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Na stadionie miejskim powstaje nowoczesne boisko wielofunkcyjne  

W  listopadzie br. 
rozpoczął się re-

mont boiska wielofunk-
cyjnego na stadionie 

miejskim przy ul. Fabrycznej w Kale-
tach.  
    Obecnie zakończył się pierwszy etap 
realizacji projekt. Zerwana została na-
kładka asfaltowa, zdemontowane słupy 
oświetleniowe oraz wykonane zostały 
obrzeża boiska. Zgodnie z harmonogra-
mem prac inwestycja ma zakończyć się 
we wrześniu 2014 roku.  
    Do tego czasu stadion miejski wzboga-
ci się o nowoczesne boisko wielofunkcyj-
ne z podłożem tartanowym do gry w mini 

piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę oraz 
koszykówkę. Wykonane zostanie rów-
nież oświetlenie.  
     Projekt jest finansowany ze środków 
budżetu miasta Kalety oraz w kwocie 
95.000,00 zł ze środków Funduszu Roz-

woju Kultury Fizycznej w ramach 
„Programu rozwoju inwestycji sporto-
wych”. Całość inwestycji po przetargu 
opiewa na kwotę 347.756,68 zł brutto.   

Klaudiusz Kandzia 

MIASTO KALETY OD 1 STYCZNIA 2014 R.      
PRZEJMUJE EKSPOLATACJĘ WODOCIĄGÓW 

Wobec powyższego prosimy wszystkich mieszkańców miasta Kalety  
o spisanie w dniu 30 lub 31 grudnia 2013 roku stanu licznika –        

wodomierza i podanie tej informacji do Urzędu Miejskiego w Kaletach
-   telefonicznie pod numery: 034 3527639 lub 034 3527647 lub       

604 663897 lub 664 993885. 
Stan licznika można podać również mailowo wysyłając wiadomość na 
e-mail: gruszka@kalety.pl  . W mailu wpisujemy odczyt z wodomie-

rza, imię, nazwisko oraz adres.  
Żądaną informację należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2014 r. 

Informuję jednocześnie, że cena wody od 1 stycznia 2014 roku        
pozostaje bez zmian w stosunku do ceny obowiązującej w roku 2013.  
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Miasto Kalety zaprasza wszystkich mieszkańców na  
PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO 

WŁOCH NA KANONIZACJĘ  
BŁOGOSŁAWIONEGO  

JANA PAWŁA II 
RZYM-WATYKAN  23-28 kwietnia 2014 r. 

UWAGA! WARUNKIEM ZAPISU JEST WPŁATA DO KOŃCA GRUDNIA BR. ZALICZKI W WYSOKOŚCI  
 

600 ZŁ OD OSOBY. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 698 383 582 (P.ANNA GAŁECZKA) 

Program wyjazdu: 

DZIEŃ 1:  23.04 Wyjazd z Kalet  o godz. 9:00, przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię. 
 
 DZIEŃ 2:  24.04 Przyjazd do Stolicy Apostolskiej, wizyta w Bazylice Św. Piotra, krypty watykańskie - grób Papieża 
Jana Pawła II, czas na zakup pamiątek.  
Po zakończeniu zwiedzania, przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 3:  25.04 Śniadanie, przejazd do Rzymu, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di 
Trevi, Panteon, Plac Navona z fontanną czterech rzek, Plac Wenecki z ogromnym pomnikiem Wiktora Emanuela, 
pierwszego króla zjednoczonych Włoch, Wzgórze Kapitol, Forum Romanum, Koloseum.  
Po zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu. Po drodze wjazd na Monte Cassino: cmentarz polskich żołnierzy II 
Korpusu, chwila zadumy nad grobem generała Andersa i jego żołnierzy,  obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 4: 26.04 Śniadanie przejazd do Rzymu i kontynuacja zwiedzania tego wspaniałego miasta, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg . 
 
DZIEŃ 5: 27.04  Śniadanie (suchy prowiant ) przejazd do Rzymu, Msza Św. Kanonizacja Błogosławionego Jana 
Pawła II,  czas wolny, obiadokolacja, wyjazd do Polski, przejazd przez Czechy i Austrię. 
 
DZIEŃ 6 : 28.04  Przyjazd do Kalet w godzinach popołudniowych  
 

Cena 1225  PLN / 1os.  
 
 

ŚWIADCZENIA: 
 
• Transport autokarem Lux, 
• 3 noclegi w hotelach*** pod Rzymem, pokoje 2, 3, 4 os., 
• 3 śniadania kontynentalne i 3 obiadokolacje, 
• Ubezpieczenie KL, NW + BAGAŻ , 
• Opieka pilota i przewodnika. 
 
CENA NIE OBEJMUJE: 
 
• Biletów wstępu, wjazdów do miast i przejazdów (kolejką, autobusami, metrem) 
• Napojów do kolacji 
 UWAGA: Koszt biletów wstępu i wjazdów do miast - ok. 50 EURO płatne na miejscu 
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27 listopada w restauracji Figaro odbyła się III Gala Przedsiębiorców. 
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Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

5 grudnia odbyły się spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami    
w dzielnicach Drutarnia, Jędrysek  i „Za torami”. 

1 grudnia w hali przy MOW w Jędrysku odbył się dzielnicowy turniej siatkówki. 

28 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego miała miejsce XXXIV sesja Rady Miejskiej. 

14 grudnia w „Podkowie” odbył się tradycyjny Kiermasz Świątecz-
ny. 

2 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja „Nowe standar-
dy strategii energetycznej dla gmin”. 

9 grudnia mieszkanka naszego miasta Marta Jeż odebrała w Zabrzu 
Stypendium Premiera RP. 

6 grudnia burmistrz miasta przyjął delegację stowarzyszenia „Nasze 
Kalety”, które przekazało pierniki na kiermasz świąteczny. 

5 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż grupy 
„Inspiracje”. 

22 listopada   delegacja  miasta  Kalety  gościła  w  Olsztynku  omawiając  procedurę  przystąpienia  Kalet  do  stowarzyszenia  
Cittaslow.  

   

12 grudnia odbyły się spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami   
w dzielnicach Kuczów i Miotek. 

16 listopada w Miasteczku Śląskim odbył się turniej Rock and Rolla. Czołowe lokaty (II i III miejsce) zajęli w nim członkowie 
działającej przy MDK Kalety grupy Rock Time. 

Podziękowanie 
Składamy serdeczne podziękowania Firmie „Easy- Mar”, której właścicielką jest Pani Marietta Piątkowska-Botor,  

za bezpłatne przekazanie radioodtwarzacza do świetlicy środowiskowej „Przystań”.  
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Wychowawca świetlicy Monika Ulbricht 

BIULETYN INFORMACYJNY, GRUDZIEŃ 2013 

Podziękowanie 
W imieniu mieszkańców Truszczycy pragnę serdecznie podziękować  Panu Burmistrzowi Miasta Klaudiuszowi 
Kandzia oraz  Panu Dyrektorowi  Miejskiego Domu Kultury Marianowi Lisieckiemu za świetnie zorganizowane 

święto dzielnicy, które odbyło się w dniach 7i 8 września br. 
Paweł Rupik 

Podziękowanie 
Składam serdeczne podziękowania Państwu Bronisławie i Adamowi Prudlik za sprezentowanie przepięknej choinki, 

która stanęła przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz Panu Bogdanowi Klycie za społeczny dowóz 
drzewka na miejsce.  

