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Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta Kalety na 2023 rok 
– znaczny wzrost udziału inwestycji  

R ada Miejska w Kaletach, na sesji w dniu 20 grudnia 2022 r., jednogłośnie przyjęła przygotowany przez bur-
mistrza Klaudiusza Kandzię i służby finansowe – budżet miasta na 2023 rok.  

     Dochody budżetu na 2023 rok skalkulowane zostały w wysokości 47 031 081,80 zł. Planowane wydatki budże-
tu Miasta Kalety wynoszą 49 959 081,80 zł. W budżecie Miasta Kalety na 2023 rok występuje deficyt w kwocie    
2 928 000,00 zł, który zostanie pokryty głównie z przelewów z rachunków lokat.  
 
W przyszłorocznym budżecie znalazły się następujące zadania inwestycyjne: 
 
● Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lubszeckiej w Kaletach, 
● Przebudowa drogi gminnej, ul. Myśliwska, 
● Przebudowa drogi gminnej, ul. Kochanowskiego w Kaletach – etap III, 
● Przebudowa drogi gminnej, ul.. Kościuszki w Kaletach, 
● Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna, 
● Wykup gruntów, 
● Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach, 
● Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach, 
● Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym 
Zakątku Śląska, 
● Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Słowiańska w Kaletach, 
● Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę. 
 

    Inwestycje stanowią 31,09% planu wydatków budżetu Miasta i wynoszą 15 532 164,00 zł, a dla porównania               
w projekcie budżetu na 2022 r. inwestycje stanowiły 18,33% planu wydatków budżetu Miasta na kwotę 7 422 426,36 zł. 
Ponad 30% udział inwestycji w budżecie świadczy o tym, że Miasto znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju,                
a wzrost inwestycji w projekcie budżetu na 2023 r. w stosunku do poprzedniego roku może świadczyć o tym, że nasze 
miasto pomimo kryzysu rozwija się coraz szybciej. 

Przeprawa pieszo-rowerowa w Zielonej oddana do użytku 

Z  nowym rokiem do 
użytku mieszkańców 

Kalet oddany został most  
w ciągu ulicy Stawowej      
w Zielonej. Most ten stano-
wi bardzo ważną rolę ko-
munikacyjną terenów przy 
zbiornikach wodnych. Dla-
tego też, gdy pojawiła się 
konieczność jego remontu, 
władze samorządowe pod-
jęły decyzję o pomocy fi-
nansowej dla Powiatu na 
realizację tej inwestycji. 
Radni jednogłośnie zaak-
ceptowali uchwałę, na mocy 
której została udzielona 
pomoc w wysokości 50% 

kosztów całkowitych, lecz nie większych niż 154.000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 
koszt tej inwestycji został określony na kwotę 308.041,20 zł.  
     Dziękujemy władzom powiatu tarnogórskiego za realizację tej inwestycji oraz sfinansowanie jej kosztów w wysoko-
ści 50%. 
  Klaudiusz Kandzia 
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Informacja o sprzedaży węgla przez miasto Kalety 

Komunikat w sprawie opłat za wodę i kanalizację 

 
 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 

 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny), Janusz Maruszczyk.  
Materiały do Biuletynu przyjmowane są do 20-tego dnia każdego miesiąca 

 pod adresem: jacek.lubos@kalety.pl  
oraz w Urzędzie  Miejskim, w biurze nr 23 b.    
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pon. 7.30- 17.00, wt. – czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00   

 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń: (034) 352– 76 –65 (Janusz Maruszczyk),  
biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com w godzinach 8.00– 13.30 

 

Redakcja  zastrzega sobie prawo redagowania materiałów.  
Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  
Druk: Fotoidruk, 42– 660 Kalety, ul. Fabryczna 26, www.fotoidruk.pl, nakład 500 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

W odociągi Miejskie informują, iż z dniem 1 lutego 2023 r. ( środa ) zostaje wznowiona regulacja opłat za wodę i kanali-
zacje u inkasenta.  

    W obecnej sytuacji należy zadeklarować osobiście inkasentowi, który wystawia fakturę, o sposobie płatności. W tym roku, idąc        
z duchem czasu, oprócz standardowych możliwości  przelew czy gotówka, będzie można uregulować należność kartą płatniczą - 
inkasenci w tym celu będą mieć specjalne terminale mobilne.  

2  stycznia 2023 r. została podpisana nowa umowa z Węglokoksem na 500 ton węgla (375 ton ekogroszek, 75 ton orzech 
oraz 50 ton kostka) dla naszych mieszkańców. Do 15 stycznia br. do Kalet trafiło kolejne 7 samochodów z węglem, któ-

ry pokrył zapotrzebowanie złożone przez około 120 osób. Do dnia 11 stycznia br. złożono 640 wniosków, z czego 525 wnio-
sków złożonych zostało jeszcze w zeszłym roku i na obsługę tych wniosków w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony 
nowo zakontraktowany węgiel.  
     Miasto Kalety rozdystrybuowało już 450 ton węgla zakontraktowanego w zeszłym roku, natomiast złożone przez mieszkańców 
wnioski opiewały na 734 tony węgla. Przypominamy, że odbiór węgla przez mieszkańców naszego miasta następuje według kolej-
ności złożonych wniosków.  
     Wnioski na drugą transzę węgla można składać do dnia 15 kwietnia 2023 roku (różnią się nieznacznie od tych obowiązujących   
w roku poprzednim).  

W  związku ze sprzyjającymi wa-
runkami atmosferycznymi, in-

formujemy, że obiekt sportowy Orlik 
przy Publicznej Szkole Podstawowej       
w Kaletach jest dostępny dla naszych 
mieszkańców.  
    Korzystanie z boisk jest możliwe co-
dziennie do godz. 16.00, po uprzednim 
ustaleniu terminu z administratorem 
obiektu, pod nr tel. 507 873 421.  

Skorzystaj z kaletańskiego 
Orlika  

Z arząd PZW Koła Kalety informu-
je, że skarbnik Koła pobiera opłaty 

za wędkowanie od dnia 03.01.2023 r.    
w każdy wtorek w budynku klubu 
sportowego Unia Kalety przy ul Fa-
brycznej w Kaletach w godzinach 16.00
-19.00 (do końca kwietnia).  
    Po tym terminie opłaty za wędkowa-
nie przyjmowane będą po telefonicz-
nym uzgodnieniu ze skarbnikiem PZW 
Kalety Agata Machura tel. 725 844 
237. 
     Opłata na nasz zbiornik specjalny Ich-
tiopark jest również dostępna od dnia 
03.01.2023 r. (ilość licencji wynosi 120 
sztuk).  

