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Kwiecień 2022 

Cena 1,50 zł 

Klaudiusz Kandzia 

Na  początku kwietnia 

rozpoczęły się prace 
mające na celu zmianę wizerun-

ku i funkcjonalności centrum 

naszego miasta. Przygotowania 

do realizacji tej inwestycji trwa-

ły już od kilku lat. W ramach 

zadania przebudowane zostanie 
centrum Kalet od placu targo-

wego, aż do budynku banku. 

Dzięki temu nasi mieszkańcy 

już wkrótce będą mogli cieszyć 

się z funkcjonalnej i nowocze-

snej przestrzeni publicznej. Pra-
ce wykonuje firma P.U.H. BUD-

MET z Truskolasów. Centrum 

ma zostać planowo przebudo-

wane do końca 2022 roku.  
    J ednocześnie  in for muję ,          

że trwają prace projektowe ostat-

niej części zadania dotyczące zagospodarowania terenu przed bankiem PKO i budynkiem PSS Społem.  

    Na realizację zadania pn.: „Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej” Miasto Kalety pozyskało        

ponad 2,6 mln złotych bezzwrotnej dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”  

Rozpoczęła się przebudowa centrum Kalet 
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Przekaż  1% podatku dla  Karolinki, bo Twoja pomoc może  wiele zmienić. 
 

Mam na imię Karolina , mam 15 lat. Jestem chora na epilepsję (padaczka ) , autyzm i zaburzenia hiperkine-
tyczne . Leczenie wymaga  długotrwałej i intensywnej rehabilitacji  . 

 

1% to dla mnie szansa by funkcjonować w normalny sposób. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie pozwoli szybciej 
wrócić  do zdrowia. 

Dzięki regularnej i intensywnej rehabilitacji jest na to szansa . Pomóż mi tą szanse maksymalnie wykorzystać . 
Rozlicz się z sercem ! Z góry dziękuję za okazaną pomoc. 

Fundacja Dzieciom '' Zdązyć z Pomocą ''   KRS 0000037904   Tytułem : 20635 Rzepa Karolina. 
    Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola  „ Wyrażam zgodę ” .  
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19 marca, w Truszczycy, odbyły się już po raz  dziewiąty biegi z cyklu „Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny”.  

Informacja Komisariatu Policji 
Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z prośbą do mieszkańców o informowanie o wszelkich przypad-

kach zakłócania ładu i porządku publicznego przez grupy młodzieży na terenie Ichtioparku. Zgłoszenia 

można kierować pod bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997. Powyższe informacje przyczynią się do 

poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalety, jak i pozwolą skuteczniej ścigać sprawców zakłóceń 
ładu i porządku publicznego.  

28 marca. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, 

Informacja Komisariatu Policji 
W związku z licznymi kradzieżami rowerów oraz interwencjami dotyczącymi zakłócenia ładu i porządku 

publicznego przez grupy młodzieży w rejonie ul. Gwoździa w Kaletach, Komisariat Policji zwraca się      
z prośbą do mieszkańców o informowanie tut. komisariatu o wszelkich takich przypadkach. Zgłoszenia 

można kierować pod bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997.  

    Powyższe informacje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalety, jak i pozwolą skuteczniej ścigać 
sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.  

26 marca w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbyło się szkolenie dla pszczelarzy 

19 marca, w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna”  w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach. 

31 marca w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne burmistrza Klaudiusza Kandzi    

w sprawie programu Czyste Powietrze.  

5 kwietnia w sali gimnastycznej szkoły w Miotku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne burmistrza Klaudiusza Kandzi   

w sprawie programu Czyste Powietrze.  

II Zielony Triathlon Turystyczny 

Miasto Kalety zaprasza na II Zielony  
Triathlon Turystyczny, który odbędzie się  

3 maja 2022 r. w Kaletach– Zielonej. 
Konkurencje w parach: bieg przełajowy, 

kajak i rower. 
 

Szczegóły oraz regulamin 
 zawodów już wkrótce na 

www.kalety.pl 
 

Zapraszamy do zapisów i kibicowania! 
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Agnieszka Kwoka 

W  kalendarzu nareszcie wiosna. I choć z pogodą do-

tychczas bywało różnie– na zewnątrz robi się naresz-
cie  coraz cieplej, więc można śmiało zacząć planować rodzin-

ne wycieczki rowerowe po naszych kaletańskich duktach le-

śnych. W ubiegłym tygodniu otwarta została ponownie ścieżka 

edukacyjna z drewnianymi rzeźbami zwierząt leśnych przy 

Stanicy Myśliwskiej w Jędrysku, które na czas zimy Miasto 

Kalety zabezpieczyło przed warunkami atmosferycznymi, 
mogącymi niekorzystnie wpłynąć na ich stan.  

     Zachęcamy naszych mieszkańców i turystów odwiedzających 

Leśny Zakątek Śląska do aktywnego wypoczynku na świeżym 

powietrzu. Ciekawe przystanki tematyczne z okazałymi figurami 

zwierząt są wspaniałą lekcją przyrody nie tylko dla najmłodszych!  