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 

30 listopada w restauracji Casyno odbyło się zebranie podsumowujące rok działalności kaletańskiej sekcji PZHGP. 

Informujemy, że w okolicach ul. Dworcowej znaleziono 
psa - suczkę. Zwierzak jest zadbany, wyszkolony             
i dobrze ułożony. Osoby mające wiedzę na temat        

właściciela lub zainteresowane adopcją pieska           
proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Kaletach  

pod nr tel. (34) 352 76 41  

Piesek do adopcji  

18 listopada w MDK Kalety odbyła się wystawa fotografii KZCP. 

15 listopada, w ramach  współpracy partnerskiej miast, w Ustroniu wystąpił chór Sonata. 

12 listopada, podczas „Jesiennych spotkań z poezją” w Bibliotece Miejskiej w Miasteczku Śląskim, wystąpiła Laurencja Wons.  

Podziękowanie 
W imieniu wychowawców, kierowników i dyrektorów jednostek podrzędnych Miasta składam serdeczne             
podziękowania Panu Leśniczemu Markowi Góreckiemu za sprezentowanie choinek dla tych instytucji.  

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 



 

  www.kalety.pl 

Str. 4    BIULETYN INFORMACYJNY, GRUDZIEŃ 2013 

(jal) 

Marta Jeż laureatką stypendium Premiera RP 

9  grudnia w Zespole Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Zabrzu zor-

ganizowana została uroczystość wrę-
czenia stypendiów Premiera RP dla 
najzdolniejszych uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych podlegających delega-
turze w Gliwicach a należących do  
Kuratorium Oświaty w Katowicach.  
W spotkaniu udział wzięli m.in. prof. 
Jan Kaźmierczak- Poseł na Sejm RP, 
Jan Pawluch- Zastępca Prezydenta 
Miasta Zabrze oraz  Michał Nieszpo-
rek- Starosta Gliwicki.  
    Stypendia wręczył Tadeusz Żesławski 
-Wicekurator Kuratorium Oświaty          

w Katowicach. Otrzy-
mało je 101 uczniów, 
którzy dodatkowo  zo-
stali listami gratulacyj-
nymi od Pani Poseł do 
Parlamentu Europej-
skiego Małgorzaty 
Handzlik, a także list 
gratulacyjnym dla rodzi-
ców od Śląskiego Kura-
tora Oświaty m Stani-
sława Fabera i Wojewo-

dy Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. 
    Wśród stypendystów już po raz drugi 
znalazła się  mieszkanka naszego miasta 
Marta Jeż- uczennica ZSAP w Tarnow-
skich Górach. Marta otrzymała w ubie-
głym roku szkolnym promocję 
z wyróżnieniem uzyskując w Liceum 
Plastycznym najwyższą średnią z wszyst-
kich przedmiotów, a także wykazała się 
szczególnymi uzdolnieniami artystyczny-
mi. Była laureatką XII wojewódzkiego 
konkursu na szopkę w małej formie rzeź-
biarskiej i laureatką konkursu plastyczne-
go na pracę do tekstu wybranej lektury 
zorganizowanym przez Bibliotekę Nie-

miecką i Mediotekę Instytutu Goethego 
przy Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. 
    W tym roku szkolnym Marta wzięła 
udział w X pikniku malarskim  „ Sielskie 
Klimaty”. 31 października 2013r. w Ga-
lerii Zespołu Szkół Plastycznych w Kato-
wicach odbył się finisaż poplenerowej 
wystawy. Na wystawie zaprezentowano 
523 prac , miedzy innymi  naszej miesz-
kanki. Należy nadmienić, że w konkursie 
tym wzięło udział ponad dwa tysiące 
osób z całego regionu. Marta Jeż odebra-
ła w trakcie finisażu  wyróżnienie w kate-
gorii szkół artystycznych. 

14 grudnia w „podkowie”, odbył 
się kiermasz przedświąteczny. 
Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół    
i Przedszkola w Miotku, PSP Nr 1 
w Kaletach, Publicznego Gimna-
zjum, Świetlic Socjoterapeutycz-
nych oraz Klubu w Drutarni przy 
MDK w Kaletach przygotowały 
ozdoby świąteczne, kartki i inne 

rękodzieła, które można było zaku-
pić. Pieniądze ze sprzedaży zostaną 
przekazane na rzecz chorej dziew-
czynki z Kalet. Podczas kiermaszu 
wystąpiła grupa wokalna działają-
ca przy MDK oraz Miejska Orkie-
stra Dęta Miasta Kalety. 
    W najbliższą sobotę 21 grudnia 
2013 r. wszystkich mieszkańców 

Kalet i nie tylko serdecznie za-
praszamy na WIECZÓR AD-
WENTOWY. Impreza odbędzie 
się od godz. 17.00 do co najmniej 
22.00 na parkingu Urzędu Miej-
skiego. Wystąpi chór Sonata, 
Miejska Orkiestra Dęta, dzieci     
i młodzież z grupy wokalnej        
z MDK, Bogusław Uliczka, Asia 
Purgoł oraz grupa Great Line. 
Można będzie posmakować róż-
nych pyszności takich jak trady-
cyjne potrawy wigilijne. Przygo-
towaliśmy wiele atrakcji dla na-
szych mieszkańców. Serdecznie 
zapraszamy. Organizatorem 
WIECZORU ADWENTOWEGO 
jest burmistrz Miasta Kalety oraz 
Miejski Dom Kultury w Kale-
tach. 

Kiermasz Świąteczny 

Marian Lisiecki 
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J est godzina piąta rano. Budzik dzwoni trzeba 
wstać do pracy w KZCP Kalety. I tak co dzień 

przez wiele lat. My pracownicy jesteśmy motorem 
naszego zakładu. Podczas całego okresu pracy, zawią-
zało się wiele przyjaźni oraz wielu pracowników 
wstąpiło w związki małżeńskie.   
    Choć dziś Fabryki zwanej "Żywicielką Kalet i okoli-
cy" już nie ma, my pozostaliśmy. Pracując, my kobiety 
rodziłyśmy nasze dzieci, które podczas naszej nieobec-
ności były w Żłobku i Przedszkolu Zakładowym. Nasze 
przyjaźnie pozostały do dnia dzisiejszego. Nie zapomi-
namy o sobie.  
    W 2004r w Restauracji Figaro zorganizowałam pierw-
sze spotkanie po latach, promując przy tej okazji moją 
pierwszą książkę pt. Kwiaty Moja Miłość. Restauracja 
zajęta była w całej okazałości. Jak miłe było to spotka-
nie, potwierdzają to jej uczestnicy. Od 2005 roku spotka-
nia pracowników biurowca, zaczęła organizować Pani 
Ruta Baranowska. Powoli zaczęły do nas dołączać pra-
cownicy z innych działów.  
    Wspominamy jak rosły nam nasze dzieci, a teraz już 
nasze wnuki. Ze stałej grupy odeszły już trzy nasze kole-
żanki. Barbara Plaza, Dorota Stolka oraz Hildegarda 
Szołtysik. Wielu z uczestników naszych spotkań znala-
zło zatrudnienie w innych zakładach pracy, część jest już 
na zasłużonej emeryturze.  
    Pani Ruta nie szczędząc swojego czasu do dziś organi-
zuje kolejne spotkania w restauracji Figaro, przy lampce 
szampana, filiżance kawy z ciastkiem oraz kolacji. Nie 
ograniczmy sobie czasu spotkania. Gdy zadzwoni tele-
fon, a w słuchawce słychać głos Pani Ruty, wiadomo, że 
szykuje się kolejne bardzo udane spotkanie po latach. 
Wówczas organizujemy sobie w naszych domach czas 
wolny na wyjście. Pani Rucie należą się podziękowania 
za dopingowanie nas do tych spotkań. Dają nam wiele 
radości.  
    Zapraszamy pracowników, którzy chcieli by do nas 
dołączyć. Jak widać na zdjęciu mamy też koleżankę         
z akordeonem, która czasami nam przygrywa do śpiewa-
nych piosenek obozowych, do śpiewanych kolęd przed 
Bożym Narodzeniem (oczywiście z opłatkiem Wigilij-
nym).  
Pani Ruto! W imieniu wszystkich uczestników naszych 
spotkań bardzo dziękujemy!  
                                                            Małgorzata Brol  