Informacja Koła  
PZW Kalety 

W zorem lat ubiegłych, również       
i w tym roku, w mieście Kalety 

utworzony został sztab 31 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tak jak ostatnimi laty imprezy towa-
rzyszące odbędą się na Małym Rynku  
w centrum naszego miasta. Dodatkowo 
w godzinach od 11.00 do 15.00 dyżuro-
wać będzie mobilna stacja poboru krwi 
z Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.  
    Już dziś serdecznie zachęcamy wszyst-
kich do przyłączenia się do akcji poboru 
krwi, a także zwracamy się z apelem do 
Honorowych Dawców z terenu Kalet       
o wsparcie 29 stycznia 2023 r. podczas 
finału WOŚP w Kaletach.  

Akcja pobierania krwi  

(jal)
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MATERIAŁ PŁATNY 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca 
 

śp. Lucjana Watoły 
 
 

Pani Lidii Chrobok, kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Kaletach 
składają 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi, 

20 grudnia 2022  Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przygotowany przez burmistrza Klaudiusza Kandzię i służby finansowe –    
budżet miasta na 2023 rok.  

PODZIĘKOWANIE 
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,  

bo miłość jest mocniejsza od czasu,” 
 

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, łączyli się  
w modlitwie, uczestniczyli w mszy  świętej, pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku mojego męża  

 

Śp. Henryka Mrozika 
 

serdeczne podziękowania składa pogrążona w głębokim smutku 
Żona Gabriela z synami 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  
 

śp. Pawła Myrczika 
 

radnego Rady Miejskiej w Kaletach w latach 1994-1998, członka Zarządu Miasta 
Panu Krzysztofowi Lisieckiemu, p.o. dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach oraz rodzinie 

składają 
Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi, 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  
 

śp. Renaty Kulisz 
 

Panu burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi wraz z rodziną  
składają 

Pracownicy Urzędu Miejskiego, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi, 

16 grudnia, ekodoradca miasta Kalety udał się na spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami - przedszkolakami z Miejskiego Przed-

szkola nr 1 „Leśne Skrzaty” w Kaletach 

22 grudnia 2022 r., w Zespole Placówek Oświatowych w Miotku odbył się koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów         

tej placówki 

13 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał umowę notarialną przeniesienia prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 308/22 o powierzchni 942 m2, położonej na terenie parku tematyczne-
go „Ichtiopark” w Kaletach przy ul. Fabrycznej, na rzecz Gminy Kalety.  

20 grudnia 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach,  

10 stycznia 2023 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej            

i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kalety”. 

6 stycznia 2023 r. w kościele pw. św. Józefa w Jędrysku z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił chór „Sonata”  

6 stycznia 2023 r. ulicami naszego miasta kolejny raz przeszedł „Orszak Trzech Króli”.  
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W  piątek, 16 grudnia, ekodoradca miasta Kalety udał 
się na spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami - 

przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola nr 1 „Leśne 
Skrzaty” w Kaletach.  
     Podczas spotkania, zrealizowanego w ramach projektu LIFE. 
„Śląskie. Przywracamy błękit”, ekodoradca przekazał dzieciom 
wiele ciekawych i cennych informacji na temat powietrza. Wyja-
śnił dzieciom, że odgrywa ono niezwykle istotną rolę. W tym 
celu przeprowadził liczne eksperymenty, gdzie dzieci mogły 
same sprawdzić, czy powietrze w ogóle istnieje, czy ma zapach, 
czy można je złapać, a w konsekwencji przedstawił kluczową 
rolę powietrza dla naszego organizmu.  
     Dzieci miały możliwość stworzenia własnego modelu odde-
chowego, który umożliwił im zaobserwowanie tego co się dzie-
je, kiedy wdychamy i wydychamy powietrze, zarówno te czyste 
jak i zanieczyszczone. Oczywiście nie zabrakło również omó-
wienia rodzajów i skutków zanieczyszczeń dla naszego organi-
zmu, z którymi dzieci poradziły sobie doskonale! Na koniec 
przedszkolacy otrzymali ordery „Strażnika błękitnego nieba”.  

Spotkanie edukacyjne dla najmłodszych      
w ramach projektu  

LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit” 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Kaletach uczcili 

swojego patrona 

22  grudnia, w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1         
w Kaletach obchodzono święto Patrona Szkoły – Ada-

ma Mickiewicza. Uczniowie wraz z wychowawcami przygo-
towali bardzo ciekawe występy artystyczne, zarówno mu-
zyczne, jak również recytatorskie, upamiętniające naszego 
wieszcza narodowego.  
     W uroczystych obchodach udział wzięli przedstawiciele 
władz miejskich: burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia oraz prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Janina Perz.  
     Na koniec wydarzenia burmistrz złożył wszystkim obecnym 
życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz 
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. 
 

(jal) 

Agnieszka Kwoka 

Koncert bożonarodzeniowy w Zespole Placówek Oświatowych w Miotku 

W  czwartek, 22 grudnia br., w Zespole Placówek 
Oświatowych w Miotku odbył się koncert bożonaro-

dzeniowy w wykonaniu uczniów tej placówki. Dzieci przygo-
towały bardzo ciekawy repertuar muzyczny najpiękniejszych 
polskich kolęd i pastorałek.  
    W koncercie wzięli udział przedstawiciele władz miejskich: 
burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia oraz przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kaletach Janina Perz.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia złożył wszystkim najserdecz-
niejsze życzenia świąteczne oraz pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku.  

Agnieszka Kwoka 
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Minął kolejny rok... Kalety według danych statystycznych 

W raz z rozpoczynającym się nowym rokiem 2023 przedstawiamy Państwu garść statystyk dotyczących miasta Kalety za 
rok ubiegły. Tak, na dzień 31 grudnia 2022 roku, wyglądała statystyka mieszkańców ze względu na płeć i wiek.  

Statystyka mieszkańców według wieku i płci      Liczba narodzonych, a jednocześnie zameldowanych          
w Kaletach mieszkańców zmalała w roku 2022 i wynosiła 55. 
W roku 2021 liczba ta była wyższa o 7 osób i wynosiła 62. 
Zmalała również liczba zgonów: 98 w 2022 roku i 125 w roku  
2021.  
    W roku 2022 statystyka zawartych małżeństw wynosiła   
33 w tym: 23 śluby cywilne i 10 wyznaniowych.  
    W minionym roku czasowo zameldowało się w naszym 
mieście 151 osób, w tym 35 cudzoziemców.  
    Spoza gminy dokonało migracji do Leśnego Zakątka Ślą-
ska 80 osób, przemeldowało się w jego obrębie 264 osób, 
natomiast 294 osoby się wymeldowały.  
     Dokonano rejestracji i nadania numeru PESEL 348 oso-
bom, które przybyły na teren miasta Kalety z terytorium 
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. W ubiegłym 
roku kaletanie odebrali 632 dowody osobiste.  
     Najstarszymi obywatelkami jest obecnie Pani Emilia uro-
dzona w 1925 roku. Najmłodszym mieszkańcem Kalet jest 
Ignacy urodzony w grudniu 2022 roku.  

