           
z miejskiego przedszkola, a później rów-
nież z przedszkoli prywatnych. Bibliote-
ka organizowała bardzo dużo konkursów 
czytelniczych i plastycznych, np. na zna-
jomość bajek wśród przedszkolaków, 
konkurs tolkienowski na znajomość tre-
ści powieści „Władca pierścieni”, kon-
kurs literacko-plastyczny „Góry, moje 
góry”. Od 1999 roku, od czasu powsta-
nia Publicznego Gimnazjum w Kaletach, 
rozpoczęła się współpraca biblioteki        
z nauczycielami tegoż gimnazjum: orga-
nizowanie konkursów poetyckich i recy-
tatorskich, np. Życie i Twórczość Wła-
dysława Stanisława Reymonta, konkurs 
recytatorski poezji Jacka Kaczmarskie-
go, Juliana Tuwima, Miejskie Dyktando, 
konkurs poetycki Ścieżki Naszych Ma-
rzeń, który zaowocował również tomi-
kiem wierszy jego laureatów. 
    Po pożarze Miejskiego Domu Kultury 
w czerwcu 2002 roku biblioteka, jak          
i inne sale w tym budynku, została wyre-
montowana i przeniesiona do wschod-

niego skrzydła. Instytucja wzbogaciła się 
o nowe meble biblioteczne, a także 
zwiększyła swoją powierzchnię, co po-
zwoliło na urządzenie czytelni ze stano-
wiskami komputerowymi i nabrała bar-
dziej nowoczesnego wyglądu. Nowe 
lokum zaczęło funkcjonować w 2004 
roku. Biblioteka dbała o to, aby czytelni-
cy mieli możliwość spotkania się ze 
sławnymi pisarzami. Były to osoby po-
chodzące z Kalet, np. Ryszard Pasich, 
Andrzej Bandach, lub spoza naszej miej-
scowości: Jan Paweł Krasnodębski, Zby-
sław Śmigielski, ks. Jerzy Szymik, Grze-
gorz Kasdepke, Michał Ogórek, Tomasz 
Rzeczycki. Od momentu, kiedy Kalety 
rozpoczęły współpracę z czeskim mia-
stem Vitkov, również nawiązano kontak-
ty z tamtejszą biblioteką i wymieniano 
się doświadczeniami. Marcin brał udział 
w warsztatach bibliotekarzy w Vitkovie, 
organizował wystawy, np. malarstwa 
Marcina  Painty,  uczestniczył w spotka-
niach z przedstawicielami oświaty i kul-
tury obydwu miast. Po odejściu na eme-
ryturę pani Elzbiety Szmalenberg             
w 2006 roku Marcin został nowym dy-
rektorem. 
    W 2007 roku biblioteka przyjęła imię 
profesora Henryka Borka . Był to wybit-
ny językoznawca pochodzący z Kalet, 
wykładający w opolskiej Wyższej Szko-
le Pedagogicznej (dziś Uniwersytet 
Opolski), zmarły w 1986 roku.  

Z  myślą o seniorach w grudniu zainaugurował swoją 
działalność Dzienny Dom Senior- Wigor.  

    Oferta aktywności dla seniorów, zakres organizowanych 
zajęć oraz zrealizowane usługi są dopasowane do pojawiają-
cych się potrzeb podopiecznych, ich pasji oraz zaintereso-
wań.  Uczestnicy miło, wesoło     i w towarzystwie spędzają 
swój wolny czas. Wykonują proste ćwiczenia ruchowe przy 
muzyce, z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego, 
które są dobrą okazją do poszerzenia własnych zdolności 
ruchowych oraz poznania nowych środków ekspresji. Gry 
towarzyskie i zajęcia plastyczne, przysparzają nam wiele 

radości. Nauka relaksu podczas zajęć, pozwala odreago-
wać stres i napięcie.  
   Pamiętajmy zatem:  
- bycie Seniorem nie oznacza, że należy samotnie spę-
dzać czas w domu przed telewizorem.  
- bycie Seniorem oznacza, że nareszcie mamy czas na to, 
aby spotkać się ze znajomymi, rozwijać swoje pasje, 
móc z innymi dzielić się swoimi radościami i smutkami, 
wyzwolić w sobie potrzebę bycia potrzebnym.  
 

Aleksandra Cieślik 

Dzienny Dom Senior- Wigor w Kaletach 

Wieści z Biblioteki 
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5  grudnia 2015 r. grupa Rock Time 
odwiedziła Pionki aby wziąć udział 

w turnieju Mikołajkowym o Puchar 
Starosty Boogie Woogie 2015.  
    W kategorii B1: III miejsce zajął Ta-
deusz Tarnowski i Patrycja Wienczek, 
zaś w kategorii B2: 
I miejsce zajęli Adrian Kalus i Karina 
Bronde, 
II miejsce Daniel Ledwoń i Julia Swobo-
da, 
IV miejsce Krystian Chmielorz i Kata-
rzyna Bodora. 
Boogie Woogie na tyle zawróciło na-
szym tancerzom w głowie, że w niedzie-
lę 13 grudnia postanowili zawładnąć 
Mazurskim parkietem startując w kon-
kursie podczas "Mikołajki World Dance 
Week 2015". Pomimo zmęczenia prze-

bytą drogą, udało się zdobyć całkiem 
dobre miejsca:   
I miejsce uzyskali Tadeusz Tarnowski     
i Patrycja Wienczek,   
II miejsce Daniel Ledwoń i Julia Swobo-
da,  
IV miejsce Adrian Kalus i Karina Bron-
der,   
VII miejsce Krystian Chmielorz i Kata-
rzyna Bodora. 
Wszystkim naszym Tancerzom serdecz-
nie gratulujemy i z niecierpliwością cze-
kamy na dalsze osiągnięcia. 
  

Kolejne sukcesy grupy 
Rock Time 

Nasza biblioteka rozwijała się: 
miała kącik czytelniczy dla dzieci, czy-
telnię dla dorosłych z dostępem do Inter-
netu. W jej pomieszczeniach zawsze 
można było oglądać różnorodne wysta-
wy, na których   prezentowano osiągnię-
cia mieszkańców Kalet i nie tylko. Były 
to wystawy fotograficzne o historii Ka-
let, „Zaczytany Śląsk”, „Jan Paweł II na 
drogach świata”, „Kalety- Vitkov 15 lat 
współpracy”, „Kalety na dawnych pocz-
tówkach i zdjęciach”, „Mieszkańcy gmi-
ny Kalety na starych fotografiach. Ze 
zbiorów Stefana Kolano”, „Z Kalet na 
Dzikie Pola - Ogniem i mieczem. Filmo-
wa odyseja. Zdjęcia pana Jerzego Gryca 
z planu filmowego”, „Miedzy Karako-
rum a Himalajami - wyprawa do Indii      
i Nepalu. Fotografie Edmunda Korze-
kwy”, „Grecja” – fotografie tarnogórzan-
ki Janiny Koniecznej. Wystawy arty-
styczne - takie jak: wystawa ikon szkoły  
ikonopisarstwa „Mandylion” ze Strzyb-
nicy, prac plastycznych Marty Misiudy 
pt.”Światło i cień”, malarstwa Marcina 
Painty, rysunków i malarstwa Marty Jeż, 
wystawa porcelany śląskiej z kolekcji 