Ścieżka dydaktyczna przy Stanicy Myśliwskiej w Jędrysku zaprasza do zwiedzania 

Uczennica Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kale-
tach laureatką konkursu      

z języka angielskiego 

K onkurs „The Point Online III 

2021/2022 jest otwartym konkur-
sem dla uczniów 8 klas szkół podstawo-

wych oraz dla uczniów szkół średnich, 

którzy w roku szkolnym 2021/2022 są 
uczniami szkół podstawowych i śred-

nich z siedzibą w Polsce i w dniu brania 

udziału w konkursie mają ukończony 
13. rok życia. Konkurs ma za zadanie 

zwiększenie świadomości o korzyściach 

wynikających z posiadania umiejętno-

ści językowych oraz zainteresowanie 

uczniów rozwojem własnych kompeten-

cji językowych i uzyskaniem bezpłatnej 
informacji o kursach The Point. Nagro-

dami w konkursie są akcesoria biurowe 

The Point oraz akcesoria komputerowe 

potrzebne do pracy online.  

     Tytuł laureata tego konkursu zdobyła 

Agata Szewczyk, uczennica klasy VIII a 

Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach. 

Nauczycielką uczennicy jest Pani Kata-

rzyna Maleska. Serdecznie gratulujemy 

zarówno uczennicy, jak i nauczycielowi!  

Dorota Mańczak 

26  marca w siedzibie Miejskiego 

Domu Kultury w Kaletach odby-

ło się szkolenie dla pszczelarzy. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele kół 
pszczelarskich powiatu tarnogórskiego  

i lublinieckiego. Spotkanie otworzył 

prezes kaletańskiego koła p. Edward 

Kowalski, który powitał wszystkich 

uczestników wydarzenia oraz prelegen-
tów szkolenia dr Ewę Waś oraz dra 

Dariusza Tepera.  
     Wydarzenie poświęcone było przede 

wszystkim tematowi analizy pyłkowej 

oraz badań jakości produktów pszczelich. 

Z ramienia władz Miasta Kalety, w wyda-

rzeniu wziął udział burmistrz Miasta 

Klaudiusz Kandzia, który wraz wicepreze-

sem kaletańskiego koła pszczelarzy i go-

spodarzem naszej pasieki edukacyjnej w 

Ichtioparku - Arkadiuszem Kopyciokiem, 

wręczyli prelegentom materiały promo-

cyjne naszego miasta oraz podziękowali 

za przeprowadzenie szkolenia.  

     Burmistrz Klaudiusz Kandzia składa 

również podziękowania dyrektorowi kale-

tańskiego MDK-u Marianowi Lisieckiemu 

za organizację wydarzenia w naszym mie-

ście.  

Miasto Kalety wspiera pszczelarzy 

Agnieszka Kwoka 
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MATERIAŁ PŁATNY 

W  dniach 27 III 2022 – 02 IV 2022 

uczniowie naszej szkoły przeby-
wali z wizytą partnerską w stolicy Por-

tugalii – Lizbonie w ramach projektu 

ERASMUS+ „ Start with your-

self” ( „Zacznij od siebie”). 
   Obecnie wiele szkół w większości kra-

jów europejskich stoi przed trudnym wy-

zwaniem, aby kształcić dzieci i młodzież, 
ucząc ich wartości empatii społecznej, 

życzliwości, braterskiej miłości i dialogu 

międzykulturowego, aby mogły odczuwać 
korzyści płynące z przynależności spo-

łecznej i być w stanie walczyć z uprzedze-

niami, dyskryminacją i zastraszaniem. 

   Wszyscy partnerzy projektu ERA-

SMUS+, a więc Grecja , Polska, Portuga-

lia, Turcja i Włochy mocno wierzą, że to 

właśnie szkoły odgrywają kluczową rolę 
w pomaganiu uczniom w podnoszeniu 

poczucia własnej wartości, poznaniu war-

tości tolerancji, szacunku i empatii. 

   Celem głównym wizyty w Portugalii 

było zwiększenie świadomości na temat 

kluczowej roli empatii społecznej w życiu 

uczniów i ich przyszłej pracy w global-

nym i wielokulturowym społeczeństwie. 

   W pierwszym dniu wizyty uczestniczy-

liśmy w konferencji nt. empatii społecz-

nej, prowadzonej przez JoseNunes, a póź-

niej odwiedziliśmy piękną miejscowość 
turystyczną Cascais, leżącą w dystrykcie 

Lizbony nad Oceanem Atlantyckim,         

w której mieszka obecny prezydent Portu-

galii. 

    Drugi dzień upłynął w szkole w Via-

longa. Przywitani zostaliśmy przez mło-

dzieżową orkiestrę dętą, uczniów i na-

uczycieli. Następnie młodzież uczestni-

cząca w ERASMUS+ przedstawiła naj-

ważniejsze informacje o swoim kraju, 

mieście i szkole oraz o systemie edukacji   

i najważniejszych zabytkach. 

    Trzeciego dnia udaliśmy się do Rio 

Maior -  miejscowość leżąca w dystrykcie 

Santarém, w regionie Alentejo w podre-

gionie Lezíria do Tejo. Tutaj poznaliśmy 

sposoby odsalania wody pompowanej       

z pobliskich gór. Jednak największą atrak-

cją tego dnia była podróż do Fatimy.       

W tym świętym dla katolików mieście 

przewodniczka opowiedziała nam o cu-

dach związanych z objawieniami Matki 

Boskiej Fatimskiej. 