Aleksandra Wilk 

M inione 12 miesięcy         
w klubie z Fabrycznej 

obfitowało w cały wachlarz 
sportowych emocji. Były łzy 
smutku, jaki i łzy wzruszeń 

oraz radości, ale co najważniejsze nie 
brakowało sportowych wydarzeń. 
     W styczniu 2022 roku nowym szkole-
niowcem drużyny seniorów został Grze-
gorz Skowronek, który przejął drużynę 
znajdującą się po rundzie jesiennej na 
miejscu spadkowym. Miesiąc ten minął 
pod znakiem przygotowań i meczy kon-
trolnych, z klubem pożegnało się również 
kilku zawodników pozyskanych latem.  
    W ostatnim tygodniu miesiąca rozgryw-
ki ligowe wznowiła sekcja Tenisa Stołowe-
go. 
    W lutym na pełnych obrotach trenowały 
już wszystkie grupy młodzieżowe. Dobra 
frekwencja i sumienna praca na treningach 
napawały optymizmem. Nasza młodzież 
nie próżnowała nawet podczas ferii zimo-
wych, za co zostali wynagrodzeni wyjaz-
dem do Parku Wodnego Aquadrom w Ru-
dzie Śląskiej. Do drużyny seniorów dołą-
czyło dwóch zawodników- młody i zdolny 
Kasper Bagsik, a także dobrze znany         
z wcześniejszych występów w Unii Piotr 
Sadowski. 
    Marzec był miesiącem w którym roz-
grywki zainaugurowała drużyna Seniorów, 
a także swoje zmagania w II lidze woje-
wódzkiej rozpoczęła drużyna Trampkarzy. 
Sportowe emocje zeszły jednak na dalszy 
plan, ponieważ wszyscy byliśmy przejęci 
wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. 

Nie pozostając obojętnymi na 
los naszych sąsiadów, w klubie 
zorganizowane zostały podczas 
spotkań domowych zbiórki 
pieniędzy oraz darów. Ponadto 
klub zorganizował nieodpłatne 
zajęcia oraz niezbędny sprzęt 
piłkarski dla dzieci z Ukrainy.  
Dwójka naszych zawodników 
Oskar Mieczkowski oraz Szy-
mon Kotala otrzymało powoła-
nie do reprezentacji Podokręgu 
Lubliniec na turniej im. Jerzego 
Wyrobka w Chorzowie podczas 
którego zaprezentowali się       
z dobrej strony wpisując się na listę strzel-
ców. 
    Wraz z początkiem kwietnia ligową 
rywalizację rozpoczęły pozostałe grupy 
młodzieżowe tj. Żaki, Młodziki i Juniorzy. 
Z okazji Świąt Wielkanocnych na stadionie 
zorganizowane zostało „szukanie czekola-
dowych jajek” połączone z mini piknikiem 
i poczęstunkiem dla rodziców i opieku-
nów. Pod koniec miesiąca sezon ligowy 
zakończyła sekcja Tenisa Stołowego, która 
na finale sezonu 2021/2022 zajęła 6 miej-
sce w III lidze mężczyzn (grupa III). 
     Maj upłynął pod znakiem wyłącznie 
piłkarskich emocji, seniorzy cały czas ba-
lansowali na granicy miejsca dającego 
szansę na utrzymanie. Miesiąc jednak za-
czynali i kończyli porażką, w międzyczasie 
zdobywając jednak kilka cennych punk-
tów. Coraz śmielej w II lidze wojewódz-
kiej radziła sobie drużyna Trampkarzy 
chociaż rywale z bardziej renomowanych 

ośrodków piłkarskich cały czas okazywali 
się minimalnie lepsi. Wiosną miło oglądało 
się również drużynę Żaków, która rozgry-
wała swój debiutancki sezon i zbierała 
bardzo cenne doświadczenie. 
    W czerwcu przeżywaliśmy całą gamę 
emocji. Te pozytywne to z cała pewnością 
informacja o przyznaniu Miastu Kalety 
dotacji na budowę nowego budynku klubo-
wego na stadionie przy Fabrycznej 35, ale 
również sukcesy naszych grup młodzieżo-
wych między innymi drużyny Młodzików 
na turnieju „NIEBIESKI BAJTEL” w Pie-
karach Śląskich. Nasza drużyna okazała się 
najlepsza w gronie swoich rówieśników,    
a Oskar Mieczkowski turniej ukończył ze 
statuetką króla strzelców. Niestety dobre 
informacje przyćmiły wyniki drużyny se-
niorów, którzy mimo heroicznej walki do 
ostatniej kolejki nie zdołali obronić ligi 
okręgowej dla Kalet.  

Rok przewrotny jak piłka nożna… 
Podsumowanie sportowych wydarzeń KS Unia Kalety w 2022 roku 



 