 Wspomnienia 
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K im byli hrabiowie, następnie zaś 
książęta von Donnersmarck ze 

Świerklańca– nie trzeba (prawie) niko-
mu przypominać.  
    W Kaletach znani byli głównie jako 
posiadacze tartaku oraz fabryki papieru     
i celulozy, a także zapamiętani myśliwi. 
Do nich należały lasy od Jędryska aż po 
Zieloną, gdzie w 1860 roku hrabia Guido 
rozpoczął budowę pałacu, w którym se-
zonowo gościły nawet koronowane gło-
wy.  
    Od Żyglina, poprzez Zieloną,  Piasek, 
Dyrdy, Kuczów i Strzebiń rozciągały się 
bowiem dwa olbrzymie ogrodzone zwie-
rzyńce. Hodowano w nich jelenie, danie-

le, sarny i dziki, na które polowano          
z nagonką pomiędzy październikiem       
a listopadem. Ponadto Donnersmarcko-
wie wyciągali ze swoich lasów różne 
inne profity związane głównie z gospo-
darką drzewną. Do stałych i sezonowych 
robót w lesie zatrudniano robotników, dla 
których budowano budynki socjalne sto-
jące gdzieniegdzie w naszym mieście po 
dziś dzień. 
    Dzięki ciekawej inicjatywie Pana Ka-
zimierza Flakusa–  na co dzień wójta 
gminy Świerklaniec, który w 2004 roku, 
pełniąc funkcję dyrektora świerklaniec-
kiego Gimnazjum, zorganizował wy-
cieczkę do Austrii, odwiedzając w Ka-

ryntii Wolfsberg, w którym rezydują po-
tomkowie Donnersmarcków– możemy 
dziś zaprezentować część archiwalnych 
zdjęć posiadłości i nieruchomości  tego 
rodu, jakie posiadał on na terenie dzisiej-
szych Kalet. Skany fotografii wykona-
nych  w okresie międzywojennym pocho-
dzą z rodzinnego albumu . 
    Konsultacji, co do umiejscowienia       
i przeznaczenia budynków oraz nazw 
miejsc (podpisy pod zdjęciami w albumie 
w wielu przypadkach są nieczytelne, 
bądź mało czytelne), udzielił mi Pan 
Edward Goszyk, za co w tym miejscu 
serdecznie mu dziękuję.     

Posiadłości Donnersmarcków w Kaletach. Sentymentalna podróż w czasie 

Zaczynamy standardowo– widok na tartak w Kaletach (Stahlhammer) 

Dom kadry kierowniczej tartaku (dziś ulica Fabryczna) 

Jacek Lubos 

Tego widoku trudno nie skojarzyć– Kolonia Sagenau (Piła) 

Leśniczówka w Jędrysku 
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Dom pracownika fryszerki w Jędrysku 
Staw, niegdyś zwany „Jelenim”(Hirsch– Teich), dziś zaś „Wrzącym 

Stawkiem”.  Leśnictwo Jędrysek. 

„Cis Donnersmarcka” w Leśnictwie Jędrysek Nowy dom robotniczy w Truszczycy. Przed domem krzyż i dzwonnica 

Grób zmarłego w 1900 roku leśniczego Gerlacha. 
Istnieje do dziś. Można go znaleźć niedaleko drogi 
leśnej z Truszczycy do Miasteczka Śląskiego (Huta) 

Truszczyca 
Placyk upamiętniający niejakiego Burchardiego (leśniczego?). Dziś nie istniejący 



 

  www.kalety.pl 
Tadeusz Beer 

Str. 8    BIULETYN INFORMACYJNY, GRUDZIEŃ 2013 

Jest już ze mnie stary wapniak 
Będąc w lesie siadam na pniak 
Serce mam już na agrafce 
Żadne w głowie mi więc harce 
 

Choć po ścieżce wolno stąpam 
Ledwie zipie moja pompa 
Więc dostaję wnet zadyszki 
Nie podniosę nawet szyszki 
 

Omijając krzak jeżyny 
Już mnie ciągnie do pierzyny 
Wyprostować, ogrzać kości 
Nie są już pierwszej jakości 
 

Przebywając na polanie 
Już mnie mocno rwie w kolanie 
Ledwo zginam nogi w stawie 
Chętnie siadłbym gdzieś na ławie 
 

Opierając się o dęba 
Już mi włosy stają dęba 
Jak mam z miejsca dalej ruszyć 
By wapna w żyłach nie  skruszyć?  
 

Ocierając się o sosnę  
Czuję każdą życia wiosnę 
Mocno dały mi się w znaki 
Za nie nosze dziś odznaki 
 

Spotykając leśną kawkę 
Zaraz łapię silną czkawkę 
Z nosa mi też mocno kicha 
A tu boli każda kicha 
 

Patrząc z bliska na malinę  
Łykam każdą w ustach ślinę 
A to nerwy się zgłaszają 
Że dość dzisiaj lasu mają 
 

Więc już myślę o powrocie 
Czeka na mnie drogi krocie 
Przebyć chaszcze i gęstwinę 
W strachu, że kozła wywinę 
 

Dalej drepczę więc wytrwale 
Poddać się ja nie chcę wcale 
Widząc już w myślach dziewczynę 
Mój hart ducha poprzeć czynem 
 

A więc mężnie naprzód kroczę 
By dotknąć dziewczę urocze 
Więc przybiegam szybkim kłusem  
By przytulić ją całusem 
 

Więc wzmocniony już na duchu 
Zanurzam się w pierza puchu 
Przytulony do mej divy 
To nie sen– lecz czyn prawdziwy 

Wapniak Chwat 

Stara leśniczówka w Kuczowie (rozebrana w XX wieku) 
Dom robotników leśnych w Miotku. Jego ruiny straszą dziś przy 

ulicy Tarnogórskiej   

Budynek, w którym niegdyś mieściła huta w Miotku, potem dom        
robotniczy i wyłuszczarnia nasion (dziś już nie istnieje). 