    Czwarty dzień to zwiedzanie Lizbony    

i jej historycznych miejsc, m.in. Rua Au-

gusta Arch i CodfishHistoryInterpretation 

Centre oraz aktywność uczniowska          

w ramach zabawy Escape Room, która to 

zabawa różni się od tej znanej w Polsce, 

bo polega na szukaniu wskazanych          

w zagadce miejsc w mieście i robieniu 

zdjęć zabytkom. 

    Piąty, ostatni dzień, to prace podsumo-

wujące w szkole w Vialonga. Młodzież 
brała udział w warsztatach plastycznych „ 

Ściana przyjaźni” oraz tworzyła filmiki      

o całej wizycie, natomiast koordynatorzy 

podsumowywali całość programu i doko-

nywali jego oceny. Na zakończenie dnia 

była wspólnie przygotowana kolacja po-

żegnalna, na której osoby biorące udział 

w projekcie otrzymały certyfikaty. 

   Dziękuję za udział w projekcie młodzie-

ży, ich rodzicom za wszelką pomoc oraz 

Panu Burmistrzowi Klaudiuszowi Kan-

dzia za ufundowanie podarunków dla 

uczniów z zaprzyjaźnionych szkół. 
 

Krzysztof Lisiecki 

ERASMUS+ w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaletach  
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Pierwsze marcowe punkty i Amator prawie jak zawodowiec 

Z espół kaletańskiej Unii rozpo-

czął rundę wiosenną sezonu 
2021/2022 od dwóch remisów       i 

klęski w Golcach. Nasza drużyna 

kontynuuje tym samym (jak na 

razie) słabe wyniki z jesieni, w 

dwudziestu meczach odniosła zaledwie trzy zwy-

cięstwa  i  dość niespodziewanie zadomowiła się w 
dolnej strefie tabeli wśród  klubów, którym grozi 

relegacja o jedną klasę rozgrywkową niżej. 
     12 marca Unia zremisowała u siebie bezbramkowo 

z Zielonymi Żarki, zaś tydzień później prawdziwe 

manto  zawodnikom z Fabrycznej spuścili gracze 

Amatora Golce gromiąc ich aż 6:0. 26 marca „biało– 

niebieskim” nie udało się strzelić u siebie o jednej 

bramki więcej sąsiadowi z tabeli– Stradomowi Czę-
stochowa i mecz zakończył się remisem 1:1.  Wyjaz-

dowego spotkania w Kłomnicach 2 kwietnia Unia (tak 

jak i prawie cała reszta zespołów częstochowskiej 

„oręgówki”) nie rozegrała ze względu na niesprzyja-

jące warunki atmosferyczne. Mecz ten został przeło-

żony na dzień 3 maja. 

   W kwietniu zawodnicy Unii zagrają jeszcze kolej-

no: 

- 9.04 z Jednością Boronów (dom) 

- 16.04 z Liswartą Krzepice (wyjazd) 

- 30.04 z Orłem Kiedrzyn (Częstochowa), (wyjazd) 

      

Jacek Lubos 

Trzy porażki na inaugurację rundy 

K uczowska Małapanew zaliczyła ligowy falstart i przegrała wszystkie trzy pierwsze marcowe mecze inkasując 

16 bramek i strzelając w zamian jedynie 6. O ile jednak nikłą porażkę na boisku obecnego lidera z Tworoga 

dałoby się wiarygodnie wytłumaczyć, o tyle już przegrana z niżej klasyfikowanymi Zielonymi z Herbów w stosun-

ku 3:7 jest co najmniej zastanawiająca. 

     Kuczowianie zainaugurowali piłkarską wiosnę 
na własnym boisku 13 marca meczem z Rozwo-

jem Olszyna. Zawodnicy z Olszyny nie pozosta-

wili złudzeń gospodarzom i wygrali aż 6:1. 

    20 marca Małapanew zagrała wspomniany wy-

żej mecz z ówczesnym wiceliderem— Spartą 
Tworóg i zrehabilitowała się  częściowo za słaby 

występ sprzed tygodnia przegrywając jedynie 2:3. 

    27 marca gracze z Paderewskiego zagrali ów 

feralny mecz w Herbach, w którym po raz kolejny 

zainkasowali worek bramek i do domu wrócili na 

tarczy. 

   W najbliższym czasie Małapanew zagra: 

- 10 kwietnia z Płomieniem Łagiewniki Wielkie 

(dom) 

- 24 kwietnia z Dragonem Rusinowie (wyjazd) 

- 1 maja z Pokojem Sadów (dom). 

 

 

Jacek Lubos 
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IX Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny 

W  sobotę 19 marca, w Truszczy-

cy odbyły się już po raz dzie-
wiąty zawody z cyklu „Powiatowe Bie-

gowe Powitanie Wiosny”, w których 

biegacze powitali w kaletańskich lasach 

wiosnę na sportowo. Truszczycka im-

preza jest pierwszą tego typu jeżeli cho-
dzi o całoroczny terminarz biegowy w 

Powiecie Tarnogórskim. Corocznie 

współorganizują ją: Miasto Kalety, Po-

wiat Tarnogórski oraz Nadleśnictwo 

Świerklaniec.  
     Wczesnowiosenna pogoda dopisała. 