www.kalety.pl 

Nr 1 (369)  6         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

               Jeszcze w ostatnich dniach mie-
siąca zarząd klubu podjął szereg decyzji 
związanych z funkcjonowaniem klubu. 
Mimo spadku pierwszej drużyny do klasy 
A, podjęta została decyzja o utworzeniu 
drużyny rezerw. Miała ona dać szansę na 
grę zawodnikom, którzy z różnych powo-
dów w pewnym momencie albo rezygno-
wali z gry w piłkę albo szukali miejsca      
w innych okolicznych klubach. Rozpoczął 
się również proces rekrutacji zawodników 
do nowopowstałej drużyny, a także przebu-
dowa kadry I drużyny. 
     12 lipca treningi rozpoczęły obie senior-
skie drużyny Unii Kalety, na pierwszym 
treningu pojawiło się około 40 zawodni-
ków. Do kadry I drużyny powróciło kilku-
nastu zawodników, w większości wycho-
wanków i zawodników w przeszłości zwią-
zanych z biało-niebieskimi barwami,          
a także kilku nowych zawodników posia-
dających status młodzieżowca. Coraz bar-
dziej krystalizował się również skład na-
szej drugiej drużyny seniorów, w której 
miejsce znaleźli młodzi zawodnicy po ma-
łym rozbracie z piłką, zawodnicy kończący 
wiek juniora, a także kilku doświadczo-
nych zawodników którzy postanowili wró-
cić do gry piłkę. W lipcu drużyna oldbojów 
Unii rozegrała mecz towarzyski z oldboja-
mi GKS Andaluzja Brzozowice-Kamień    
z okazji jubileuszu 100-lecia klubu z dziel-
nicy Piekar Śląskich. 
     Na początku sierpnia w ramach I rundy 
Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu 
Lubliniec zespół Unii Kalety rozegrał bar-
dzo ciekawe spotkanie ponieważ naszymi 
przeciwnikami byli Sędziowie zrzeszeni   
w lublinieckim Kolegium Sędziowskim. 
Dodatkowym smaczkiem tego spotkania 
był jubileusz 3500 tysięcznego meczu       
w roli arbitra sędziego Franciszka Kowoli-
ka. Tydzień później sezon ligowy rozpo-
częły obie seniorskie drużyny. Cel jaki 
został postawiony przed zawodnikami        
I drużyny mógł być tylko jeden, awans. 
Natomiast nasza druga seniorska drużyna 
miała się zgrywać i osiągać możliwie jak 
najlepsze rezultaty. Drużyny młodzieżowe 
w pocie czoła pracowały na treningach       
i rozgrywały mecze sparingowe. Nie zabra-
kło również czasu na odrobinę luzu i zaba-
wy ponieważ w drugiej połowie miesiąca 
drużyny żaków i orlików odwiedziły salę 
zabaw „Kuleczka” w Zawadzkiem. 
     W pierwszą sobotę września na stadio-
nie przy Fabrycznej zorganizowane zostało 
„Piłkarskie zakończenie wakacji” podczas 
którego przygotowano wiele atrakcji dla 
najmłodszych. Ponadto odbyła się trzecia 
edycja turnieju firm „UNIA BIZNES 
CUP”, a także mecze ligowe trampkarzy 
oraz I drużyny seniorów. We wrześniu 
miał również miejsce wyjątkowy mecz 
Oldbojów, którzy zmierzyli się na wła-
snym stadionie z drużyną Oldbojów Ruchu 
Chorzów w składzie którego można było 
zobaczyć kilku byłych pierwszoligowców. 
Do gry sukcesywnie wracały też wszystkie 
grupy młodzieżowe. 
     Na początku października kolejny sezon 

ligowy rozpoczęła sekcja Tenisa Stoło-
wego, która podobnie jak sekcja pił-
karska w nowym sezonie do rozgry-
wek zgłosiła dwie drużyny. W paź-
dzierniku bardzo dobrą formą prezen-
towały obie seniorskie drużyny piłka-
rzy, również młodzież osiągała satys-
fakcjonujące rezultaty. 
     1 listopada delegacja klubu odwie-
dziła groby zmarłych działaczy, spor-
towców i sympatyków zapalając na ich 
grobach symboliczny znicz. Natomiast 
5 listopada rundę jesienną zakończyli 
zawodnicy I drużyny, którzy zgodnie          
z planem zimę spędzą w fotelu lidera        
A klasy. Dwa tygodnie później sezon koń-
czyła również II drużyna Unii Kalety, któ-
ra w ostatniej kolejce rozegrała mecz der-
bowy w LKS Małapanew Kuczów, wygry-
wając to spotkanie 4:1. Nasze rezerwy 
rundę jesienna zakończyły na 3 miejscu w 
tabeli, ze stratą 2 punktów do lidera z Cia-
snej. 
     Grudzień rozpoczął się długo wyczeki-
wanym podpisaniem umowy na budowę 
nowego budynku Klubu Sportowego Unia 
Kalety. W okolicach mikołajek naszych 
najmłodszych zawodników podczas zajęć 
odwiedził Święty Mikołaj, który wręczył 
zasłużone prezenty wszystkim dzieciakom. 
11 grudnia odbyła się zimowa, halowa 
edycja turnieju „NIEBIESKI BAJTEL”     
w Nakle Śląskim, nasi zawodnicy z grupy 
Młodzików znów mogli rywalizować          
i cieszyć się znakomitą atmosferą imprezy. 
W kolejnych tygodniach w turniejach halo-
wych udział brali również Trampkarze    
(III miejsce w Kochcicach). 
     Ostatnim sportowym akcentem w roku 
2022 był udział w turnieju w Woźnikach 
grupy Młodzików (II miejsce). W drugi 
dzień Świąt Bożego Narodzenie odbyła się 
tradycyjna Msza Święta w intencji żyją-
cych i zmarłych sportowców, działaczy, 
kibiców i sympatyków Klubu Sportowego 
Unia Kalety i ich rodzin, po mszy nato-
miast odbyło się spotkanie opłatkowe.      
W ostatnich dniach minionego roku ruszy-
ła również wyczekiwana budowa na sta-
dionie przy Fabrycznej. 
     W 2022 roku w Unii Kalety czynnie 
funkcjonowały 2 sekcje: Piłka Nożna oraz 
Tenis Stołowy. 8 drużyn piłkarskich: ŻA-
KI, ORLIKI, MŁODZIKI, TRAMPKA-
RZE, JUNIORZY, II DRUŻYNA, I DRU-
ŻYNA, OLDBOJE, a także dwie drużyny 
Tenisa Stołowego. Podsumowując to bli-
sko setka dzieci i młodzieży, 50 zawodni-
ków drużyn seniorskich, a także około     
40 osobowa grupa Oldbojów i 15 osobowa 
sekcja Tenisa stołowego. 
     Bez Was nie byłoby Nas, dlatego chce-
my podziękować wszystkim którzy two-
rzyli i pomagali tworzyć Klub Sportowy 
Unia Kalety w 2022 roku. Wyjątkowe po-
dziękowania kierujemy dla wszystkich 
naszych zawodników od tych najstarszych 
po tych dopiero poznających sportową 
pasję. Dziękujemy wszystkim trenerom: 
Dawid Różański, Arnold Imiołczyk, To-
masz Morcinek, Jarosław Neumann, Grze-