Tak niegdyś wyglądał „Garbaty Most” na Małej Panwi na Drodze 
Bytomskiej (Leśnictwo Zielona) 
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12  listopada 2013r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Mia-

steczku Śląskim odbyło się drugie spo-
tkanie w ramach V edycji „Jesiennych 
wieczorów z poezją”. Gościem tej edy-
cji była Pani Laurencja Wons, kaletań-
ska poetka.  
    Spotkanie odbyło się przy świecach, 

autorka sama recytowała wybrane przez 
siebie wiersze. Kameralne warunki spo-
wodowały, że każdy z uczestników po 
wysłuchaniu wierszy Pani Laury włączył 
się do dyskusji na temat swoich odczuć    
i treści wierszy. Poetka z Kalet pre-
zentowała wiersze ze swoich dotych-
czasowych tomików: "Ciche woła-
nie", "Chwile zadumy" oraz "Jestem, 
ciągle jestem...". Podzieliła się ze słu-
chaczami również wierszami, które 
ukażą się w 2014 roku w tomiku 
"Dojrzewające słowa". Spotkaniu 
patronowały Biblioteki w Miasteczku 
Śląskim i Kaletach.  
 
Małgorzta Brol z wizytą     
w Miasteczku Śląskim 

 

26  listopada 2013 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Mia-

steczku Śląskim odbyło się spotkanie 
autorskie z panią Małgorzatą Brol. 

Było to ostatnie spotkanie V edycji 
”Jesiennych wieczorów z poezją”. 
W trakcie tegorocznej edycji, pani 
Małgosia była druga poetką z Ka-
let, która prezentowała swoją 
twórczość w Miasteczku Śląskim. 

    Autorka sama recytowała wybrane 
przez siebie wiersze, później zaś 
odpowiadała na liczne pytania słu-
chaczy. Na zakończenie pani Małgo-
sia opowiedziała o swoich doświad-
czeniach z pisaniem powieści „ Lipa
– drzewo mojego życia”, ostatniej jej 

książki. 

Spotkaniu patronowały Biblioteki w Mia-
steczku Śląskim i Kaletach. 

V edycja  „Jesiennych      
wieczorów z poezją”  

Marcin Walczak 

Jest taki jeden dzień do 
roku, 
Który zaczyna się właśnie 
od zmroku. 
Kiedy dzień resztki światła 
z ziemi zbiera, 

Dopiero zmrok cuda przed nami otwiera. 
Gdy  zaciśnięta pięść się nagle otworzy, 
I pojawi się na niej  biały opłatek – znak 
Boży.  
 

Znika ostrość i zaciętość z twarzy, 
Bo każdy już o jednym tylko marzy, 
By razem zasiąść do wspólnego stołu, 
I kolędę zaśpiewać tym z góry i tym         
z dołu. 
 

Ale zanim ta pierwsza gwiazdka zaświeci, 
Z której się cieszą szczególnie dzieci, 
Pomyślmy o tych, których już nie ma, 
Bo ich nieobecność jest dziś bez znacze-
nia. 
 

Oni są przecież z nami w ten jeden dzień 

szczególny, 
W naszym sercu, pamięci, choć dzień jest 
pochmurny. 
Będziemy ciepło wspominać  i ojca i mat-
kę, 
I brata i siostrę, babcię, dziadka sąsiada, 
sąsiadkę. 
 

Będziemy czekać na nasze dziecko, co 
gdzieś zaginęło, 
W tym zgiełku świata, gdy z domu wyfru-
nęło. 
I żona będzie czekać na męża i mąż na 
żonę, 
Bo przecież te święta są takie wyśnione     
i wymarzone. 
Niech dziecko opuszczone, które już mat-
ki nie pamięta, 
Dostąpi szczęścia, że ta go zabierze przy-
najmniej na święta. 
 

Niech  nasze serce przebaczy nawet dłuż-
nikowi, 
I odpuści winy  największemu wrogowi. 

Niech radość wielka w naszym domu za-
gości, 
A my okazujmy  bliskim jak najwięcej  
miłości. 
Niech w tym dniu nikt nie będzie samot-
ny, 
A o to niech już zadba jakiś aniołek psot-
ny. 
 

Niech zapach  choinki   w górę się unosi, 
A każdemu niech się spełni to, o co tylko 
prosi. 
Niech wszystkie zwierzęta przemówią 
ludzkim głosem, 
I niech wszyscy śpiewają chwałę Bogu 
pod niebiosy. 
 

Niech nas Boże Dziecię wszystkich błogo-
sławi, 
A nasze serca napełni obfitymi  łaskami. 
                                                                                                     
Z okazji nadchodzących Świąt                                                                                                 
Bożego Narodzenia :    

Maria  Rogocz     

Wieczór wigilijny 

   

OGŁOSZENIE  
KOŁA  

PZW KALETY  
Zarząd Koła PZW Kalety za-

wiadamia, iż w niedzielę        
5 stycznia, o godzinie 11.00, 
w „sali słonecznej” Miejskie-

go Domu   Kultury przy       
ul. Lublinieckiej 2 odbędzie 

się zebranie sprawozdawcze 
za rok 2013. 

Wszystkich członków Koła   
serdecznie zapraszamy! 
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W  poniedziałek 18 listopada      
w Miejskim Domu Kultury 

uroczyście otwarto wystawę zdjęć do-
kumentujących czasy świetności Kale-
tańskich Zakładów Celulozowo- Pa-
pierniczych.  

    Inicjatorem stworzenia ekspozycji        
i udostępnienia jej mieszkańcom, a także 
autorem części wystawionych zdjęć jest 
wieloletni pracownik KZCP, a także in-
struktor fotografii w fabrycznym niegdyś 
Domu Kultury- pan Czesław Chróst. 
Otwarcia wystawy dokonali wspólnie: 
pan Czesław Chróst, burmistrz miasta 
pan Klaudiusz Kandzia oraz dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury pan Marian 
Lisiecki.  
    Podczas przemów padło wiele senty-
mentalnych odniesień do Fabryki, w któ-
rej niegdyś pracował członek prawie każ-
dej kaletańskiej rodziny. Pan Czesław 
Chróst podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do powstania wystawy         
i oświadczył, że ekspono-
wane zdjęcia to tylko mała 
część jego kolekcji. Wy-
szedł   z propozycją aby     
w przyszłości w Kaletach 
stworzyć archiwum KZCP, 
gdzie gromadzono by i udo-
stępniano nie tylko fotogra-
fie, ale także inne pamiątki 
związane z historią zakła-
dów. Dyrektor Lisiecki za-

powiedział, że w roku 2014 odbędą się co 
najmniej dwie następne wystawy, których 
tematami będą „Ludzie Fabryki” oraz 
celebracja świąt branżowych (chemika      
i papiernika), a tak że państwowych. Eks-
pozycję można było oglądać w „sali sło-
necznej” MDK do 5 grudnia włącznie.  
    Na otwarcie wystawy przybyło kilku-
dziesięciu mieszkańców, oraz przedsta-
wiciele Rady Miejskiej: Edward Drabik, 
Robert Gryc, Janina Perz, Grzegorz Kru-
pa, Zygmunt Mirowski, Kazimierz Zło-
tosz, Jan Klimek, Mirosława Potempa.   