Bieg rozpoczął się o godzinie 12-tej.       

W szranki stanęło 19 zawodników i za-

wodniczek. Jako pierwszy niespełna 5-cio 

kilometrową trasę ukończył Marek Grund, 

drugi był Rafał Kargól, a trzeci Maciej 

Rogowski. Wszyscy ci zawodnicy stanęli 
na podium jako zwycięzcy kategorii 

"open".  

    Po ukończeniu biegów przez wszyst-

kich zawodników nastąpiła dekoracja 

zwycięzców, której dokonali burmistrz 

Klaudiusz Kandzia, członek zarządu Po-

wiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński, 

radny Powiatowy Eugeniusz Ptak, a także 

przewodnicząca kaletańskiej rady miej-

skiej Janina Perz oraz zastępca przewod-

niczącego rady miejskiej w Kaletach    

Alojzy Rupik.  

    Tradycyjnie też odbyło się ognisko        

z pieczeniem kiełbasek. Dla wszystkich 

przybyłych aby na sportowo powitać wio-

snę- pulę gadżetów przygotowały Staro-

stwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 

oraz Nadleśnictwo Świerklaniec. Puchary 

w poszczególnych kategoriach ufundowa-

ło Miasto Kalety, zaś w klasyfikacji gene-

ralnej (open) Powiat Tarnogórski. Organi-

zatorzy dziękują za pomoc w przeprowa-

dzeniu imprezy panu leśniczemu Broni-

sławowi Wawrosiowi.  

 

Klasyfikacja w kategoriach:  

 

Open: 

1. Marek Grund  

2. Rafał Kargól 

3. Maciej Rogowski  

 

Mężczyźni wiek: 30-45 lat  

1. Szymon Krauze  

2. Łukasz Plaza  

3. Adam Polczyk  

 

Mężczyźni wiek: 46+  

1. Robert Wręczycki  

2. Bogusław Borek  

3. Mariusz Sikora  

 

Kobiety wiek: 17-29 lat  

1. Justyna Hajda  

 

Kobiety wiek: 30 - 45 lat  

1. Aleksandra Zosgórnik  

2. Katarzyna Polczyk/ Joanna Skrzyniarz  

 

Kobiety wiek: 46+  

1. Iwona Wręczycka  

2. Izabela Tomaszowska  

3. Joanna Karolczak  
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K walifikacja wojskowa jest prowa-

dzona w tym roku w powiecie 
tarnogórskim od 4 kwietnia do 29 

kwietnia 2022 r. oraz od 9 maja do 19 

maja 2022 r. w budynku przy ul. Sien-

kiewicza nr 16 w Tarnowskich Górach. 
    Do stawienia się do kwalifikacji woj-

skowej wzywa się: 
1. Mężczyzn urodzonych w 2003 roku; 

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1998-

2002, którzy nie posiadają określonej ka-

tegorii zdolności do czynnej służby woj-

skowej; 

3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, 

które: 

a) zostały uznane przez powiatowe komi-

sje 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 komi-

sje lekarskie za czasowo niezdolne do 

czynnej służby wojskowej ze względu na 

stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 

upływa po zakończeniu kwalifikacji woj-

skowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4    

i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.      

o powszechnym obowiązku obrony Rze-

czypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę 
kategorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej przed zakończeniem kwalifi-

kacji wojskowej; 

4. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, 

posiadające kwalifikacje przydatne do 

czynnej służby wojskowej lub pobierające 

naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, 

które w roku szkolnym lub akademickim 

2021-2022 kończą naukę w szkołach lub 

uczelniach medycznych i weterynaryj-

nych oraz na kierunkach psychologicz-

nych albo będące studentkami lub absol-

wentkami szkół lub kierunków, o których 

mowa w § 2 rozpo-

rządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 28 

kwietnia 2017 r. w 

sprawie wskazania 

grup kobiet podda-

wanych obowiązko-

wi stawienia się do 

kwalifikacji wojsko-

wej (Dz. U. poz. 

944); 

5. Osoby, które 

ukończyły 18 lat 

życia i zgłosiły się 
ochotniczo do kwa-

lifikacji wojskowej 

do końca roku ka-

lendarzowego, w 

którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie 

posiadają określonej kategorii zdolności 

do czynnej służby wojskowej. 

    Kwalifikacja wojskowa dla wymienio-

nych powyżej osób zamieszkałych stale 

lub przebywających czasowo ponad trzy 

miesiące na terenie miasta Kalety prze-

prowadzana będzie w Tarnowskich Gó-

rach w budynku starostwa powiatowe-

go przy ul. Sienkiewicza nr 16 od godzi-

ny 7.00 w dniu 9 maja 2022 r. 