gorz Skowronek, Eugeniusz Płonka za 
codzienny trud i poświęcenie. 
    Dziękujemy naszemu partnerowi strate-
gicznemu Miastu Kalety z Panem Burmi-
strzem Klaudiuszem Kandzią na czele,       
a także z Pani Przewodniczącej Janinie 
Perz i wszystkim radnym, za wsparcie na 
które mogliśmy liczyć oraz za wszystkie 
wspólnie zrealizowane pomysły. Liczymy 
na kolejny lata owocnej współpracy. 
Dziękujemy naszym sponsorom bez któ-
rych funkcjonowanie klubu było by wręcz 
niemożliwe. 
Sponsorowi Strategicznemu - HEMAR-
POL 
Sponsorom Głównym - ODLEWY PRE-
CYZYJNE, EUROLIFT 
Sponsorom Oficjalnym - TECHPLAN, 
WIĘCEK, ALMO, LEBEKFENSTER, 
RESTAURACJA GOŚCINNA, 
STROPY MAŁRO, EKO-TECH,         
INSTALDACHBUD. 
Za okazane wsparcie dziękujemy również 
Panu Franciszkowi Jagusiakowi.  
Dziękujemy wszystkim reklamodawcom, 
którzy korzystają z miejsc reklamowych na 
stadionie Unii Kalety. 
Za olbrzymie okazane wsparcie organiza-
cyjne dziękujemy Panu Tomaszowi Galio-
sowi, Panu Markowi Jelonkowi, Panu 
Grzegorzowi Gudrowi, Panu Mariuszowi 
Jegierowi. 
Za nieocenioną pomoc dziękujemy kierow-
nikowi I drużyny Pani Alicji Imiołczyk, 
opiekunom obiektu Panu Henrykowi Pele   
i Jarosławowi Neumannowi. Za wyjątkowe 
ujęcia nie tylko sportowych emocji. 
Dziękujemy niezawodnej Pani Monice 
Musik. Za pomoc przy organizacji wszyst-
kich wydarzeń dla naszych najmłodszych 
zawodników dziękujemy Pani Monice 
Neumann 
Dziękujemy za pomoc administracyjną        
i rachunkową Pani księgowej Marii Świer-
czek. 
Za pomoc przy pracach na obiekcie szcze-
gólne podziękowania dla Panów: Piotra 
Maleski, Tadeusza Kożucha, Marka Badu-
ry i Szymona Watoły. 
Za bezpieczny dojazd i powrót z każdego 
meczu dziękujemy Panu Piotrowi Ciukowi 
i firmie CIUK Autobusy i Busy. Za realiza-
cje materiałów drukowanych firmie FO-
TOiDRUK. Za wsparcie medyczne i profe-
sjonalną opiekę dziękujemy FIZJO FAC-
TORY. Za wzorową współpracę i najwyż-
szej jakości sprzęt sportowy dziękujemy 
Zina Katowice. 
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Wizualizacja Kuźnicy Małego Janisza 

K uźnica Małego Janisza została 
zniszczona w wyniku wojen husyc-

kich około 1430 roku. I z czasem całko-
wicie zapomniano nawet o tym, gdzie 
ona się znajdowała. Miejsce dawnej 
kuźnicy zarosło lasem a drewniane bu-
dynki, o które już nikt nie dbał, niszcza-
ły, aż zupełnie się rozsypały w proch. 
Oczywiście mieszkańcy pobliskich tere-
nów zachowywali pamięć o tym w na-
zwach topograficznych (uroczysko Kuź-
nik), ale z biegiem czasu zapomniano 
nawet dlaczego akurat te miejsce w lesie 
zostało tak nazwane.  
    Dopiero około czterysta lat później hi-
storycy przeglądając dokumenty zaintere-
sowali się tym, gdzie mogła znajdować się 
ta zaginiona miejscowość. I wcale nie       
z tego powodu, że tak bardzo interesowały 
ich dzieje dzisiejszych Kalet. Powód był 
bardziej prozaiczny. Dawne dokumenty 
miały bowiem pozwolić na dokładne wy-
tyczenie przebiegu granicy państwowej.     
I znowu o temacie zapomniano.  
     Gdy minęło kolejnych 150 lat znowu 

nazwa miejscowości pojawiła się w polu 
widzenia historyków. Tym razem miało to 
związek z uroczystościami 700 lat Woź-
nik i dokumentem lokacyjnym tego mia-
steczka, który został wystawiony właśnie 
w Kuźnicy Małego Janisza. I, jak we 
wcześniejszych wypadkach, znowu o za-
ginionej wiosce zapomniano na lata. 
Oczywiście niektórzy historycy wiedzieli 
o tym i wspominali od czasu do czasu      
o Kuźnicy Małego Janisza w swoich pu-
blikacjach. Nawet w 2014 roku ukazała 
się publikacja „Dokument sprzedaży la-
sów podwoźnickich przez księcia Jana 
Opolskiego z 1508 roku”, która jest po-
święcona prawie w całości tej zaginionej 
kuźnicy.  
     Jednak dopiero w zeszłym roku podję-
to starania o wyeksponowanie tej zaginio-
nej wioski i wykorzystanie jej w promocji 
turystycznej naszego miasta. Z inicjatywy 
burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi         
w pobliżu Kuźnicy Małego Janisza została 
ustanowiona Stanica Rowerowa Garbaty 
Mostek oraz rozpoczęto prace koncepcyj-

ne w celu zorganizowania przy niej pew-
nego rodzaju skansenu, którego zadaniem 
byłoby pokazanie początków przemysłu. 
Przy tym jednak pojawiły się problemy, 
bowiem w całej Europie Środkowej za-
chowały się wyłącznie dwie kuźnice, któ-
re mogą posłużyć za wzorzec dla plano-
wanego odtworzenia Kuźnicy Małego 
Janisza: Frohnauer Hammer w Saksonii 
oraz Dobriv w okolicy Pilzna w Republice 
Czeskiej. Obie jednak pochodzą z później-
szego okresu niż nasza Kuźnica, ale ich 
dokładne obejrzenie powinno nam pomóc 
w planowanym odwzorowaniu średnio-
wiecznej kuźnicy w okolicy Garbatego 
Mostku.  
     Na razie jednak do wstępnej wizualiza-
cji tego, jak mogła wyglądać Kuźnica 
Małego Janisza położona w kaletańskich 
lasach, została wykorzystana sztuczna 
inteligencja (Stable diffusion web), a efek-
ty tego można zobaczyć na dołączonych 
ilustracjach. 

     Dziękujemy wszystkim rodzicom za 
współpracę, okazaną pomoc, dialog, za 
doping i wsparcie. 
    No i oczywiście dziękujemy Wam KIBI-
COM za Waszą obecność, doping, kon-
struktywną krytykę. 
Razem możemy dużo więcej! 

     Wiemy że nie wszystko w tym minio-
nym roku było idealne, że zdarzały nam się 
błędy, że mogliśmy o kimś czy o czymś 
zapomnieć. Staramy się być coraz lepsi        
i cały czas się uczymy.  
    Za wszystkie nietakty i błędy przepra-
szamy i mamy nadzieję że w roku 2023 

będzie ich mniej. 
 

 
W imieniu Zarządu SKS Unia Kalety 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Wiceprezes Mateusz Bańczyk 



 

www.kalety.pl 

Aleksandra Wilk 

Dariusz Szewczyk Dariusz Szewczyk 

Nr 1 (369) 8        Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                              MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

W  związku z tym że Rada Miejska 

w Kaletach po raz kolejny podję-

ła uchwałę o udzieleniu pomocy finanso-

wej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2023 

r. w postaci dotacji celowej na dofinan-

sowanie kosztów prowadzenia i utrzy-

mania punktu informacyjno – doradcze-

go dla osób bezrobotnych i poszukują-

cych pracy zamieszkałych na obszarze 

Miasta Kalety mieszkańcy naszego mia-

sta nie muszą wyjeżdżać do Tarnow-

skich Gór aby skorzystać z usług Urzędu 

Pracy. Nie udzielenie pomocy powiato-

wi, oznaczałoby likwidację ww. punktu, 

co dotknęło by najuboższą część miesz-

kańców Kalet, dla których poniesienie 

kosztów dojazdu do Tarnowskich Gór 

stanowi spory wydatek.  