Jacek Lubos 

Otwarcie wystawy poświęconej KZCP w Miejskim Domu Kultury  

Na  zaproszenie Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystki partnerskiego Miasta Ustroń z okazji 

Dni Klemensowych Chór Sonata pod dyrekcją pani Iwony 
Skop w dniu 15 listopada 2013 r. koncertował w Kościele 
Rzymskokatolickim p.w. św. Klemensa w Ustroniu. 
   Nasz prawie godzinny koncert wielokrotnie był przerywany 
gromkimi brawami licznie zgromadzonych słuchaczy, którzy 
po skończonym planowanym repertuarze domagali się bisów. 
Zakończyliśmy więc koncert bardzo melodyjnym Tarnogór-
skim Walczykiem.  
    Na koncercie wystąpiliśmy w nowych strojach, które zosta-
ły dla nas uszyte z okazji zbliżającego się jubileuszu  20-lecia 
powstania naszego chóru. 

Chór Sonata w Ustroniu 

Chór Sonata 

Rock Time na XI Ogólnopolskim Turnieju Rock and Rolla  

P odczas XI Ogólnopolskim Turnieju Rock and Rolla  o Puchar 
Burmistrza Miasteczka Śląskiego, który odbył się w  sobotę 

16.11.2013 r. w Miasteczku Śląskim, nasi tancerze reprezentujący 
grupę taneczną Rock Time zajęli czołowe lokaty.  
   Co prawda zwycięstwa nie udało się wywalczyć, ale II i III miejsce 
to również wielki sukces.  
    Wyniki turnieju: I miejsce Julia Swoboda i Daniel Ledwon z Mia-
steczka Śląskiego, II miejsce Karolina Gruner i Daniel Wojtyra z Ka-
let, III miejsce Karina Bronder i Adrian Kalus z Kalet. Wyróżnienie dla 
najmłodszej pary otrzymali Weronika Gruszka i Szymon Szewerda         
z Kalet.  

 
Serdecznie gratuluję! 

Marian Lisiecki 
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1  grudnia na sali gimnastycznej 
przy Miejskim Ośrodku Wycho-

wawczym w Kaletach odbył się kolejny 
siatkarski turniej dzielnicowy.  
    Łącznie w zawodach wzięło udział 
ponad trzydziestu zawodników, którzy 

reprezentowali pięć drużyn: Drutarnię, 
Jędrysek, "Centrum", okręg "Za torami" 
oraz MOW.  
    Mecze rozgrywane były w systemie 
"każdym z każdym" według obowiązują-
cych zasad PZPS za wyjątkiem ilości 

setów. Grano tylko dwa, więc możliwe 
były remisy co znacznie zwiększyło sto-
pień rywalizacji, ponieważ o końcowej 
klasyfikacji w tabeli mogły decydować 
nawet "małe punkty".  
    Po emocjonujących i wyrównanych 
dziesięciu   meczach   zwycięzcą   

Turniej dzielnicowy siatkówki 

30  listopada 2013 r., w Restauracji 
Casyno, w obecności burmistrza 

miasta Klaudiusza Kandzi oraz prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Eugeniu-
sza Ptaka, odbyło się uroczyste zakoń-
czenie sezonu lotów gołębi pocztowych 
sekcji Kalety. Podczas spotkania wrę-
czono dyplomy i puchary. Zwycięskich 
"gołębiarzy" nagrodzono w poszcze-
gólnych kategoriach: 
 

LOTY STARE 
 
MISTRZOSTWO TYPOWANE 20/10 
1. Duda Franciszek 
2. Machura Adam 
3. Lebek Zygfryd 
 MISTRZOSTWO KATEGORIA A 
1. Duda Franciszek 
2. Machura Adam 
3. Lipinski Roman 

 
MISTRZO-
STWO KA-
TEGORIA 
B 
1. Duda 
Franciszek 
2. Machura 
Adam 
3. Golek 
Arnold 
 
MISTRZO-
STWO KA-

TEGORIA C 
1. Duda Franciszek 
2. Lebek Robert-Jakub 
3. Lebek Zygfryd  
 
MISTRZOSTWO KATEGORIA M 
1. Lebek Robert Jakub 
2. Duda Franciszek 
3. Machura Adam 
  
LOTY MŁODE 
 
MISTRZOSTWO TYPOWANE 25/12 
1. Duda Franciszek 
2. Lebek Zygfryd 
3. Lebek Robert-Jakub 
  
MISTRZOSTWO TYPOWANE 
15/15 
1. Duda Franciszek 
2. Lebek Zygfryd 
3. Lipinski Piotr 

Zakończenie sezonu lotów kaletańskiej sekcji PZHGP 

Zarząd sekcji PZHGP Kalety 

W  dniu 5 grudnia 2013 r. o godz. 
18.00 odbył się wernisaż grupy 

plastycznej INSPIRACJE, na którym 
wystawiliśmy obrazy poplenerowe        
z Zakopanego oraz prace i obrazy na-
malowane w tym roku. Gościnnie wy-
stawił swoje obrazy uczeń Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w Ka-
letach - Sebastian. 
    Na wernisażu obecny był zastępca bur-
mistrza Dariusz Szewczyk oraz radni 

Rady Miejskiej: Eugeniusz Ptak, Janina 
Perz, Maria Wiatrek, Irena Nowak, 
Edward Drabik, Jan Klimek, Grzegorz 
Krupa, Ryszard Sendel, Zygmunt Mirow-
ski i Robert Gryc. 
    Panie Burmistrzu! Panie Dyrektorze 
Miejskiego Domu Kultury! Dziękujemy 
za całoroczną wspaniałą współpracę, za 
przepiękny plener malarski w Zakopa-
nem, oraz wernisaż, na którym mogliśmy 
przedstawić swoją twórczość. Ciepło        

i serdecznie dziękujemy wszystkim przy-
byłym gościom za to, że jak co roku je-
steście z nami i oglądacie nasze prace      
i obrazy. Bez Was nie byłoby nas. 
     Zapraszamy do oglądania wystawy 
naszych prac, która ulokowana została    
w sali słonecznej Miejskiego Domu Kul-
tury. Wystawa będzie czynna do końca 
grudnia. 

Jadwiga Mika 

Wernisaż grupy "Inspiracje"  
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    Burmistrz Miasta Kalety ogłasza kon-
kurs na najładniej oświetlony balkon          
i witrynę sklepową. 
 Cel konkursu: 
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do 
dbałości o piękno     i estetykę swojego 
najbliższego otoczenia oraz inspirowanie 
do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery 
świąt Bożego Narodzenia. 
Organizator: Burmistrz Miasta Kalety 
Uczestnictwo i zasady konkursu: 
1. W konkursie mogą wziąć udział 
wszyscy mieszkańcy Miasta Kalety, 
którzy posiadają balkon lub witrynę 
sklepową. 
2. Konkurs organizowany jest                
w dwóch kategoriach: 
a) najładniej oświetlony balkon, 
b) najładniej oświetlona witryna skle-
powa. 
3. W ocenie konkursowej brane będzie 
pod uwagę: 
a) ogólne wrażenie estetyczne, 
b) pomysłowość i oryginalność, 
c) nawiązanie do tradycji świąt Bożego 
Narodzenia 
    W a r u n k i e m  u c z e s t n i c t w a                 
w konkursie jest wykonanie fotografii 
oświetlonego balkonu lub witryny 
sklepowej oraz wypełnienie karty zgło-
szeniowej. 
    Zgłoszenia wraz z fotografiami      
(w wersji tradycyjnej i na nośniku 
elektronicznym) należy składać           
w sekretariacie Urzędu Miejskiego      
w Kaletach do dnia 10 stycznia 2014 
r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

„Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”. 
    Wyboru najładniej oświetlonego balko-
nu i witryny sklepowej dokona Komisja 
konkursowa wyłoniona przez Organizatora 
do dnia 20 stycznia 2014 r. 
    Spośród zgłoszonych do konkursu bal-
konów i witryn sklepowych komisja wyło-
ni 1 najładniej oświetlony balkon i 1 naj-
ładniej oświetloną witrynę sklepową. 
    Komisja konkursowa ogłosi listę zwy-

cięzców na stronie internetowej miasta 
Kalety www.kalety.pl. 
    Wręczenie nagród laureatom konkursu 
nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej,         
o której terminie zwycięzcy zostaną poin-
formowani pisemnie. 