    Osoby podlegające stawieniu się do 

kwalifikacji wojskowej są obowiązane 
zgłosić się w miejscu i terminie określo-

nym w wezwaniu, jednakże nieotrzy-

manie imiennego wezwania nie zwalnia 

tych osób z obowiązku stawienia się do 

kwalifikacji wojskowej. Stawienie się 
do kwalifikacji wojskowej obejmuje 
stawienie się przed Burmistrzem Mia-

sta Kalety, Powiatową Komisją Lekar-

ską oraz Wojskowym Komendantem 

Uzupełnień w Gliwicach. 
     Osoba stawiająca się do kwalifikacji 

wojskowej po raz pierwszy przedstawia: 

1. Burmistrzowi Miasta Kalety: 

a/. dowód osobisty lub inny dokument 

pozwalający na ustalenie tożsamości, 

b/. dokument potwierdzający przyczyny 

niestawienia się do kwalifikacji wojsko-

wej, jeśli stawienie się do kwalifikacji 

wojskowej w terminie określonym w we-

zwaniu nie było możliwe, 

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej: 

a/. posiadaną dokumentację medyczną,    
w tym wyniki badań specjalistycznych, 

przeprowadzonych w okresie dwunastu 

miesięcy przed dniem stawienia się do 

kwalifikacji wojskowej, 

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupeł-

nień w Gliwicach: 

a/. aktualną fotografię o wymiarach 3 
cm x 4 cm, bez nakrycia głowy, 

b/. dokumenty potwierdzające poziom 

wykształcenia lub pobieranie nauki oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe. 

     Celem kwalifikacji wojskowej jest 

ustalenie zdolności do czynnej służby 

wojskowej osób podlegających temu obo-

wiązkowi oraz osób zgłaszających się     
w trybie ochotniczym do pełnienia służby 

wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

     Obowiązek stawienia się do kwalifi-

kacji wojskowej trwa do końca roku 

kalendarzowego, w którym osoba obję-
ta tym obowiązkiem kończy dwadzie-

ścia cztery lata. Osoby podlegające sta-
wieniu się do kwalifikacji wojskowej, 

które nie dopełniły tego obowiązku      

w określonym terminie i miejscu są 

obowiązane to uczynić niezwłocznie po 

ustaniu przeszkody. 
    Osoby, które w okresie od dnia ogło-

szenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej 

rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu sta-

łego lub pobytu czasowego trwającego 

ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wój-

ta lub burmistrza (prezydenta miasta), 

właściwego ze względu na ich nowe miej-

sce pobytu stałego lub pobytu czasowego 

trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub 

burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im 

miejsce i termin stawienia się do kwalifi-

kacji wojskowej. 

    Osoby, które po rozpoczęciu kwalifika-

cji wojskowej na danym terenie zamierza-

ją zmienić miejsce pobytu stałego lub 

pobytu czasowego trwającego ponad trzy 

miesiące stawiają się do kwalifikacji woj-

skowej przed opuszczeniem miejsca do-

tychczasowego pobytu. W pozostałych 

przypadkach właściwość miejscową usta-

la się według przepisów kodeksu postępo-

wania administracyjnego. 

     Osoba, która stawała już do kwalifika-

cji wojskowej i ubiega się o zmianę kate-

gorii zdolności do czynnej służby wojsko-

wej przedstawia również wymienione 

powyżej dokumenty z wyłączeniem pkt 3 

lit. a oraz dodatkowo wojskowemu ko-

mendantowi uzupełnień - wojskowy do-

kument osobisty. 

     Kwalifikacja wojskowa na terenie wo-

jewództwa śląskiego  przeprowadzana jest 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 

31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowa-

dzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r., 

w terminie od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 

r. 

Kwalifikacja wojskowa w roku 2022 
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31  marca w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, i 5 

kwietnia w sali gimnastycznej szkoły w Miotku odby-
ły się spotkania konsultacyjno-informacyjne burmistrza 

Klaudiusza Kandzi w sprawie programu Czyste Powietrze. 

Na spotkaniach, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy 

naszego miasta, zostały omówione przede wszystkim założe-

nia programu i zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia. 

Szczegółowo zostały także przedstawione rodzaje przedsię-
wzięć kwalifikujących się do dofinansowania, a także sprawy 

związane z wypełnianiem i składaniem dokumentów o dofi-

nansowanie i rozliczeniem przyznanego dofinansowania.  

    W wydarzeniach, oprócz burmistrza miasta Klaudiusza Kan-

dzi, wzięli udział: przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz 

oraz, wiceprzewodniczący Alojzy Rupik, oraz radni- Edward 

Drabik, Zygmunt Mirowski i Mirosława Potempa. 

Walka o czyste powietrze w naszym mieście trwa 

Sandra Świętek 

T roszcząc się o jakość powietrza na 

naszym mieście, Urząd Miasta 

Kalety podejmuje starania, które mają 

na celu przyspieszenie wdrażania dzia-
łań zaplanowanych w ramach Progra-

mu ochrony powietrza dla wojewódz-

twa śląskiego. Jednym z nich jest 

uczestnictwo w Projekcie LIFE 

„Śląskie. Przywracamy Błękit”, dzięki 

któremu w naszym mieście od 1 kwiet-
nia 2022 r. zatrudniony został eko-

doradca.  

    Eko-doradca to pracownik, który jest 

kompleksowo wyszkolony i przygotowa-

ny do pełnienia swojej funkcji. Taką moż-
liwość zapewnią fundusze zewnętrzne, co 

stanowi olbrzymią pomoc i szansę dla 

samorządu. Do działań leżących w jego 

gestii należy przede wszystkim dążenie do 

zmiany świadomości społeczeństwa po-

przez zwiększenie wiedzy o zagrożeniach 

związanych ze smogiem i przyczynach 

jego powstawania, co jest niezbędnym 

warunkiem do skutecznej likwidacji pro-

blemu.  