W 2023 roku nadal będzie działał w Urzędzie Miejskim 
punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy  

Na 
 terenie miasta Kalety, dla 
dróg gminnych, w sezonie 
zimowym 2022/2023 zimowe 

utrzymanie prowadzi dla: 
REJONU NR 1 – strona północno-
wschodnia od linii kolejowej (Kalety-
miasto, Truszczyca, Kuczów, Miotek, 
Zielona i Mokrus) firma: Usługi Trans-
portowe Bogdan Klyta, 
REJONU NR 2 – na południowy zachód 
od linii kolejowej (Kalety-miasto, Dru-
tarnia, Jędrysek) prowadzi firma Usługi 
Ciągnikiem Michał Zawodny. 
    W przypadku interwencji w sprawie zi-
mowego utrzymania dróg gminnych należy 
dzwonić pod nr tel.: 034 352 76 47,         
663 635 033. 
    Przypominamy jednocześnie, że obo-
wiązkiem i prawem miasta jest utrzymywa-
nie przejezdności tylko i wyłącznie na 
drogach gminnych. 
    Zarządzanie pozostałymi drogami           
w naszym mieście, w tym utrzymywanie 
ich przejezdności, należy do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich (instytucja Urzędu Marszał-
kowskiego) i Zarządu Dróg Powiatowych 
(jednostka organizacyjna powiatu). 
    Drogi administrowane przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich to drogi DW 908         
i DW 789, czyli drogi od Tarnowskich Gór 

poprzez ulicę Tarnogórską, wiadukt do 
Drutarni oraz droga do Bruśka. W sytua-
cjach warunków ekstremalnych dotyczą-
cych utrzymania zimowego koordynację 
przejmuje Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego (tel. 32 256 56 01,    
32 255 21 95 fax. 32256 22 13 e-mail:  
czkws@katowice.uw.gov.pl) Wydział Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do 
którego przesyłane są kompleksowe infor-
macje w zakresie utrzymania dróg woje-
wódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich      
w Katowicach nie prowadzi całodobowego 
dyżuru. Informacji o stanie dróg można 
uzyskać w godzinach urzędowania pod 
numerem tel. 32/781 92 96 lub na stronie 
www.zdw.katowice.pl w zakładce interak-
tywna mapa utrudnień w ruchu. 
    Drogi zarządzane i odśnieżane przez 
Zarząd Dróg Powiatowych to ulice: Stawo-
wa, część ulicy Ofiar Katynia, Paderew-
skiego, Fabryczna, Lubliniecka, 1 Maja, 
Księdza Drozdka, część ulicy Księdza Ro-
gowskiego, Mickiewicza, Lubocz, część 
ulicy Koszęcińskiej od ronda w stronę 
miejscowości Koszęcin. Utrzymaniem zi-
mowym dróg powiatowych zajmuje się 
Zarząd Dróg Powiatowych – telefony cało-
dobowe – 32 285 48 62, 607 930 002 oraz 

PCZK tel. 32 381 25 00. 
    W czasie zimy nie bądźmy obojętni          
i reagujmy na sytuację osób bezdomnych 
oraz zwierząt. Wystarczy tylko jeden tele-
fon pod numer 112 lub 997, by uchronić 
kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś 
życie! 
    Na terenie miasta Kalety osoby bezdom-
ne mogą uzyskać schronienie i pomoc       
w następujących miejscach: Stowarzysze-
nie MONAR, Schronisko dla osób bezdom-
nych MARKOT w Kokotku, 42-700 Lubli-
niec, Kokotek nr 42, tel.: 34 356 51 90. 
Pracownicy MOPS-u na bieżąco monitoru-
ją sytuację osób starszych i niepełnospraw-
nych. 
    W Wojewódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego została uruchomiona, jak co 
roku, całodobowa infolinia dla bezdom-
nych. Pod bezpłatnym numerem telefo-
nu 987 można uzyskać informacje o pomo-
cy w zakresie noclegu i wyżywienia dla 
osób bezdomnych. Państwowa Powiatowa 
Straż Pożarna realizuje jak co roku kampa-
nie społeczne „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa” oraz „Czad i ogień – 
obudź czujność”. 

W  rankingu wydatków na ochronę 
powietrza i klimatu przez samo-

rządy 2018–2021 tygodnika 
„Wspólnota” Miasto Kalety zajęło    
140 pozycję z wydatkami w latach 2018 
-2021 w zł per capita na poziomie 
167,424 zł. Kalety zajęły 2 miejsce         
w powiecie tarnogórskim oraz             
16 w województwie śląskim w kategorii     
w której byliśmy klasyfikowani czyli: 
„Miasteczka”, w której uwzględnionych 
zostało 564 samorządów.  
     Autorzy opisują ranking następująco: 
„W naszym zestawieniu bierzemy pod 
uwagę wszystkie wydatki w rozdziale 
90005 poniesione w ostatnich czterech 
latach (2018–2021) podzielone przez licz-
bę mieszkańców jednostki samorządu 
terytorialnego. (...)wydatki na ochronę 
powietrza ponoszą głównie samorządy 
gminne. Wprawdzie w minionych czte-
rech latach pojawiły się one także w bu-
dżetach 14 województw, ale w porówna-
niu z gminami wielkość tych nakładów 
była minimalna. Zajmujące pierwsze 
miejsce w zestawieniu woj. śląskie prze-
znaczyło na ten cel zaledwie kilkanaście 
złotych na mieszkańca, zdecydowanie 
mniej niż ponad połowa wszystkich gmin.      
     W przypadku powiatów takie wydatki 
pojawiają się w mniej niż co czwartym 
samorządzie. Jeśli chodzi o gminy to wy-
datki na ochronę powietrza i klimatu wy-
stępują w ponad 2200 jednostkach.” 