państwa Ireny i Romana Gatys z Nakła 
Śląskiego. Biblioteka współpracowała 
również z kaletańską formacją 
„Inspiracje” i organizowała wystawy ich 
prac w Domu Kultury, a także dzięki jej 
środkom ukazała się publikacja 
„Twórczość  grupy plastycznej 
<Inspiracje>” . 
     Biblioteka poszerzała zakres swojej 
działalności. Organizowała wieczory 
poetyckie naszych rodzimych twórców: 
Anny Dudek, Małgorzaty Brol, Zygfryda 
Galiosa, Marii Rogocz, Laurencji Wons  
i osób spoza Kalet, np. Bożeny Wiesio-
łek. Przyczyniła się do publikacji tomi-
ków  wierszy tychże autorów. Współpra-
ca mojego męża z Piotrem Kalinowskim 
zaowocowała wydaniem i promocją al-
bumów: „Chwile na szklanych kliszach 
zapisane” oraz „Kalety na starych wido-
kówkach i fotografiach”, które wzbudzi-
ły duże zainteresowanie i radość wśród 
najstarszych mieszkańców Kalet i po-
tomków osób znajdujących się na zdję-
ciach. Współpraca mojego męża z dr 
Krzysztofem Lisieckim zaowocowała 
wydaniem książki poświęconej prof. 

Henrykowi Borkowi, która obecnie cze-
ka na swoją promocję. Praca w bibliote-
ce przynosiła Marcinowi radość i satys-
fakcję. Lubił doradzać czytelnikom, ja-
kie książki warto przeczytać, nierzadko 
dostarczał nowe egzemplarze do domu 
starszych osób, zabiegał o dotacje na 
zakup nowości. Marcin dążył do tego, 
aby biblioteka była czymś więcej niż 
tylko wypożyczalnią. Miała stać się in-
stytucją przyjazną czytelnikom, łączącą 
pokolenia i gusta czytelnicze, a także 
miejscem interesujących spotkań, imprez 
kulturalnych i inspirujących przedsię-
wzięć. Jako czytelniczka i mieszkanka 
Kalet wyrażam nadzieję, że jego działa-
nia będą kontynuowane. 
    Artykuł ten powstał w oparciu o mate-
riały zawarte w „Kronice biblioteki” 
oraz w konsultacji z panią Elżbietą 
Szmalenberg, długoletnią dyrektorką 
„Miejskiej Biblioteki Publicznej”, której 
bardzo serdecznie za to dziękuję. 
 
 

Brygida Walczak,  
grudzień  2015 r. 
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Jacek Lubos 

 Marek Rupik 

W  n i e d z i e l ę ,         
3  s tycznia , 

Miejskim Domu Kultu-
ry w Kaletach odbyło 
się zebranie sprawoz-

dawcze Koła PZW Kalety za rok 2015. 
Zebraniu przewodniczył prezes Koła 
Robert Kuder, zaś gośćmi byli- bur-
mistrz miasta Klaudiusz Kandzia, 
przedstawiciel Okręgu PZW Często-
chowa Piotr Maroń oraz reprezentan-
ci komisariatu Policji w Kaletach- 
komendant Tomasz Olczyk i dzielni-
cowy Andrzej Pogoda.  
    Zebranie toczyło się według następu-
jącego scenariusza:  
1. Otwarcie zebrania i przywitanie 
członków Koła, przedstawiciela Zarządu 
Okręgu PZW Częstochowa oraz zapro-
szonych gości.  
2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych       
w minionym roku kolegów wędkarzy. 
3. Wręczenie odznaczeń przez przedsta-
wiciela Z.O. Częstochowa.  
4. Wybór przewodniczącego, sekretarza 
oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Odczyt protokołów z pracy: 
a) Zarządu,  
b) Skarbnika,  

c) Społecznej Straży Rybackiej,  
d) Sądu Koleżeńskiego,  
e) Komisji Rewizyjnej.  
6. Omówienie uchwał Zarządu Główne-
go i Zarządu Okręgu.  
7. Zabranie głosu przez Burmistrza Mia-
sta Kalety Klaudiusza Kandzię (pytania 
do burmistrza).  
8. Zabranie głosu przez przedstawiciela 
Policji (pytania).  
9. Sprawy organizacyjne:  
a) zatwierdzenie preliminarza na 2016 r. 
b) podjęcie uchwały o wysokości ekwi-
walentu na działalność statutową za nie-
odpracowany czyn na rzecz Koła, 
c) podjęcie uchwały o wysokości składki 
na zbiornik licencyjny 
w  K a l e t a c h . 
d) wolne głosy             
i wnioski.  
10. Zakończenie ze-
brania.  
      Żywiołowa dys-
kusja wywiązała się 
zwłaszcza podczas 
wystąpienia burmi-
strza miasta. Jej tema-
tami przewodnimi 
było ustawienie sani-

tariatów dla wędkujących przy zbiorni-
kach w Zielonej i Ichtioparku, a także 
problem zasilania w wodę stawów przy 
ul. Fabrycznej. Podczas niedzielnego 
zebrania odznaczenie PZW odebrał z rąk 
Piotra Maronia skarbnik Koła Arkadiusz 
Meryk. Obecni na sali członkowie jed-
nogłośnie przyjęli sprawozdania oraz 
zatwierdzili preliminarz na rok 2016. 
Wysokość opłat za nieodpracowany 
czyn społeczny oraz za wędkowanie na 
zbiorniku licencyjnym- pozostała bez 
zmian w stosunku do opłat w roku 2015.  

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety  

D nia 18.12.2015r młodzi szachiści          
z Kalet spotkali się w restauracji 

„Kasyno” przy Miejskim Domu Kul-
tury w Kaletach by, jak co roku, pod-
sumować swoje dokonania w całorocz-
nych rozgrywkach Grand-Prix dzieci  
i młodzieży do lat 25.   
    W spotkaniu z laureatami tegorocz-
nych rozgrywek Grand-Prix udział wzię-
li Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia 
oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Kaletach Marian Lisiecki. Uczestnicy 
rozgrywek Grand-Prix w roku bieżącym 
grali w dwóch grupach wiekowych. 
    W grupie młodszej do lat 14-tu,               
i w grupie starszej w przedziale wieko-
wym od 15 do 25 lat. W młodszej grupie 
do lat 14-tu zwyciężył Kacper Wrodar-
czyk z wynikiem 143,5 pkt., na drugim 
miejscu uplasował się Kacper Kryś          
z dorobkiem 107,5 pkt., a na trzecim 
miejscu rozgrywki ukończyła Kinga 
Kryś uzyskując 53,5 pkt. Kolejność po-
zostałych laureatów w tej grupie była 
następująca:  
4. Szymon Sanitra,  
5. Paulina Sanitra,  
6. Paweł Kaźmierski  
7.Miłosz Howaniec,  

8.Szymon Szewerda,  
9.Kacper Bambynek,  
10.Maciej Heliński i pozostali. 
    Razem rywalizowało 14 zawodników. 
Grupę wiekową od 15 do 25 lat zdomi-
nował bez wątpienia najlepszy zawodnik 
tych rozgrywek Mateusz Płonka.           
W punktacji generalnej Mateusz zgro-
madził 206,0 pkt., na miejscu drugim 
rywalizację ukończył Aleksy Walczak    
z dorobkiem 135,5 pkt., trzecie miejsce 
zajął Mateusz Wrodarczyk z punktacją 
123,5 pkt., a na czwartym ukończył roz-
grywki Marek Sanitra. W grupie tej gra-
ło ogółem 7-u zawodni-
ków.  
    Należy w tym miejscu 
podziękować wszystkim, 
którzy zaangażowali się 
w tak piękną oprawę       
w przygotowanie i prze-
prowadzenie tej uroczy-
stości, przede wszystkim 
Dyrektorowi Miejskiego 
Domu Kultury w Kale-
tach oraz Burmistrzowi 
Kalet. 