Regulamin konkursu  

B urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniej oświetlony balkon i witrynę sklepową pn. "Najpiękniejsze świą-
teczne iluminacje".  

    Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszego miasta do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otocze-
nia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do wzięcia udziału    
w konkursie, nagrody czekają!  

Konkurs "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje"  

Referat Promocji Urzędu  
Miejskiego w Kaletach 

została drużyna z Drutarni        
(w składzie Antoni Jeż, Jan Broja, Mate-
usz Broja, Tomasz Konicki, Daniel Myr-
cik, Rafał Bednarek), dzięki temu zacho-
wując tytuł mistrza Kalet sprzed roku. 
Tuż za nią uplasowała się ekipa "Za tora-
mi", trzecie miejsce wywalczyli siatkarze                   
z "Centrum".  
    Drużyny z podium otrzymały książki 
oraz słodycze. MTS Kalety dziękuje Pa-
nu Dariuszowi Marczak i Państwu Olek 
za ufundowanie nagród oraz kibicom       
i wszystkim zawodnikom za wspaniałą 
zabawę, jednocześnie zapraszając na ko-
lejną edycję już za rok.  

MTS Kalety 
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5  oraz 12 grudnia br. burmistrz Kalet 
Klaudiusz Kandzia wraz z przewod-

niczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem 
Ptakiem spotkali się w pięciu lokaliza-
cjach z mieszkańcami naszego miasta.  
    Na wstępie każdego ze spotkań bur-
mistrz przedstawił krótko problematykę 
związaną z przejęciem przez miasto dys-
trybucji wody pitnej (dotychczas trudniła 
się tym mysłowicka firma "Prim"), temat 
wcielania w życie "ustawy śmieciowej"    
w Kaletach (kładąc nacisk na przypomnie-
nie mieszkańcom o zasadach segregacji 
odpadów), a także będącą w toku sprawę 
inwestycji firmy "Hemarpol" na terenie 
dawnego tartaku KZCP. Przypomniał tak-
że, iż od 1 stycznia na terenie miasta sta-
cjonować będzie karetka pogotowia. 
O godz. 16.30 burmistrz z przewodniczą-
cym zawitali do Drutarni, gdzie w spotka-
niu udział wzięła także radna dzielnicy 
Zuzanna Jelonek. Głównymi poruszonymi 
tematami były: 
- fundusze przeznaczone na inwestycje      
w Drutarni w 2014 roku 

- ustawa śmieciowa, 
- poprawa nawierzchni  
i ewentualność montażu 
oświetlenia na ulicy 
Rzecznej (odcinek od 
Koszęcińskiej), 
- problem przyszłościo-
wego zniszczenia nie-
dawno wyremontowa-
nej ulicy 3 Maja przez 
samochody przewożące 
nią sprzedane przez 
Lasy Państwowe drew-
no (mieszkańcy wnio-
skowali o projekt zmiany organizacji ru-
chu), 
- utwardzenie ul. Popiełuszki i innych ulic 
na tzw. "nowym osiedlu" poprzez położe-
nie np. płyt betonowych 
- oświetlenie ścieżki rowerowej z Drutarni 
do centrum Kalet, 
- wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 
Koszęcińskiej, 
- tragiczny stan nawierzchni drogi powia-
towej- ul. Koszęcińskiej w stronę Koszęci-

na, 
- budowa chodnika 
przy jezdni w kierun-
ku Bruśka 
- niepoprawne działa-
nie kanalizacji miej-
skiej w części dzielni-
cy 
- wytyczenie dodatko-
wego przejścia dla 
pieszych na ul. Ko-
szęcińskiej, przy ko-
ściele, 
- zamiana nierucho-
mości w Zielonej 
(sprawa przejęcia 
pałacu myśliwskiego) 
Mieszkańcy zgodnie 
podziękowali burmi-
strzowi za dotychcza-
sowe inwestycje       
w dzielnicy ( kanali-
zację, ul. 3 Maja, 
zwiększenie środków 
na drużynę speedro-
werową). 
Dłuższa dyskusja 
rozgorzała przy tema-
cie inwestycji firmy 
"Hemarpol". Obecny 
na wszystkich trzech 
spotkaniach p. Józef 
Breguła zaapelował 
do mieszkańców o nie 
lekceważenie tej spra-
wy, która, jego zda-
niem, w przyszłości 

może odcisnąć piętno na stanie ekologii 
naszego miasta i postawić znak zapytania 
przy miejskim haśle promocyjnym. Bur-
mistrz Klaudiusz Kandzia poinformował, 
że sprawa jest w toku i aktualnie miasto 
czeka na opinię Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska oraz Sanepidu. Pro-
blem nie jest łatwy i , być może, jak przy-
znał burmistrz, jest to najbardziej skompli-
kowana sprawa, jaką przyjdzie kaletań-
skim władzom rozpatrywać w toku obec-
nej kadencji samorządowej. 
    Nieco ponad godzinę później burmistrz 
miasta oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej wraz z radnymi: Grzegorzem Krupą, 
Janem Klimkiem, Janiną Perz i Kazimie-
rzem Złotoszem zawitali do Jędryska, 
gdzie mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi     
i postulaty m.in. na tematy: 
- sprawy inwestycji firmy "Hemarpol" 
- praktycznego funkcjonowania "ustawy 
śmieciowej" , 
- zniszczonej kanalizacji deszczowej na 
ulicach Działkowej i Chrobrego, 
- termomodernizacji (czy dotyczy także 
dociepleń budynków prywatnych?), 
- środków unijnych na lata 2014-2020 (na 
jakie cele miasto może je pozyskać), 
- ewentualnej możliwości postawienia 
przystanku busów ("na żądanie") na ul. 
Rogowskiego przy "Osiedlu Królów", 
- zamiany nieruchomości w Zielonej 
(sprawa przejęcia pałacu myśliwskiego). 
    O godz. 19.30 burmistrz wraz z Prze-
wodniczącym Rady oraz radnymi: Edwar-
dem Drabikiem, Janiną Perz, Ireną Nowak, 
Robertem Grycem, Janem Klimkiem, Ry-
szardem Sendlem, Grzegorzem Krupą        
i Marią Wiatrek spotkali się z mieszkańca-
mi w Domu Kultury. 
    Dyskusję zdominował problem inwesty-
cji firmy "Hemarpol"- szczególnie istotny 
dla mieszkańców tej okolicy ze względu 
na bezpośrednie sąsiedztwo zakładu. Poza 
tym pytano również o: 
-kwestię przeładowanych tirów poruszają-
cych się ulicami Fabryczną i Lubliniecką, 
- zniszczoną częściowo nawierzch-

Spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami  
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nię chodnika przy ul. Powstańców, 
- odpłatność za wodę od 1 stycznia, 
- poprawę jakości odśnieżania chodników 
podczas nadchodzącej zimy, 
- możliwość wyznaczenia dodatkowego 
przejścia dla pieszych na ul. Lublinieckiej, 
- ewentualność poprawienia stanu na-
wierzchni ulic Rymera i Lema. 