    W tym celu eko-doradca prowadzi sze-

roko definiowaną edukacje mieszkańców. 

Będzie m.in. organizował spotkania         

z mieszkańcami oraz zajęcia edukacyjne 

dla dzieci i młodzieży. Ponadto będzie on 

udzielał wsparcia w zakresie doboru urzą-
dzeń grzewczych, wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii, działań w obsza-

rze poprawy efektywności energetycznej 

budynków, doradztwa w zakresie dostęp-

nych źródeł finansowania oraz sporządze-

nia wniosku i innej dokumentacji niezbęd-

nej do otrzymania dofinansowania.  

    Osoby zainteresowane wsparciem eko-

doradcy zapraszamy do kontaktu osobi-

stego w Urzędzie Miejskim w Kaletach 

(pokój nr 11) oraz do kontaktu telefonicz-

nego (34 352 76 50). Serdecznie zaprasza-

my!  

Przywracamy błękit dzięki udziałowi w programie LIFE. Miasto Kalety  
zatrudniło eko-doradcę 
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Agnieszka Kwoka 

Anna Dudek (jal) 

W  dniu 19 marca, w sali konferen-

cyjnej restauracji „Gościnna”      
w Kaletach odbyło się walne zebranie 

sprawozdawcze Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach.  

     Otwarcie zebrania dokonał prezes OSP 

druh Henryk Złotosz, który powitał zapro-

szonych gości i strażaków przybyłych na 

zebranie sprawozdawcze OSP. Na prze-

wodniczącego zebrania wybrano druha 

Kazimierza Złotosza. Następnie naczelnik 

kaletańskiej jednostki OSP Michał Ma-

ruszczyk odczytał sprawozdanie z działal-

ności za rok poprzedni, skarbnik druh 

Adrian Galios sprawozdanie finansowe,    

a także przedstawione zostało sprawozda-

nie Komisji Rewizyjnej za 2021 r. oraz 

plany finansowe na ten rok.  

    Po dyskusji nad sprawozdaniami, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie 

walnego zebrania jednogłośnie udzielili 

absolutorium kaletańskiemu Zarządowi 

OSP. W trakcie zebrania wręczono rów-

nież odznaczenie - Krzyż Świętego Floria-

na, który przyznany został druhowi Kry-

stianowi Cichowskiemu.  

    Z ramienia władz samorządowych na-

szego miasta, w zebraniu wziął udział 

burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Ja-

nina Perz, wiceprzewodniczący Alojzy 

Rupik oraz radny Krzysztof Rogocz jako 

członek wspierający OSP Kalety. Bur-

mistrz Klaudiusz Kandzia podziękował 

strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kaletach za ich dotychczasową działal-

ność na rzecz naszego miasta, za czynny 

udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 

na terenie miasta i powiatu tarnogórskie-

go. Poinformował także o planach budo-

wy nowej remizy OSP będącej wspania-

łym uhonorowaniem pracy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w naszym mieście, która 

w przyszłym roku będzie obchodziła jubi-

leusz 100-lecia swej działalności.  

Zebranie sprawozdawcze OSP Kalety za rok 2021 

R okrocznie, począwszy od 2003 roku, (z roczna przerwą spowodowaną pan-

demią) odbywa się Międzynarodowy Konkurs Poetycki i Literacki im. ks. 

kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie 

serce człowieka”, który ma finał pod koniec października.  Konkurs jest wyra-

zem pamięci o morderstwie dokonanym na ks. kan. Józefie Jamrozie w nocy z 

10/11 grudnia 2001 roku w Jelczu-Laskowicach w diecezji wrocławskiej na ple-
banii, którą okradziono, podpalono, a następnie zbezczeszczono zwłoki zamor-

dowanego kapłana.   

    Na ostatnią (2021 r.) edycję Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Ks. 

kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce 

człowieka” 303 autorów przysłało 1156 prac.  

Miło nam poinformować, iż wśród wyróżnionych autorów znalazła się mieszkanka 

naszego miasta– pani Anna Dudek. Wyróżnienie zdobyła za wiersz pt. „Krzyż”. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu poezji. 

Wyróżnienie dla mieszkanki Kalet– pani Anny Dudek– w XIX Konkursie Poetyckim        
i Literackim „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka” 

KRZYŻ 

 

W cieniu krzyża 

wszystko do Boga 

nas zbliża 

Kobiety gotują, 

mężczyźni budują 

Kto  zaspokoi głód serca, 

temu nie braknie chleba. 

Fasada kościoła 

o remont nie woła. 

To ludzkie ręce krzyż niosły 

gdy Pan już nie mógł. 

Więc podajmy je sobie,  

bo życie jest dobre. 
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Dariusz Szewczyk 

10  marca br. Burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia pod-
pisał akt notarialny, zgodnie z którym 

Miasto Kalety nabyło prawo użytkowa-

nia wieczystego niezabudowanej działki 

o powierzchni 6,0647 ha oznaczonej nr 

ewidencyjnym 169/16. Działka ta znaj-

duje się bezpośrednio za kompleksem 
sportowym stadionu „UNIA” Kalety,    

a zapisy miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla tego terenu 

umożliwiają jego zagospodarowanie 

zielenią oraz infrastrukturą sportową.  