Spotkanie laureatów Szachowego Grand Prix Dzieci i Młodzieży 
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Klaudiusz Kandzia 

Z  wielką przyjemnością informuję, 
że podczas  XXIV Finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(10.01.2016), dzięki ogromnej hojności 
mieszkańców Kalet oraz gości, którzy 
w tym dniu odwiedzili nasze miasto      
i wsparli zbiórkę pieniędzy, udało się 
zebrać rekordową kwotę 

 15.194,74 zł !  
(z czego 13.144,74 ze skarbonek 42 
wolontariuszy i 2.050,00 zł z aukcji 
gadżetów WOŚP oraz Domku Prezesa 
– piernika przekazanego na tę aukcję 
przez stowarzyszenie Nasze Kalety). 
Dodatkowo wolontariusze uzbierali 
4,48 euro.  
   Podana kwota jest kwotą nieoficjalną. 

Dla przypomnienia, podczas 
zeszłorocznego finału uzbiera-
no kwotę13.455,85 zł. W Kale-
tach sztab zorganizowany zo-
stał jak w latach ubiegłych 
przy Miejskim Domu Kultury 
w Kaletach.  
   Burmistrz Miasta Kalety oraz 
Dyrektor MDK Kalety składają 
serdeczne podziękowania 42 
wolontariuszom, wszystkim 
darczyńcom oraz osobom, któ-

rzy przyczynili się do sprawnej organiza-
cji XXIV Finału WOŚP w Kaletach. 
Szczególne podziękowania dla: Miej-
skiej Orkiestry Dętej, która od pierwsze-
go Finału uczestniczy w tym 
przedsięwzięciu Mażoretek 
INEZ i Małej INEZ, Grupy 
Wokalnej MI, Młodzieżowej 
Grupy Wokalnej przy MDK, 
Grupy tanecznej ROCK TIME, 
Zespołów WRAGON MIX       
z Koszęcina, BARTOSZ 
BAND ze Strzebinia oraz grupy 
PROJEKT BLUESHARP          
z Zawadzkiego, którzy bezinte-
resownie wystąpili w części 
artystycznej dzisiejszego Fina-
łu. Dziękujemy też Panu Tom-

kowi Bregule za sprawne nagłośnienie.
  
    Składam osobne podziękowanie Panu 
Marianowi Lisieckiemu – Szefowi Szta-
bu- za koordynacje pracy całego sztabu 
oraz pozostałym członkom: Pani Blan-
dynie Kubiak, Panu Piotrowi Kotarskie-
mu i Pani Justynie Borek oraz jej synowi 
Kubie, Pani Iwonie Nowak-Magiera, 
Pani Renacie Kotasińskiej, a także oso-
bom anonimowym, za sprawne przepro-
wadzenie podliczenia pieniędzy. Za 
wsparcie organizacji finału WOŚP dzię-
kujemy radnym Panu Eugeniuszowi Pta-
kowi, Janinie Perz i Krzysztofowi Rogo-
czowi.  

Kolejny rekord kaletańskiego kwestowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!  

V Gala Przedsiębiorczości   

W  środę 5 stycznia br. w sali Do-
mu Kultury w Kaletach, odby-

ła się jubileuszowa V Gala Przedsię-
biorczości. Organizatorami wydarze-
nia było Miasto Kalety oraz Restaura-
cja CASYNO. Imprezę uświetnił kon-
cert wykonany przez Miejską Orkie-
strę Dętą pod dyrekcją Mariana Li-
sieckiego.  
   Po przemówieniu burmistrza Klaudiu-
sza Kandzi, który powitał wszystkich 
przybyłych, przedstawił prezentację 
multimedialną na temat inwestycji          

w mieście Kalety i podziękował przed-
siębiorcom za wkład jaki włożyli i wkła-
dają w rozwój miasta poprzez m.in. 
utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy 
dla mieszkańców, dbanie o finanse gmi-
ny, każdą zapłaconą złotówkę podatku, 
odbyło się wręczenie corocznych na-
gród.  
    O tym, do kogo trafią statuetki, zade-
cydowała kapituła w składzie: radni Ry-
szard Sendel- przewodniczący, Edward 
Drabik, Alojzy Rupik, Grzegorz Krupa, 
Krzysztof Rogocz i Aleksandra Wilk - 

członkowie, którzy na posiedzeniu        
w dniu 8 grudnia 2015 roku wybrali te-
gorocznych laureatów prowadzących      
z sukcesem działalność gospodarczą      
w różnych branżach.  
    W kategorii "Nestor Biznesu", wyróż-
niono przedsiębiorców najbardziej zako-
rzenionych w lokalnej społeczności, 
prowadzących działalność gospodarczą 
od 25–ciu lat.  
Oto wyróżnieni przedsiębiorcy: 
1. Pan Andrzej Masłowski PW 
„MASKOPOL”  
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2. Pan Witold Krus Z.R.B.  
3. Pan Sławomir Karbowski Handel 
4 .  Pan Benon Watoła  ZRB 
„DACHDEKER”  
5. Pani Irena Ochman-Gryc Sklep  
„MALUCH“  
6. Pan Józef Błaszczyk „JB”  
    Złotym Kowadłem Biznesu, nagrodą 
im. Johanna Ferdinanda Koulhaasa ob-
darowani zostali:  
1. Pan Tomasz Rapcinski, Firma Usługo-
wo-Handlowa  
2. Pan Janusz Bien, ZW „BIEN”  
3. Pan Mirosław Konieczny, Studio Pro-
jektowe SPART  
    W wyborze laureatów w tej kategorii 
kapituła brała pod uwagę wysoką jakość 
i walory oferowanych wyrobów i usług, 

osiąganie sukcesów zarówno na rynku 
krajowym jak i zagranicznym, wyróżnia-
nie się na tle konkurencji, dbanie o fi-
nanse gminy oraz dbałość o zatrudnienie 
jej mieszkańców.  
    W drugiej części Gali odbyły się wy-
stąpienia reprezentantów Śląskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości w Chorzowie 
oraz biura doradczego Altima, na temat 
możliwości aplikowania o wsparcie dla 
sektora MŚP w ramach perspektywy 
unijnej 2014-2020.  
    Na gali obecnych było ponad stu za-
proszonych przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie 
miasta. Ponadto swoją obecnością za-
szczycili uroczystość m.in. starosta tar-
nogórski Józef Burdziak, nadleśniczy 

Nadleśnictwa Świerklaniec oraz Koszę-
cin: Włodzimierz Błaszczyk i Krzysztof 
Lysik, z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa 
Świerklaniec Wojciech Kubica, emery-
towany nadleśniczy Nadleśnictwa Ko-
szęcin Zdzisław Unglik, reprezentujące 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Ad-
riana Sikorska oraz Agnieszka Siwica, 
dyrektor ds. MiŚP w biurze doraczym 
Altima Marcin Kopka, a także Przewod-
niczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak   
i radni: Janina Perz, Michał Brol, 
Edward Drabik, Adam Gabryś, Antoni 
Jeż, Grzegorz Krupa, Irena Nowak, 
Krzysztof Rogocz, Alojzy Rupik, Ry-
szard Sendel.  