    Po zakończeniu każdego ze spotkań 
burmistrz złożył uczestnikom, a za ich 
pośrednictwem wszystkim mieszkańcom, 
życzenia świąteczno- noworoczne, a także 
zaprosił na organizowaną dnia 21 grudnia 
na parkingu przy Urzędzie Miejskim "Noc 
Adwentową", podczas której można będzie 
posłuchać występu chóru i orkiestry oraz 
raczyć się świątecznymi wiktuałami. 
    12 grudnia 2013 r. odbyła się druga 
część spotkań burmistrza oraz radnych      
z mieszkańcami naszego miasta. Pierwszą 
lokalizacją, do której udał się burmistrz 
Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniu-
szem Ptakiem oraz radnymi: Mirosławą 
Potempą, Zygmuntem Mirowskim, Blan-
dyną Kąkol, Edwardem Drabikiem i Ro-
bertem Grycem była siedziba klubu LKS 
Małapanew Kuczów, gdzie spotkał się      
z mieszkańcami Kuczowa. W spotkaniu 
wziął również udział komendant Komisa-
riatu Policji w Kaletach asp. Tomasz Ol-
czyk.  

   W pierwszym punkcie burmistrz przed-
stawił bieżące sprawy realizowane przez 
miasto, w szczególności te, które bezpo-

średnio dotyczą mieszkań-
ców. Burmistrz omówił spra-
wy związane z nowym sys-
tem gospodarowania odpada-
mi komunalnymi w mieście, 
przejęciem przez miasto ob-
sługi wodociągów oraz obo-
wiązku dostarczania wody 

dla mieszkań-
ców. Poinformo-
wał  również 
mieszkańców, że 
od 1 stycznia 
2014 r. w Kale-
tach będzie stacjonowała ka-
retka pogotowia. Przedstawił 
stan realizacji wniosku firmy 
„Hemarpol” dot. przedsię-
wzięcia polegającego na 
„Budowie Zakładu Przetwa-
rzania Zużytego Sprzętu Elek-
trycznego     i Elektronicznego 
nie zawierającego substancji 

niebezpiecznych”.  Następnie burmistrz 
przedstawił prezentację multimedialną      
z działalności Miasta Kalety w 2013 r. ze 
szczególnym uwzględnieniem inwestycji 
realizowanych na terenie Kuczowa i Miot-
ka. Obecny na spotkaniach p. Józef Bregu-
ła, zaapelował do mieszkańców o stanow-
czy sprzeciw dla planowanego przedsię-
wzięcia firmy „Hemarpol”. Jego zdaniem 
realizacja tej inwestycji w znacznym stop-
niu przyczyni sie do degradacji naszego 
środowiska naturalnego. W dalszym ciągu 
spotkania mieszkańcy zgłaszali swoje pro-
blemy. Głównymi tematami były: 
-  ograniczenie ruchu samochodów o masie 
przekraczającej 8 ton ulicą Paderewskiego. 
W tym temacie głos zabrał komendant 
Komisariatu Policji w Kaletach, który 
stwierdził, że sprawy tego typu nie są takie 
proste do załatwienia, jak może się to wy-
dawać. Z racji tego, że zarządcą drogi jest 
powiat tarnogórski ostateczna decyzja       
o zmianie organizacji ruchu należy do 
inspektorów Biura Transportu i Dróg Pu-

blicznych starostwa, którzy 
nie są przychylni takiej zmia-
nie. Jeżeli stan  techniczny 
drogi jest dobry- nie ma pod-
staw do ograniczania na niej 
jakiegokolwiek ruchu drogo-
wego. Komendant zapewnił 
mieszkańców, że w dalszym 
ciągu  będzie szukał sposobu 
na przeniesienie ruchu samo-
chodów ciężarowych na dro-
gę wojewódzką nr 789 
(obwodnicę Miotka i Kuczo-
wa). 

- sprawa uszkodzonego mostu łączącego 
Kuczów z Truszczycą, 
- zapisy w planie zagospodarowania prze-

strzennego Miasta Kalety dotyczące ul. 
Wąskiej, 
- koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej         
w Kuczowie, 
- zamiana nieruchomości w Zielonej 
(sprawa przejęcia pałacu myśliwskiego). 
    O godz. 18.00 w Zespole Szkół i Przed-
szkola w Kaletach Miotku burmistrz wraz 
z radnymi spotkał się z mieszkańcami 
Miotka. Przedstawił bieżące sprawy oraz 
prezentację multimedialną z działalności 
Miasta w 2013 r. Krótko o stanie bezpie-
czeństwa w mieście wypowiedział się ko-
mendant T. Olczyk. Pan Józef Breguła 
wystąpił z apelem o protest w sprawie 
rozwoju firmy „Hemarpol”. Następnie 
mieszkańcy zgłaszali swoje problemy do-
tyczące: 
- działalności świetlicy Port, 
- kryteriów wyboru wniosków do budżetu 
miasta na 2014 r., 
- budowy wodociągu oraz chodnika na 
Zarach, 
- budowy chodnika przy ul. Tarnogórskiej, 
- budowy kanalizacji sanitarnej w Miotku, 
- utwardzania dróg gruntowych, 
- zabezpieczenia budynku starego młyna  
w Mokrusie, 
- organizacji transportu zbiorowego          
w Mieście Kalety, 
- zamiany nieruchomości w Zielonej 
(sprawa przejęcia pałacu myśliwskiego), 
- wysokości opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych oraz zasad segregacji odpa-
dów, 
- uszkodzenia drogi 30-lecia w okolicy    
nr 49, 
- sposobu uiszczania opłat za wodę od 
stycznia 2014 r., 
- koszenia poboczy przy ul. Letniskowej, 
- skutecznego odśnieżania chodników oraz 
ulic w mieście. 
    Na zakończenie burmistrz z okazji zbli-
żających się świąt Bożego Narodzenia 
złożył mieszkańcom najserdeczniejsze 
życzenia oraz zaprosił 21 grudnia na par-
king przy Urzędzie Miejskim na „I Noc  
Adwentową”. 
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M iasto Olsztynek zosta-
ło opiekunem Kalet    

i prowadzi nas w procedurze 
uzyskania pełnego członkostwa w mię-
dzynarodowym stowarzyszeniu miast 
dobrego życia "Cittaslow".  
    Dnia 22 listopada na zaproszenie 
władz Olsztynka trzyosobowa delegacja 
miasta Kalety w składzie: burmistrz 
Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz zajmu-
jący się tematyką „Cittaslow” rzecznik 
prasowy UM Jacek Lubos, gościła na 
Mazurach. W programie znalazło się spo-
tkanie z burmistrzem Arturem Wrochną, 
przewodniczącym Komisji Spraw Spo-
łecznych Andrzejem Wojda oraz koordy-
n a t o r e m  d z i a ł a ń  O l s z t yn k a                      
w „Cittaslow” inspektorem Karolem 