Dobry wynik Kalet  
w „Rankingu wydatków  

na ochronę powietrza  
i klimatu” 

C elem programu jest dotarcie z po-
mocą żywnościową do osób naj-

bardziej potrzebujących. Osoby takie 
mogą skorzystać ze wsparcia w postaci 
żywności, jak również możliwości 
uczestniczenia w różnych działaniach 
wspierających i edukacyjnych. 
    Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa 2014 – 2020 jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Realizatorem 
programu w gminie Kalety jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
    W roku 2022 od miesiąca czerwca na-
stąpiły cykliczne dostawy żywności m.in. 
takiej jak: cukier, olej rzepakowy, groszek 
z marchewką, koncentrat pomidorowy, 

powidła śliwkowe, makaron, mleko UHT, 
szynki drobiowe i wieprzowe, filety          
z makreli. 
    W roku 2022 miały miejsce następują-
ce dostawy żywności: 

•Czerwiec - otrzymano 1.930,65 kg żyw-
ności o wartości 10.602,12 zł, 

•Wrzesień - otrzymano 2.413,38 kg         
o wartości 11.831,62 zł, 

•Październik – otrzymano 2.500,08 kg       
o wartości 13.863,83 zł. 
Z pomocy żywieniowej korzysta cyklicz-
nie 233 osoby. 
 

 

Ewa Mikołajewska – Haiska 
 – MOPS Kalety 

Dostawy żywności dla Kalet w ramach  
Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020, 

Podprogram 2021 

Akcja zima – zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kalety w sezonie 2022/2023  



 

www.kalety.pl 

Styczeń 2023               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety             9 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

G minna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kale-

tach odbyła w 2022 roku 7 posiedzeń. 
GKRPA na swoje posiedzenia wezwała 
celem przeprowadzenia rozmów moty-
wacyjnych 25 osób, z których 9 osób 
zgłosiło się na posiedzenia Komisji. 
     Z wyżej wymienionymi osobami        
w trakcie posiedzeń przeprowadzono roz-
mowy motywacyjne celem podjęcia lecze-
nia odwykowego, podjęcia terapii i pomo-
cy psychologicznej. Proponowano rów-
nież inne formy pomocy, dotyczące podję-
cia pracy, spotkań w grupach wsparcia jak 
również możliwość uzyskania wsparcia 
materialnego. Mieszkańcy byli wzywani 
na posiedzenie Komisji na wniosek Pro-
kuratury Rejonowej w Tarnowskich Gó-
rach, członków rodzin osób uzależnio-
nych, pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaletach (Zespołu 
Interdyscyplinarnego) oraz Policji. 
      Wezwane osoby otrzymały skierowa-
nie do podjęcia leczenia w Tarnogórskim 

Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki 
i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich 
Górach jak również w zajęciach terapeu-
tycznych z Certyfikowanym Specjalistą 
Psychoterapii Uzależnień. Niektóre osoby 
kierowano również na badania przez bie-
głych sądowych celem przeprowadzenia 
badań i wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu. Z Poradni         
w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależ-
nień korzystali mieszkańcy Kalet, Ośro-
dek przekaże dane i ilości udzielonych 
porad w pierwszym kwartale 2023 r. 
     Natomiast w mijającym roku, z terapii 
z Certyfikowanym Specjalistą Psychotera-
pii Uzależnień skorzystało wiele osób - 
mieszkańców Kalet, uzależnionych od 
alkoholu i używek, osoby współuzależnio-
ne oraz osoby z innymi problemami m. in. 
stosujące i doświadczające przemocy do-
mowej, którym udzielono łącznie rekordo-
wą ilość 140 porad. Zajęcia odbywały się 
w wydzielonym pomieszczeniu, w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Kaletach. Punk 

Konsultacyjny wznowił działalność z ini-
cjatywy pełnomocnika burmistrza ds. uza-
leżnień oraz pana burmistrza. 
     W tym roku przed Sądem Rejonowym 
w Tarnowskich Górach toczyły się sprawy 
z wniosków Komisji o wszczęcie postępo-
wania w sprawie zobowiązania do podda-
nia się leczeniu odwykowemu dla             
3 mieszkańców Kalet. Dwudziestego 
grudnia 2022 roku Rada Miejska w Kale-
tach uchwaliła Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2023, w którym zabezpieczono 
środki na działalność Komisji oraz na 
udzielanie pomocy terapeutycznej, psy-
chologicznej dla uzależnionych mieszkań-
ców Kalet na rok następny. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kaletach za rok 2022 

Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Rozwiązywania  
Problemów Uzależnień 
Eugeniusz Ptak 
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W  dniu 13 grudnia 2022 r. 
Burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia podpisał 
umowę notarialną przeniesienia 
prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 308/22 o po-
wierzchni 942 m2, położonej na 
terenie parku tematycznego 
„Ichtiopark” w Kaletach przy ul. 
Fabrycznej, na rzecz Gminy Ka-
lety. 

      Przejęcie tego terenu było ko-
nieczne w ramach regulacji stanu 
faktyczno-prawnego parku tema-
tycznego, w związku z planowaną 
realizacją kolejnego etapu rozbu-
dowy obejmującą utworzenie        
w nim Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej. Nabycie nastąpiło na pod-
stawie podjętej przez Radę Miej-
ską ostatecznej uchwały Nr      
338/XL/2022 z dnia 17 listopada 

2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedmiotowej nieruchomości.  
    Jednocześnie informujemy, że tutejszy organ w ramach regulacji stanu faktyczno-
prawnego „Ichtioparku” proceduje kolejne nabycie terenu z działki o nr ewid. 268/22. 

   Powyżej przedstawiamy lokalizację nabytej nieruchomości.  

Ichtiopark po raz kolejny powiększył swój teren Dalszy wzrost liczby  
przedsiębiorców w naszym 

mieście 

M imo kolejnego, trudnego dla 

rozwoju przedsiębiorczości ro-

ku spowodowanego m.in. wzrastający-

mi cenami energii, rekordowo drogimi 

surowcami, zatorami płatniczymi czy 

dużymi wahaniami kursów walut - 

ilość przedsiębiorców działających na 

terenie naszego miasta jest wyższa od 

roku poprzedniego aż o 12 firm zaj-

mujących się: wykonywaniem pozo-

stałych robót budowlanych wykończe-

niowych, transportem drogowym to-

warów, naprawą i konserwacją urzą-

dzeń elektrycznych, działalnością 

agentów zajmujących się sprzedażą 

drewna i materiałów budowlanych.

  

     Według raportu CEIDG w grudniu 

2022 roku w mieście Kalety było zareje-

strowanych 537 firm. W roku poprzed-

nim liczba ta wynosiła 525.  

We  wtorek 20 grudnia br. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Kaletach odbyła się XLI sesja VIII 
kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, 
obradom przewodniczyła przewodni-
cząca Rady Miejskiej Janina Perz.  
    W obradach udział wzięło 14 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał.  
    Po przedłożeniu przez burmistrza           
i przewodniczącą Rady sprawozdań             
z okresu międzysesyjnego, Radni przyjęli 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2023-2029 (uchwała Nr 344/XLI/2022),    
a następnie przystąpili do procedury po-
dejmowania budżetu na 2023 rok – przed-
stawiono opinie komisji stałych oraz od-
czytano pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej – w wyniku głoso-
wania uchwała Nr 345/XLI/2022 w spra-
wie budżetu Miasta Kalety na 2023 rok 
została przyjęta jednogłośnie.  
    W dalszej części obrad radni podjęli 
następujące uchwały:  
Nr 346/XLI/2022 w sprawie udzielenia 
pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu           
w 2023 r.  
Nr 347/XLI/2022 w sprawie pokrycia 
części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych bu-
dżetu gminy niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.  