R ada Miejska w Kaletach na sesji 
w dniu 29 grudnia 2015 r. jedno-

głośnie zagłosowała za przygotowa-
nym przez burmistrza Klaudiusza 
Kandzię i służby finansowe budżetem 
na 2016 r.  
    Dochody budżetu na 2016 rok skalku-
lowane zostały w wysokości:                
 23 078 488,00 zł. 
    Planowane wydatki budżetu Miasta 
Kalety wynoszą:                                    
 22 742 906,45 zł,                                                                                                                                                                                                                                            
    W budżecie Miasta Kalety na 2016 
rok występuje nadwyżka w kwocie 
  335 581,55  zł,  
która zostanie przeznaczona na spłatę 
wcześniej zaciągniętych pożyczek 
       W budżecie znalazły się następujące 
zadania inwestycyjne: 

 - pomoc Miasta Kalety dla samorządu 
województwa na realizację zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Opracowanie 
budowy projektu jednostronnego chodni-
ka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, 
ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni”-          
86 000,00 zł. 
- opracowanie budowy projektu jedno-
stronnego chodnika w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach 
Drutarni- 86 000,00 zł. 
- pomoc miasta Kalety dla Powiatu Tar-
nogórskiego na realizację zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Kalety 
Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem 
drogi powiatowej nr 3248S”- 200 000,00 
zł. 
- wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przebudowy dróg 
gminnych: ul. prof. Borka i Lubszeckiej 
wraz z kanalizacją deszczową -            
47 000,00 zł. 
- wykup gruntu - 30 000,00 zł. 
- zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej w centrum Miasta Kalety – przebu-
dowa zdegradowanego obszaru śródmie-

ścia na małym rynku w Kaletach -      
600 000,00 zł. 
- termoizolacja budynków użyteczności 
publicznej w mieście Kalety: Miejski 
Dom Kultury przy ul. Lublinieckiej 2, 
Publiczne Gimnazjum w Kaletach przy 
ul. 1 Maja 4 – dokumentacja projektowo 
kosztorysowa wraz z audytami energe-
tycznymi - 78 000,00 zł. 
- poprawa efektywności energetycznej 
budynku użyteczności publicznej po-
przez kompleksową termoizolację Urzę-
du Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwir-
ki Wigury 2 - 53 000,00 zł. 
- budowa ogrodzenia terenu ZSiP w Ka-
letach Miotku - 35 500,00 zł. 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Kalety Kuczów i Miotek – 
przyłącza – 500 000,00 zł. 
- przeciwdziałanie niskiej Emisji po-
przez montaż układów solarnych oraz 
ogniw fotowoltaicznych – w mieście 
Kalety Leśnym Zakątku - 38 000,00 zł.  
    
    Inwestycje stanowią ponad 7,7 % wy-
datków budżetowych Miasta Kalety. 

Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta na 2016 rok  
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Z  inicjatywy Pana Klaudiusza Kan-
dzi - Burmistrza Kalet, podczas    

V Gali Przedsiębiorczości Pan Jacek 
Walski z firmy PREDA sp. z o.o. za-
prezentował oszczędności wynikające  
z grupowego zakupu energii. Przedsię-
biorcy mogą zatem wspólnie dokonać 
zakupu energii, która powinna obniżyć 
koszty energii elektrycznej o około      
30 - 50 %. 
    Zgodnie z przedstawionym podczas 
spotkania harmonogramem, zmiana 
sprzedawcy nastąpi od dnia 01.04.2016 r. 
Prace wykonywane będą w dwóch eta-
pach: 
 
Etap I - Rozeznanie cenowe.  
 
Etap II - aukcja internetowa.  
 
     Aby zrealizować ten ambitny cel, pro-
simy przedsiębiorców mających swą sie-
dzibę, lub będących mieszkańcami Gmi-
ny Kalety, aby w dniu 20 stycznia 2016 r. 
w godzinach 9,00 - 15,00 zgłosili się do 
Urzędu Miasta ( do sali w byłej siedzibie 
Banku Spółdzielczego na parterze) z fak-
turami za energię elektryczną z okresu 
ostatniego roku oraz obowiązującą umo-
wą wraz z aktualnymi aneksami. Pracow-
nik firmy PREDA zbada dokumentację     
i po dokonaniu stosownych obliczeń 
przedstawi szacunkowe oszczędności 
wynikające z dokonanej zmiany. 

    Zlecenia na 
ujęcie przedsię-
biorcy i jego jed-
nostki gospodar-
czej przyjmowa-
ne będą do 4 lute-
go 2016 r. w po-
koju nr 10, Urzę-
du Miasta Kalety 
(tel. 34 352 76 
46), natomiast w 
dniu 5 lutego 2016 r. w godzinach 10,00 - 
13,00 u pełniącego dyżur pracownika 
firmy PREDA w (sali w byłej siedzibie 
banku spółdzielczego na parterze). 
      Każdy, kto złoży zlecenie na dokona-
nie zmiany sprzedawcy za naszym po-
średnictwem zostanie wyposażony          
w login i hasło, aby mógł śledzić prze-
bieg aukcji, którą przewidujemy na            
24.02.2016 r. 
    W dniu 2 marca 2016 r. o godzinie 
11,00 odbędzie się w (sali w byłej siedzi-
bie Banku Spółdzielczego na parterze)- 
spotkanie z zainteresowanymi przedsię-
biorcami, celem podpisania umów z wy-
branym sprzedawcą. 
    Za wykonanie prac związanych ze 
zmianą sprzedawcy i przeprowadzeniem 
aukcji Burmistrz wynegocjował z PRE-
DA sp. z o.o. następujące warunki:  wy-
generowane oszczędności podzielone 
zostaną na dwie części. 70 % pozostanie 
w kieszeni przedsiębiorcy, za wykonanie 

pracy przedsiębiorca zapłaci firmie PRE-
DA 30 % . Oszczędności wyliczone zo-
staną następujący sposób: szacowane 
zużycie x cena energii przed zmianą mi-
nus  szacowane zużycie x cena energii po 
zmianie. 
   Klient poza zapłatą za wykonanie prac 
wykonanych przez PREDA nie poniesie 
żadnych dodatkowych kosztów. Ocena 
wykonywana przez PREDA dla przedsię-
biorców Gminy Kalety jest bezpłatna.    
W tej ocenie wskazane będą ryzyka,         
a decyzję podejmuje przedsiębiorca do     
5 lutego.  
    Zmiana sprzedawcy nie rodzi po stro-
nie przedsiębiorcy żadnych kosztów, któ-
re zostałyby wygenerowane przez przed-
siębiorstwo energetyczne, poza kosztem 
znaczka, aby odesłać podpisaną umowę 
dystrybucyjną. 
 