    Na przejęcie tego terenu od Likwidato-

ra Kaletańskich Zakładów Celulozowo – 

Papierniczych w Kaletach zgodę wyraziła 

Rada Miejska w Kaletach w uchwale         

z dnia 31 stycznia 2022 r. Przekazanie 

terenu Miastu Kalety nastąpiło w trybie 

przepisów ordynacji podatkowej w za-

mian za zaległości KZCP z tytułu nieza-

płaconego podatku od nieruchomości.    

W wyniku tej transakcji dług KZCP 

względem miasta zmniejszył się o 630 

500 zł. Obecnie trwają prace koncepcyjne 

nad sposobem zagospodarowania przeję-
tego terenu. Na pewno zostanie on prze-

znaczony na rozbudowę miejskiego kom-

pleksu sportowego - stadionu „UNII” Ka-

lety.  

     Duży obszar, jednocześnie bezpośred-

nio przylegający do ww. kompleksu daje 

bardzo duże możliwości rozbudowy infra-

struktury sportowej. Co nie byłoby możli-
we bez przejętej działki, ponieważ na te-

renie obecnego stadionu nie ma już prak-

tycznie miejsca na jakiekolwiek nowe 

inwestycje. Rozpatrywane są następujące 

możliwe sposoby zagospodarowania tere-

nu: budowa hali sportowej, parkingu, bo-

isk treningowych, kortów, otwartego ba-

senu. Sprawa zagospodarowania pozyska-

nego terenu jest nadal otwarta tym bar-

dziej że na wszystkie wyżej wymienione 

obiekty powinno starczyć miejsca.          

W miarę możliwości finansowych Gminy 

ww. koncepcja będzie realizowana.  

Miasto Kalety pozyskało nowe tereny na rozbudowę infrastruktury sportowej 
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W drodze po dotacje 

Z  końcem pierwszego kwartału bie-

żącego roku z Miasta Kalety prze-

kazanych zostało kilka wniosków o do-

tacje, które przewidują na kolejne lata 

realizację wielu ciekawych inicjatyw. 
Trzy, naszym zdaniem najciekawsze z 

tych projektów, to m.in. budowa bu-

dynku klubowego na stadionie KS Unia 

Kalety, remont pomieszczeń klubowych 

w budynku LKS Małapanew Kuczów 
oraz doposażenie ścieżki przyrodniczo-

dydaktycznej Zielona Pętla o kolejny 

przystanek tematyczny.  

    Pierwszy projekt, który zarazem jest 

najbardziej wartościowy opiewający na 

kwotę ponad 7.000.000 zł złożony został 

do Ministra Sportu i Turystyki o dofinan-

sowanie zadania inwestycyjnego w ra-

mach Programu Sportowa Polska program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 

edycja 2022.  

    Drugi projekt dotyczący utworzenia 

miejsca integracji społecznej poprzez re-

mont pomieszczeń klubowych w budynku 

przy ul. Paderewskiego złożony został z 

pomocą Miasta przez Ludowy Klub Spor-

towy Małapanew Kuczów w ramach na-

boru ogłoszonego przez Stowarzyszenie 

LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. War-

tość projektu zgodnie z kosztorysem in-

westorskim to ponad 900.000 zł.  

    Trzeci projekt to zadanie z zakresu edu-

kacji ekologicznej, które ma na celu dopo-

sażenie istniejącej ścieżki dydaktycznej 

„Zielona Pętla” przy górnym zbiorniku 

wodnym w Zielonej. Nowy przystanek 

tematyczny pn. Ptasie kwatery – czyli kto 

tu mieszka, planowany jest nieopodal 

Garbatego Mostku i będzie miał za zada-

nie edukację społeczeństwa z zakresu 

ornitologii. Duża, przestrzenna konstruk-

cja, z naturalnej wielkości budkami lęgo-

wymi, rzeźbami ptaków oraz ciekawymi 

tablicami informacyjnymi, byłaby dosko-

nałą formą zgłębiania wiedzy przyrodni-

czej nie tylko dla najmłodszych. O dofi-

nansowanie tego projektu, Miasto Kalety 

złożyło wniosek do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach.  
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W  poniedziałek 28 marca 2022 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miej-
skiego w Kaletach odbyła się XXXIV 

sesja VIII kadencji Rady Miejskiej       

w Kaletach, obradom przewodniczyli 

Janina Perz - przewodnicząca Rady 

Miejskiej oraz wiceprzewodniczący 

Alojzy Rupik. W obradach udział wzię-
ło 15 radnych, co przy 15 osobowym 

składzie Rady Miejskiej upoważnia 

Radę do podejmowania prawomocnych 

uchwał.  
    W pierwszych punktach porządku ob-

rad przedstawione zostały sprawozdanie      

z okresu międzysesyjego, następnie radni 

zapoznali się z informacją z zakresu go-

spodarki komunalnej: doprowadzanie 

wody, odprowadzanie ścieków oraz infor-

macją z zakresu gospodarki odpadami w 

mieście. W kolejnym punkcie porządku 

obrad pełnomocnik ds. uzależnień i pro-

blemów alkoholowych Eugeniusz Ptak 

odczytał sprawozdanie z realizacji Progra-

mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych i Gminnego Progra-

mu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 

rok.  