Nr 348/XLI/2022 w sprawie zmian budże-
tu Miasta Kalety na 2022 rok.  
Nr 349/XLI/2022 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 
2022-2029.  
Nr 350/XLI/2022 w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych       
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2023”.  
Nr 351/XLI/2022 w sprawie Wieloletnie-
go programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Miasta Kalety na lata     
2023 – 2027.  
Nr 352/XLI/2022 w sprawie zmiany 
uchwały nr 238/XXXII/2017 Rady Miej-
skiej w Kaletach z dnia 23 listopada    
2017 roku  
Nr 353/XLI/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy nieruchomości.  
Nr 354/XLI/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy nieruchomości.  
Nr 355/XLI/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy nieruchomości.  
Nr 356/XLI/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie w trybie bezprzetargo-
wym na czas nieoznaczony umowy najmu 
lokalu stanowiącego własność Gminy 
Kalety.  
Nr 357/XLI/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości.  

Nr 358/XLI/2022 w sprawie przejęcia 
przez Gminę Kalety udziałów w prawach 
własności budynków wielomieszkanio-
wych wraz z udziałami w prawach wła-
sności nieruchomości gruntowych.  
Nr 359/XLI/2022 w sprawie zatwierdze-
nia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 
2023 rok.  
Nr 360/XLI/2022 w sprawie określenia 
stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 
uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, mło-
dzieży i uczniów oraz rodziców.  
Nr 361/XLI/2022 zmieniająca uchwałę    
w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Miasta Kalety z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2023.  
 
    W kolejnych punktach porządku obrad 
zatwierdzono plany pracy na 2023 rok 
Rady Miejskiej w Kaletach oraz komisji 
stałych, a przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej odczytał protokół z kontroli efektu 
finansowego uzyskanego z niedawno od-
danej do użyku farmy fotowoltaicznej 
przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków       
w Kaletach. W punkcie wolne głosy i in-
formacje zgłaszano bieżące sprawy.  
 
 

Sprawozdanie z XLI sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

Aleksandra Wilk 
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu  

LKS Małapanew Kuczów 

 

 

 
 

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu       

podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, 

PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% 

PODATKU   NALEŻNEGO NA RZECZ  

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO)  

wpisując nazwę  

„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334  

oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  

wpisać nazwę naszego klubu, czyli  

MAŁAPANEW  KUCZÓW.       

 

  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również    

w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      

zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczo-

ne na poprawę warunków uprawiania sportu przez 

dzieci i młodzież w klubie  Małapanew Kuczów.   

Przekaż  1% podatku dla   

Karoliny, bo Twoja pomoc  

może   

wiele zmienić. 
 

Mam na imię Karolina , mam 16 lat. 

Jestem chora na epilepsję (padaczka), 

autyzm i zaburzenia hiperkinetyczne . 

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”. 

Czwarte aktywne przejście dla pieszych  
w naszym mieście już działa 

W  okolicy Klubu Sporto-
wego LKS Małapanew 

Kuczów, powstało kolejne    
w naszym mieście, aktywne 
przejście dla pieszych. Jest to 
już czwarty system popra-
wiający bezpieczeństwo pie-
szych w Kaletach. Z przejścia 
w tym miejscu codziennie 
korzysta bardzo wielu miesz-
kańców tej okolicy, szczegól-
nie dzieci i młodzieży udają-
cych się na zajęcia do pobli-
skiego klubu sportowego.  
     Przejście z pewnością wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego. Inwe-
stycja sfinansowana i wykona-
na została przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Tarnowskich 
Górach na wniosek radnego 
Zygmunta Mirowskiego . 
      Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Gó-
rach za realizację tego przedsięwzięcia, a także radnemu powia-
towemu Panu Eugeniuszowi Ptak za pilotaż tej inwestycji.  

Bolesław Gruszka 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta Kalety 
ogłasza 

VI pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy  

ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach, stanowiącego własność Gminy Kalety 

Opis nieruchomości: 
Lokal użytkowy  o powierzchni 53,06 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy                                             

ul.  1 Maja 21 w Kaletach, na działce nr 1494/84 o powierzchni 0,0240 ha, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej w Sądzie Rejono-

wym   w Tarnowskich Górach pod wykazem WYK 257KALETY, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej. 

Lokal jest w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. 

Cena wywoławcza: 
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi:  13,00 zł. netto. 

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT. 

Termin i miejsce przetargu: 
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w Urzędzie Miasta 

Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2023 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy   

ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 

1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 15 lutego 2023 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego   
w budynku przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia wadium. 

 
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 
2 oraz na stronie internetowej www.kalety.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl 

Dane teleadresowe: 
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu. 

 

http://www.kalety.pl/
http://www.bip.kalety.pl/
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KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KALETY 
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW ZMIAN MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
„KALETY – ZACHÓD” oraz „KALETY – WSCHÓD” 

 
 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. 2021, poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247), w związku z : 
•  uchwałą Nr 316/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2018r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód” 

•  uchwałą Nr 315/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2018r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Wschód” 
 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego 

 

•„Kalety-Zachód”, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 
r. (Dz.Urz. Woj. Śl. 2012 poz.527), w dniach od 17 stycznia do 8 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, w godzinach od 8ºº do 14ºº. 

• „Kalety-Wschód”, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr101/XII/2011 z dnia 1 grudnia 
2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012 poz.526), w dniach od 17 stycznia do 8 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, w godzinach od 8ºº do 14ºº. 
 

Projekty będą zamieszczone w podanym terminie również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmianami rozwiązań odbędzie się w dniu 30 stycznia 
2023 r. 

• godz. 15ºº dla opracowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-
Zachód”, 

• godz. 16ºº dla opracowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-
Wschód 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 

 

Uwagi do planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, wyłożonym 
do publicznego wglądu. 

 
Uwagi do planu należy składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres 42-660 Kalety, ul. Żwirki      
i Wigury 2 lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@kalety.pl, w terminie do dnia 22 lutego 2023 r., 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy. 
 

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety. 
 
 
 
 

Załącznik 

do komunikatu Burmistrza Miasta Kalety 

z dnia 10.01.2023r. 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administra-
torem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 jest Burmistrz 
Miasta Kalety. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Miasta Kalety (http://www.bip.kalety.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
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