Jacek Walski 
tel. 77/445 82 70 

Grupowy zakup energii elektrycznej dla przedsiębiorców 

Kwalifikacja wojskowa w 2016 roku 

 
    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września  2015 roku          
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku informuję, że w okresie od dnia 7 marca do 15 kwietnia 2016 
roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 
    Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Tarnogórskiego mieścić się będzie w budynku Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza nr 16. 
  Kwalifikacji wojskowej podlegać będą: 
- mężczyźni urodzeni w 1997 roku, 
- mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 
- osoby urodzone w latach 1995 i 1996, które: 

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan 
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan 
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 

- kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, 
- osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
   Termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu miasta Kalety został wyznaczony na dzień  22 i 23 
marca 2016 roku. 
   O terminie stawiennictwa na kwalifikację wojskową mieszkańcy Miasta Kalety zostaną powiadomieni osobiście. 

                                                                             Marian Marmajewski  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak  
wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady  

„Leśnej Krainy Górnego Śląska”  

P o r t a l  s a m o -
rząd.pap.pl opubli-

kował ranking wydat-
kó w  o św ia t owy ch         
w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Poli-

tyka oświatowa prowadzona przez 
Miasto Kalety doprowadziła do stanu, 
że wydatki na oświatę na jednego 
mieszkańca – zgodnie z rankingiem – 
należą do najniższych w skali kraju. 
Świadczy to o racjonalnym wydawa-
niu środków na oświatę oraz dobrej 
organizacji miejskiej oświaty.  
    Miasto Kalety znalazło się na 2426     
z 2479 pozycji z kwotą 831,60 zł. Roz-
piętość wydatków w skali kraju prezen-
tuje się w zakresie od 4666,25 do          
599,96.  
    Dla porównania gminy powiatu tarno-
górskiego w rankingu uplasowały się 
następująco:  
- Kalety - 2426 poz., 831,60 zł  
- Radzionków - 2097 poz., 1009,32 zł 
- Tarnowskie Góry - 1983 poz., 1038,84 
zł  
- Tworóg - 1076 poz., 1218,31 zł  
- Zbrosławice - 877 poz., 1259,46 zł 
- Miasteczko Śląskie - 541 poz., 1347,85 
zł  
- Krupski Młyn - 257 poz., 1469,90 zł 
- Ożarowice - 37 poz., 1908,33 zł  
   Osobą odpowiedzialną za organizację 
oświaty w Kaletach z ramienia Burmi-
strza jest jego zastępca Dariusz Szew-
czyk.  
   

Kalety z racjonalnie        
zorganizowaną oświatą  

P odczas Walnego Zebrania Człon-
ków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Gór-
nego Śląska”, które odbyło się               
1 grudnia 2015 r. przewodniczący ka-
letańskiej Rady Miejskiej Eugeniusz 
Ptak wybrany został na Wiceprzewod-
niczącego Rady ww. stowarzyszenia.   
    Stowarzyszenie o nazwie Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Leśna 
Kraina Górnego Śląska, jest dobrowol-
nym, samorządowym i trwałym zrzesze-
niem osób fizycznych i osób prawnych, 
w tym jednostek samorządu terytorialne-
go o celach niezarobkowych, działają-
cym na rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich rozumianych jako obszar wszyst-
kich gmin wiejskich, wszystkich gmin 
miejsko -wiejskich, z wyłączeniem ob-

szarów miast o liczbie mieszkańców 
większej niż 20.000 wchodzących          
w skład tych gmin, gmin miejskich         
o liczbie mieszkańców nie większej niż 
20.000.  
     Do wyłącznej kompetencji Rady 
LGD należy wybór operacji, zgodnie       
z rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
wspólne przepisy dotyczące Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006, które 
mają być realizowane w ramach 
opracowanej przez Lokalną Gru-
pę Działania lokalnej strategii 
rozwoju i ustalenie kwoty wspar-
cia.  

Od  4 stycznia na parterze Urzę-
du Miejskiego w Kaletach 

(pomieszczenie, w którym do  niedaw-
na działała filia Banku Spółdzielczego) 
rozpoczął działalność punkt, w którym 
otrzymamy bezpłatną poradę prawną.  
    Nieodpłatna pomoc prawna jest 
świadczona przez adwokata lub radcę 
prawnego, a w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, z ich upoważnienia, 
przez aplikanta adwokackiego lub apli-
kanta radcowskiego.  
    Bezpłatna pomoc prawna - kto może 
skorzystać?  
    Z bezpłatnej pomocy skorzystać mogą 
ściśle określone grupy mieszkańców. 
Przysługuje ona młodzieży do 26. roku 
życia, osobom fizycznym, którym         
w okresie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, osobom, które ukończyły 65 
lat, osobom posiadającym ważną Kartę 
Dużej Rodziny, kombatantom, wetera-

nom, zagrożonym 
lub poszkodowa-
nym katastrofą 
naturalną, klęską 
żywiołową lub 
awarią techniczną.   
Ja ką  po mo c 
otrzymamy?  
  W każdym punk-
cie otrzymamy 
porady z zakresu 
p rawa pracy, 
przygotowania do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
prawa cywilnego, spraw karnych, spraw 
administracyjnych, ubezpieczenia spo-
łecznego, spraw rodzinnych, prawa po-
datkowego z wyłączeniem spraw podat-
kowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Pomoc nie 
będzie natomiast obejmowała spraw       
z zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej, 
z  wyjątkiem   przygotowywania   do   jej 

Bezpłatna pomoc prawna  

Dariusz Szewczyk 

 

rozpoczęcia. 
   Godziny otwarcia: poniedziałek i środa 
8.00 - 13.00, wtorek i czwartek 13.00 - 
18.00.  
 

Dodatkowe informacje tel. 34 3527 661 

MATERIAŁ PŁATNY 



 

  www.kalety.pl 

Agnieszka Kwoka 

Nr 1 (285) 
 

14         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Bolesław Gruszka 

Od  grudnia możemy oglądać budynek Urzędu Miej-
skiego w Kaletach w najnowszej odsłonie.  

    Po wykonaniu kompletnej termomodernizacji magistratu 
przyszedł czas na dopełnienie końcowego efektu. Na fasadzie 
budynku zamontowany został nowy zegar oraz duży herb mia-
sta. Natomiast dwie główne ściany urzędu zostały podświetlo-
ne energooszczędnymi żarówkami led. Trzeba przyznać, że 
iluminacja dodaje obiektowi nowoczesności i niejako wielko-
miejskiego szyku.  
    Mamy nadzieję, że naszym mieszkańcom również podoba 
się nowy wizerunek Urzędu Miejskiego w Kaletach.  

Budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach 
już w pełnej krasie  

Remont kładki pieszo-rowerowej  
w ul. Rzecznej zakończony  

W  miesiącu grudniu zostały zakończone prace zwią-
zane z renowacją kładki pieszo-rowerowej usytu-

owanej na rzece Mała Panew w ul. Rzecznej w Kaletach 
Drutarni.  
   Prace obejmowały między innymi wymianę istniejącego 
wodociągu stalowego na wodociąg wykonany w technologii 
PE, konserwacji konstrukcji oraz wymianie poszycia kładki. 
Przeprowadzone prace poprawiły bezpieczeństwo oraz kom-
fort użytkowania przedmiotowej kładki pieszo-rowerowej.  
   W bieżącym roku planowana jest renowacja kolejnego 
obiektu mostowego na terenie naszego miasta znajdującego się 
w ciągu jednośladu pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Sobieskiego.  

Odbiór prac na drodze wojewódzkiej nr 789  

21  grudnia 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach dokonał odbioru prac związanych z wy-

mianą warstwy ścieralnej na drodze wojewódzkiej nr 789 
na odcinku Drutarnia – Sośnica. 
    Zakres prac obejmował frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
ułożenie warstwy ścieralnej, odtworzenie oznakowania pozio-
mego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, profilo-
wanie i uzupełnienie nawierzchni poboczy. Wykonawcą była 
firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. 
     W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach, firmy SKANSKA S.A. oraz 
burmistrz Miasta Kalety.  

Zakończono remont parkingu przy ulicy 
Krótkiej w Jędrysku 

W  dniu 10 grudnia 2015 r. władze miasta oddały do 
użytku parking samochodowy przy ulicy Krótkiej 

w Kaletach.  
   Miasto wybudowało parking z własnych środków, na użyczo-
nym na okres 30 lat od parafii pw. św. Józefa terenie.  
   Parking rozwiąże trwający od lat problem braku miejsc par-
kingowych w pobliżu kościoła w czasie niedzielnych i świą-
tecznych mszy i nabożeństw. W najbliższym czasie powstanie 
bliźniaczy parking usytuowany przy ulicy Rogowskiego.  
   W odbiorze parkingu udział wzięli: Burmistrz Klaudiusz 
Kandzia, wykonawca: Zygmunt Celeban oraz radni Rady Miej-
skiej w Kaletach: Eugeniusz Ptak - Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Kazimierz Złotosz, Michał Brol, a także pracownicy 
Urzędu Miejskiego. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 
41.718,83 zł.  

Jan Potempa 

Jan Potempa 
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Jacek Lubos 
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Załącznik do Zarządzenia nr 0050.8.2016 
 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 14.01.2016 r. 

 

Ogłoszenie 
 

Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku     
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2016 r. 

 1. Rodzaj zadania: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kalety w roku 2016. 
 

 2. Wysokość środków publicznych na realizacje tego zadania. 
- Na realizację zadania przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 137.300 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy 
trzysta złotych). 
 

 3. Zasady przyznawania dotacji: 
 a) złożenie oferty na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania; 
 b) decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz miasta Kalety, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji; 
 c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymienioną ustawą o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie. 
 

4. Termin składania ofert. 
Oferty, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 
2010 r. (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach w terminie do  

7  stycznia 2016 r., w urzędzie miejskim w Kaletach 
odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów 

miast i gmin leżących wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 908 
z pełnomocnikiem marszałka województwa śląskiego ds. 
komunikacji rowerowej- Aleksandrem Kopią.  
    W spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie: Kalet, Tarnow-
skich Gór i Woźnik, a także przedstawiciele miasta Często-
chowa oraz miasta Miasteczko Śląskie.  
    "Oficer rowerowy" wyraził żywe zainteresowanie kaletań-
ską inicjatywą poszerzenia DW 908 o dodatkowy pas ruchu 
tylko dla rowerów stwierdzając, że pomysł ten idealnie wpa-
sowuje się w czas, ponieważ prace nad projektem remontu 
drogi dopiero się zaczęły. Stwierdził, iż zna problem z au-
topsji jako mieszkaniec Częstochowy i niejednokrotnie przy-
szło mu się przekonać, że droga ta jest za wąska dla połączo-
nego ruchu samochodowo- rowerowego. Na całym przebie-
gu DW 908 istnieje kilka szczególnie niebezpiecznych pod 
tym względem miejsc, w związku z tym pas ruchu rowero-
wego byłby uzasadnioną innowacją w projekcie.  
    Zaznaczył, iż aby inicjatywa ta znalazła swój szczęśliwy 
finał, wszystkie gminy muszą działać wspólnie w tym kie-
runku. Nieformalnie powstała więc grupa inicjatywna miast 
i gmin, w której oprócz wymienionych wyżej miejscowości, 
znajdą się przyszłościowo także Świerklaniec i Konopiska. 
Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się za miesiąc      
w Tarnowskich Górach.  

Spotkanie z oficerem rowerowym   Zarządzenie Nr 0050.8.2016  
Burmistrza Miasta Kalety z dnia 14.01.2016 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury      

fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2016 r. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1118) oraz na podstawie Programu Współpracy Miasta    

Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2016, stanowią-
cego załącznik do Uchwały nr 108/XIII/2015 Rady Miejskiej      

w Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje: 
 
 

§1 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania            

publicznego pn.:  
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci               

i młodzieży z terenu Miasta Kalety w 2016 r.  

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

realizacji. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi           
załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2 
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, 
- w Biuletynie Informacji Publicznej, 
- na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety, 
- w kaletańskiej gazecie lokalnej. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Burmistrz Miasta Kalety  
Klaudiusz Kandzia 
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Ś wiadczenie rodzicielskie będzie 
przysługiwać osobom, które uro-

dziły dziecko, a które nie otrzymują 
zasiłku macierzyńskiego lub uposaże-
nia macierzyńskiego.  
    Uprawnieni do pobierania tego świad-
czenia będą więc m.in. bezrobotni 
(niezależnie od tego, czy są zarejestro-
wani w urzędzie pracy), studenci, rolni-
cy, a także wykonujący pracę na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. Także 
osoby zatrudnione lub prowadzące poza-
rolniczą działalność gospodarczą, jeśli 
nie będą pobierały zasiłku macierzyń-
skiego, będą mogły ubiegać się o świad-
czenie rodzicielskie.  
    Świadczenie rodzicielskie będzie 
przysługiwać co do zasady matce dziec-
ka. Natomiast w przypadku skrócenia 
okresu pobierania świadczenia rodziciel-
skiego na wniosek matki dziecka, po 
wykorzystaniu przez nią tego świadcze-
nia za okres co najmniej 14 tygodni od 
dnia urodzenia dziecka, świadczenie 

rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu 
dziecka. Podobnie będzie w przypadku 
śmierci matki dziecka lub porzucenia 
dziecka przez matkę.  
 

Ponadto świadczenie rodzicielskie bę-
dzie przysługiwało:   
- opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. 
osobie faktycznie opiekującej się dziec-
kiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do 
sądu rodzinnego o przysposobienie 
dziecka), w przypadku objęcia opieką 
dziecka w wieku do ukończenia 7. roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do ukończenia 
10. roku życia;  
- rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodzi-
ny zastępczej zawodowej, w przypadku 
objęcia opieką dziecka w wieku do 
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 
ukończenia 10. roku życia;  
- osobie, która przysposobiła dziecko,    

w przypadku objęcia opieką dziec-
ka      w wieku do ukończenia 7. roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do ukończenia 
10. roku życia. 
 