W trakcie sesji podjęto następujące 

uchwały:  

Nr 276/XXXIV/2022 zmieniająca uchwa-

łę Nr 261/XXXI/2021 z dnia 16 grudnia 

2021 r.  

Nr 277/XXXIV/2022 w sprawie powie-

rzenia Burmistrzowi Miasta Kalety upo-

ważnienia do ustalania cen i opłat albo 

sposobu ustalenia cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności 

publicznej oraz za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej. 

Nr 278/XXXIV/2022 w sprawie zmian 

budżetu Miasta Kalety na 2022 rok. 

Nr 279/XXXIV/2022 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2029.  

Nr 280/XXXIV/2022 w sprawie odstąpie-

nia od dochodzenia niektórych należności 

przypadających Gminie Kalety lub jej 

jednostkom organizacyjnym.  

Nr 281/XXXIV/2022 w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczej Straży 

Pożarnej za udział w działaniu ratowni-

czym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu.  

Nr 282/XXXIV/2022 w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad bezdomnymi zwie-

rzętami oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2022 

roku.  

Nr 283/XXXIV/2022 w sprawie wyraże-

nia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego.  

Nr 284/XXXIV/2022 w sprawie wyraże-

nia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości.  

Nr 285/XXXIV/2022 w sprawie wyraże-

nia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości.  

Nr 286/XXXIV/2022 w sprawie likwida-

cji Liceum Ogólnokształcącego w Kale-

tach wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Publicznych w Kaletach.  

Nr 287/XXXIV/2022 w sprawie likwida-

cji Technikum w Kaletach wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Publicznych          

w Kaletach.  

Nr 288/XXXIV/2022 w sprawie wyłącze-

nia z Zespołu Szkół Publicznych w Kale-

tach następujących szkół: Liceum Ogól-

nokształcącego w Kaletach, Technikum      

w Kaletach i Publicznej Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Kaletach.  

Nr 289/XXXIV/2022 zmieniająca uchwa-

łę w sprawie uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakte-

rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Kalety.  

Nr 290/XXXIV/2022 w sprawie zmiany 

uchwały 234/XXVII/2021 Rady Miejskiej 

w Kaletach z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

Nr 291/XXXIV/2022 w sprawie udziele-

nia pomocy obywatelom Ukrainy             

w związku z konfliktem zbrojnym na te-

rytorium tego państwa.  

Nr 292/XXXIV/2022 w sprawie udziele-

nia upoważnienia.  

    W jednym z ostatnich punktów porząd-

ku obrad przewodniczący Komisji Rewi-

zyjnej odczytał protokół z oceny realizacji 

prac nad zmianami w planie zagospodaro-

wania przestrzennego Kalet, a w punkcie 

wolne głosy i informacje radni zgłaszali 

bieżące sprawy.  

 

           Małgorzata Mazur  

Sprawozdanie z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

Zachęcamy do zgłaszania Miasta Kalety 
do konkursu Gmina Przyjazna           

Rowerzystom 

M iasto Kalety uzyskało kolejne dofinan-

sowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. Tym razem dotacja przezna-

czona zostanie na zorganizowanie w naszym 

mieście konferencji ekologicznej o grzybach. 

Odbędzie się ona późnym latem na terenie 

kaletańskiego parku tematycznego Ichtio-
park i będzie dedykowana dla grupy Senio-

rów z naszego miasta. Głównym celem konferencji będzie posze-

rzenie wiedzy mykologicznej społeczeństwa poprzez ukazanie zna-

czenia grzybów w ekosystemie i życiu człowieka.  

     Wydarzenie ma m.in. na celu także wskazanie prawidłowych prak-

tyk, a także cennych wskazówek dlaczego warto chronić grzyby, jak 

prawidłowo je zbierać i jak się chronić przed zatruciami. Materiały 

merytoryczne jak również nagranie z przebiegu konferencji udostęp-

nione będzie dla wszystkich naszych mieszkańców za pośrednictwem 

oficjalnej witryny internetowej Miasta Kalety. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska przyznał na ten cel 6.900 zł dofinansowania.  

W Kaletach odbędzie się kolejna konferencja 
ekologiczna. Miasto pozyskało już 

 dofinansowanie na ten cel 

P olskie Towarzystwo 

T u r y s t y c z n o -
Krajoznawcze ogłosiło XI 

Ogólnopolski Konkurs 

Gmina Przyjazna Rowerzy-

stom. Ma on na celu uhonorowanie gmin, które w swo-

ich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów         

i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą 
infrastrukturę rowerową, wspierają organizowanie im-

prez rowerowych itp. Zgłoszenia gmin do konkursu do-

konują turyści kolarze na podstawie wypełnionej karty 

zgłoszenia, którą należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r. 

na adres mailowy:  poczta@narowerze.pttk.pl   

    Kartę można znaleźć w załączniku informacji o kon-
kursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom” na stronie 

www.kalety.pl  

     Zachęcamy mieszkańców oraz turystów odwiedzających 

nasze miasto do ponownego zgłaszania Kalet jako Gminy 

Przyjaznej Rowerzystom i jednocześnie dziękujemy za wy-

bór naszego miasta jako atrakcyjnego pod względem tury-

styki kolarskiej.  
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