Jaka będzie wysokość świadczenia 
rodzicielskiego? 
    Aby objąć wsparciem jak największą 
grupę osób i zapewnić rodzicom jak naj-
większe wsparcie materialne w pierw-
szym okresie życia dziecka, świadczenie 
rodzicielskie w wysokości 1000 zł mie-
sięcznie, nie będzie uzależnione od kry-
terium dochodowego (jest to kwota netto 
– świadczenie rodzicielskie nie podlega 
opodatkowaniu ani innym obciążeniom). 
 

Jak długo będzie przysługiwać świad-
czenie rodzicielskie?  
    Wsparcie finansowe w postaci świad-
czenia rodzicielskiego będzie przysługi-
wało przez rok (52 tygodnie) po urodze-
niu dziecka w wysokości 1 000 zł      
miesięcznie,  a  w  przypadku  urodzenia 

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.  

INFORMACJE MOPS KALETY 

19 lutego 2016 r. 
 

5. Oferty powinny zawierać następujące dane: 
 a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 
 b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 
 c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji; 
 d) informację  o  wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 
 e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości     
środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł; 
 f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 
 g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji; 
h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności; 
 i) statut organizacji. Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane. 
 

6. Tryb wyboru ofert: 
 Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. Oferta zostanie wybrana           
wg  następujących kryteriów: 
a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych; 
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację zadania, deklarowanego zaangażowania środków 
własnych lub pozyskanych z innych źródeł; 
c) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie. 
 

Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego           
w Kaletach, na oficjalnej stronie internetowej miasta Kalety oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach              
w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
 

7. Termin wyboru oferty.  
    Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do 22 lutego 2016 r. 
 

8. Termin i warunki realizacji zadania: 
 a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.; 
b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników; 
c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie. 
 

9. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone środki w wysokości 135.000 zł 
Burmistrz Miasta Kalety  

Klaudiusz Kandzia 
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Renata Czudaj  
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Od  miesiąca lipca 2015 r. Kale-
ty realizują Program Opera-

cyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 
2020.  
    Celem programu jest dotarcie z pomo-
cą żywnościową do grup osób najbar-
dziej potrzebujących. Osoby takie mogą 
skorzystać ze wsparcia w postaci żywno-
ści, jak również możliwości uczestnicze-
nia w różnych działaniach wspierają-
cych, edukacyjnych i włączających. Pro-
gram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym. Realizatorem 
programu w gminie jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej . W miesiącu lipcu, 
sierpniu i wrześniu 2015r. nasi miesz-
kańcy mieli możność skorzystania z za-
jęć edukacyjnych – warsztatów na temat 

zdrowego i taniego żywienia, a od mie-
siąca września rozpoczęły się cykliczne 
dostawy żywności. W roku 2015 otrzy-
maliśmy już 11.261,03 kg żywności. 
Żywność wydawana jest w wyremonto-
wanym magazynie w Kaletach ul 1 Maja 
84. Pomoc żywnościowa, w postaci 
paczki żywnościowej może być przeka-
zywana do osób speł-
niających kryteria kwa-
lifikowalności do statu-
su osoby najbardziej 
potrzebującej, tj.: osób  
i rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji 
życiowej, spełniających 
kryteria określone       
w art. 7 ustawy o po-
mocy społecznej             
i których dochód nie 
przekracza 150% kryte-

rium dochodowego uprawniającego do 
skorzystania z pomocy społecznej (951 
zł dla osoby samotnie gospodarującej      
i 771 zł dla osoby w rodzinie), na pod-
stawie skierowania wystawionego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    
w Kaletach. 

 

Gmina w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020  

 wieloraczków ten okres będzie mógł 
być wydłużony nawet do 71 tygodni. 
Świadczenie to będą mogli otrzymywać 
także rodzice dzieci urodzonych 
przed    1 stycznia 2016 r., którzy nie 
mają prawa do zasiłku macierzyńskiego 
lub uposażenia macierzyńskiego. W ta-
kim przypadku świadczenie rodzicielskie 
będzie im przysługiwało od 1 stycznia 
2016 r. do ukończenia przez dziecko 
pierwszego  roku życia (odpowiednio 
dłużej w przypadku wieloraczków). 
Świadczenie rodzicielskie nie będzie 
przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden   
z rodziców dziecka otrzymują zasiłek 
macierzyński lub uposażenie za okres 
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 
okres urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
okres urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, okres dodatkowego urlo-
pu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go okres urlopu rodzicielskiego. Wyklu-
czona jest możliwość pobierania przez 
rodziców w tym samym czasie, na to 
samo dziecko, zarówno nowego świad-
czenia rodzicielskiego jak i zasiłku ma-
cierzyńskiego lub uposażenia za okres 
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 
okres urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
okres urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, okres dodatkowego urlo-
pu na warunkach urlopu macierzyńskie-
go okres urlopu rodzicielskiego.  

 

Osobie uprawnionej do świadczenia 
rodzicielskiego będzie przysługiwało:  
- w tym samym czasie jedno świadcze-

nie rodzicielskie bez względu na liczbę 
wychowywanych dzieci;  
- jedno świadczenie rodzicielskie            
w związku z wychowywaniem tego sa-
mego dziecka.  
 

W jakich przypadkach nie przysługu-
je świadczenie rodzicielskie ?  
   Świadczenie rodzicielskie nie przysłu-
guje matce, ojcu lub osobie, która przy-
sposobiła dziecko w przypadku, gdy 
dziecko zostało umieszczone w pieczy 
zastępczej. Świadczenie rodzicielskie nie 
przysługuje rodzicowi dziecka lub opie-
kunowi faktycznemu dziecka lub rodzi-
nie zastępczej (z wyjątkiem rodziny za-
stępczej zawodowej), jeżeli nie sprawują 
lub zaprzestali sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, w tym w związku 
z zatrudnieniem lub wykonywaniem 
innej pracy zarobkowej, które uniemożli-
wiają sprawowanie tej opieki.  
    Ponadto, świadczenie rodzicielskie nie 
przysługuje, jeżeli w związku z wycho-
wywaniem tego samego dziecka lub       
w związku z opieką nad tym samym 
dzieckiem jest już ustalone prawo do 
świadczenia rodzicielskiego, dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlo-
pu wychowawczego, świadczenia pielę-
gnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego lub zasiłku dla opiekuna,         
o którym mowa w ustawie z dnia            
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów.  
 

Jak otrzymać świadczenie rodziciel-
skie?   
    Od 1 stycznia 2016 r., wnioski            

o świadczenie rodzicielskie są przyjmo-
wane w MOPS Kalety, w  Dziale Świad-
czeń Rodzinnych. Do wniosku należy 
dołączyć akt urodzenia dziecka. Prawo 
do świadczenia rodzicielskiego będzie 
ustalone, począwszy od miesiąca urodze-
nia lub przysposobienia dziecka.              
A w przypadku opiekuna   faktycznego   
dziecka i rodziny zastępczej (z wyjąt-
kiem rodziny zastępczej zawodowej), od 
miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli 
wniosek o ustalenie prawa do świadcze-
nia rodzicielskiego został złożony           
w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia 
urodzenia lub przysposobienia dziec-
ka,   a w przypadku opiekuna faktyczne-
go dziecka i rodziny zastępczej (z wyjąt-
kiem rodziny zastępczej zawodowej), od 
dnia objęcia dziecka opieką . 
W przypadku, kiedy świadczenie rodzi-
cielskie przysługuje ojcu dziecka, ter-
min 3 miesięcy jest liczony od dnia skró-
cenia okresu pobierania świadczenia 
rodzicielskiego, śmierci matki dziecka 
lub porzucenia dziecka przez matkę.      
W przypadku złożenia wniosku po ter-
minie, nie później jednak niż w okre-
sie 52 tygodni, w przypadku urodzenia 
(przysposobienia, objęcia opieką) jedne-
go dziecka – i odpowiednio dłużej         
w  p r z y p a d k u  u r o d z e n i a 
(przysposobienia, objęcia opieką) więcej 
dzieci – prawo do świadczenia rodziciel-
skiego ustala się począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek.  
 
Więcej informacji pod nr tel.:  
34 3527 656.  
  Renata Czudaj  
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WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

31 stycznia 2016 roku  o godz. 17.00 w Kościele parafialnym p.w. św. Józefa w Kaletach Jędrysku odbędzie się Koncert Kolęd    
i Pastorałek  w wykonaniu Chóru Sonata. 

29  grudnia 2015 r. w Miejskim 
Domu Kultury w Kaletach od-

była się XIII Sesja Rady Miejskiej      
w Kaletach, której zasadniczym tema-
tem było uchwalenie budżetu gminy 
na rok 2016. Pierwszym punktem ob-
rad było stwierdzenie quorum i otwar-
cie sesji przez Przewodniczącego RM 
– Eugeniusza Ptaka.   
    Po sprawozdaniach przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu 
międzysesyjnego radni podjęli następu-
jące uchwały: 
Nr 101/XIII/2015 w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2016-
2023. 
Nr 102/XIII/2015 w sprawie budżetu 
Miasta Kalety na 2016 rok. 
Nr 103/XIII/2015 w sprawie zmian bu-
dżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 
Nr 104/XIII/2015 zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Dziennego Domu 
„Senior-WIGOR” w Kaletach. 
Nr 105/XIII/2015 w sprawie określenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłat-

ności za pobyt w ośrodkach wsparcia     
w Mieście Kalety. 
Nr 106/XIII/2015 w sprawie wspólnej 
obsługi finansowej jednostek organiza-
cyjnych miasta Kalety. 
Nr 107/XIII/2015 w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Kalety. 
Nr 108/XIII/2015 w sprawie przyjęcia 
programu współpracy Miasta Kalety       
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2016. 
Nr 109/XIII/2015  w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki          
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2016 rok”. 
Nr 110/XIII/2015 w sprawie zatwier-
dzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2016 rok. 
W trakcie obrad przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz komisji stałych: Oświa-

ty…, Gospodarczej… oraz Budżetu         
i Finansów przedłożyli plany pracy na 
2016 rok. Radni wyrazili negatywną 
opinię w sprawie oferty likwidatora 
KZCP dotyczącej propozycji mieszkań. 
radni nie zajęli stanowiska. W punkcie 
wolne wnioski i informacje radni zgła-
szali bieżące sprawy. 

Sprawozdanie z XIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

 Klaudiusz Kandzia 

23 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbędzie się zabawa karnawałowa organizowana przez Urząd Miejski w Kaletach.    

Podziękowanie za          
świąteczną choinkę    

W  imieniu wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta oraz 

władz samorządowych składam ser-
deczne podziękowanie Pani Małgorza-
cie Graupner z Jędryska za  sprezen-
towanie przepięknej choinki, która 
stanęła przed budynkiem Urzędu 
Miejskiego w Kaletach.  
    Szczególne słowa podziękowania kie-
ruję również dla Pana Bogdana Klyty za 
nieodpłatny dowóz drzewka na miejsce.  

25 stycznia w MDK Kalety otwarta zostanie międzynarodowa wystawa fotograficzna „OTO JA“ . 

28 stycznia,  w godzinach 12.00-16.00, w Dziennym Domu Senior-Wigor trwać będzie „dzień otwarty”. 

5 marca w Miejskim Domu Kultury wystąpi Piotr Polk. 



 

  www.kalety.pl 

styczeń 2016                 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       19 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

W sobotę 5 marca, o godzinie 18.00, w Miejskim Domu Kultury przy ulicy 
Lublinieckiej 2 w Kaletach wystąpi pochodzący z naszego miasta znany    
i ceniony w kraju artysta– aktor i piosenkarz– Piotr Polk. Bilety, w cenie 
30 złotych, można nabywać w Urzędzie Miejskim, w Referacie Pozyski-
wania Środków (biuro nr 23, II piętro).  
  
Piotr Polk ma na swoim koncie ponad 50 ról filmowych i dwie płyty, z których 
każda zyskała status złotej. Na repertuar koncertu złożą się przede wszystkim kom-
pozycje z drugiego krążka artysty, „Mój film”.     
To swojego rodzaju concept album – wokalista, w warstwie tekstowej, opowiada    
o tygodniu życia dojrzałego mężczyzny. Autorami tekstów i muzyki są wybitni pol-
scy twórcy od lat parający się formą, jaką jest piosenka: Jan Wołek, Wojciech Kej-
ne, Marek Dutkiewicz oraz Seweryn Krajewski, Krzesimir Dębski, Włodzimierz 
Korcz, czy Jarosław Kukulski. Piotr Polk wystąpi w towarzystwie zespołu: kontraba-
su, fortepianu gitary, 
perkusji, saksofonu          
i chórku wokalnego.  
  Koncert obejmie 

przede wszystkim utwory z ostatniego albumu Piotra 
Polka „Mój film”. Ta płyta utrzymana jest w jego ulu-
bionej stylistyce, nasycona swingiem, jazzem. Polk na 
koncertach uwodzi lekkością i pełną klasy swobodą 
oraz ciepłym i zmysłowym głosem. Jego wokal jedno-
cześnie jest męski i poruszający, jak historie, o których 
opowiada   w swoich piosenkach. Wykorzystując swoje 
aktorskie doświadczenie zabawia publiczność i zapro-
szonych gości licznymi anegdotami i opowiastkami, od 
razu zyskując sympatię wszystkich zgromadzonych. 
Jednocześnie jako   wokalista i osoba prowadząca, 
tworzy spójną magiczną całość, a koncert ma elegancki 
i nastrojowy charakter. 

Zapraszamy 5 marca na występ Piotra Polka w Kaletach –  

Leśnym Zakątku Śląska  

Zagłosuj na Piotra Polka w konkursie „TELEKAMERY” 

Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia i Piotr Polk 

Zdjęcie stanowi kadr z programu  „Szlakiem 

Gwiazd” promującego fundusze europejskie. 
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