Kijkowskim.  
    Rozmawiano przede wszystkim o niu-
ansach związanych z uzyskaniem człon-
kostwa w stowarzyszeniu, a także o spe-
cyfice gmin, ich walorach turystycznych, 
pozyskanych środkach europejskich. De-
legacja kaletańska zwiedziła miasto gosz-
cząc m.in. w muzeum przy rynku oraz    
w sławnym skansenie- Parku Etnogra-
ficznym, w którym zgromadzono 73 
obiekty dużej i małej architektury wiej-
skiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej 
Litwy, o zróżnicowanych funkcjach          
i budowie.  
    Aktualnie Kalety są na etapie wypeł-
niania 7. punktowej tabeli i opisywania   
w jakim stopniu, jako miasto kandydat, 
spełniają wymagania w zakresie: polityki 
środowiskowej, polityki infrastruktural-

nej, technologii i wyposażenia w zakresie 
jakości miejskiej, waloryzacji produkcji 
lokalnej, wsparcia działań i projektów 
slow food, gościnności i świadomości.  
    W miesiącu marcu delegacja miasta 
Olsztynek gościć będzie w Kaletach ce-
lem weryfikacji opisanych założeń.  
    Tydzień po wizycie na Mazurach,     
29 listopada br., pismem z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych otrzymaliśmy zgo-
dę na przystąpienie Miasta Kalety do 
stowarzyszenia „Cittaslow”. Zgoda ww. 
ministerstwa jest koniecznym warunkiem 
dalszej procedury wstępowania do grona 
"Miast dobrego życia" 
    Członkostwo Kalet w stowarzyszeniu 
"Cittaslow" jest szansą na występowanie 
o dodatkowe fundusze europejskie          
w nowej perspektywie 2014-2020. 

Robocza wizyta w Olsztynku. Kolejny krok w stronę członkostwa w „Cittaslow” 
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W  dniu 2 grudnia 2013 roku w 
Urzędzie Miejskim w Kaletach 

odbyła się konferencja „Nowe standar-
dy strategii energetycznej dla gmin”.  

    W konferencji wzięli udział wójtowie  
i burmistrzowie oraz przedstawiciele 
gmin zrzeszonych w Związku Gmin Gór-

nej Małej Panwi i Górnej Liswarty.  
    Gminy te wspólnie zorganizowały gru-
powy przetarg na zakup energii elek-
trycznej. Liderem tego przedsięwzięcia 
było Miasto Kalety. Organizacja konfe-
rencji miała na celu dalszą optymalizację 
oraz redukcję kosztów zużycia energii 
przez gminy. 
    Konferencja rozpoczęła się o godzinie 
11:00. Na wstępie wszystkich gości po-
witał Dariusz Szewczyk Zastępca Burmi-
strza Kalet. Następnie głos zabrał Pan 
Roman Banduch- Przewodniczący 
Związku Gmin. 
    Konferencję otwarł Pan Leszek 
Polmański-   Prezes      Zarządu         Kra-
jowego   Operatora Energetycznego S.A.  

W Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja  
„Nowe standardy strategii energetycznej dla gmin”  

9  grudnia 2013 r. Burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia oraz 

Radny Grzegorz Krupa brali udział    
w konferencji „Port intermodalny       
w Gdyni" która odbyła się w Pomor-
skim Parku Naukowo - Technologicz-
nym w Gdyni.  
    Podczas konferencji Burmistrz Klau-
diusz Kandzia podpisał porozumienie 
samorządowe „KONSORCJUM SAMO-
RZĄDÓW DLA REWITALIZACJI MA-
GISTRALI WĘGLOWEJ ŚLĄSK - 
PORTY”. W skład konsorcjum weszło 30 
gminy i powiatów zainteresowanych re-
witalizacją wyżej wymienionej magistra-
li. Celem jest rozpoczęcie działań w na-
stępujących obszarach: 
•prowadzenia oraz koordynowania 
wspólnych działań lobbingowych w celu 
pełnej rewitalizacji Magistrali Węglowej, 
•wspieranie budowy infrastruktury towa-

rzyszącej dla Magistrali, 
•prowadzenie wspólnych działań 
na rzecz przywrócenia kolejowe-
go transportu pasażerskiego       
w układzie kierunkowym Kato-
wice – Tarnowskie Góry/
Częstochowa – Zduńska Wola – 
Inowrocław – Bydgoszcz – Gdy-
nia, 
•prowadzenie wspólnych działań 
zmierzających do ochrony zabyt-
ków techniki kolejowej związa-
nej z Magistralą Węglową. 

    Sygnatariusze porozumienia poprzez 
podpisanie go wyrazili wolę współpracy  
i poparcia dla wyżej opisanej idei. Po-
wyższe działanie nie będzie rodzić dla 
żadnej ze stron skutków finansowych,     
a pomoże wesprzeć ich rozwój. Inicjaty-
wa ta jest szczególnie cenna dla naszego 
Miasta z uwagi na fakt, że obecnie lokal-
ni przedsiębiorcy korzysta-
ją z bocznicy kolejowej,    
a poprawa infrastruktury 
kolejowej dodatkowo 
zwiększy atrakcyjność 
inwestycyjną Miasta. Na-
leży zaznaczyć, że już wy-
konano remont magistrali 
kolejowej z Górnego Ślą-
ska nad morze, na odcinku 
Kalety – Kluczbork. To 
jeden z tzw. projektów 
rewitalizacyjnych, mają-

cych zarazem zwiększać absorpcję unij-
nych środków na kolei. Transeuropejski 
korytarz transportowy tworzą porty mor-
skie, lotnicze, linie kolejowe, drogi, drogi 
wodne śródlądowe, a także tzw. „węzły 
miejskie" w miastach, leżących w strefie 
korytarza. „Węzły miejskie" mają inte-
grować infrastrukturę transportową          
o znaczeniu europejskim - z drogami 
regionalnymi i lokalnymi a także rozwi-
jać system transportu publicznego. Na 
rozwój „węzłów miejskich", jak i na roz-
wój infrastruktury transportowej, prze-
znaczone są fundusze europejskie. Kory-
tarz transportowy Bałtyk-Adriatyk należy 
do 9 priorytetowych tras w Unii Europej-
skiej. Korytarz rozpoczyna się w Gdyni   
i Gdańsku. Porty i prowadzące do nich 
trasy komunikacyjne są intensywnie mo-
dernizowane i rozwijane. 

Miasto Kalety podpisało porozumienie gmin o współpracy na rzecz rewitalizacji     
Magistrali Węglowej  
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W  środę 27 
l i s t o p a d a    

w kaletańskiej re-
stauracji "Figaro" 
odbyła się organizo-

wana przez Miasto Kalety i Bank PKO 
BP, III Gala Przedsiębiorczości. Im-
prezę przygotowała i poprowadziła 
inspektor Urzędu Miejskiego w Kale-
tach Aleksandra Wilk. 
    Na gali obecnych było ponad stu za-
proszonych przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie 
miasta. Ponadto swoją obecnością za-
szczycili uroczystość m.in. poseł na 
SEJM RP Jacek Brzezinka, wicewojewo-
da śląski Andrzej Pilot, radny Sejmiku 
Śląskiego Andrzej Sławik, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich 
Górach Ewa Brachaczek, reprezentująca 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Ad-
riana Witkowska- Konieczny, prezes Re-
gionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej 
Wiktor Pawlik, zastępca dyrektora od-
działu PKO BP Tarnowskie Góry Barba-

ra Szczygieł, dyrektor oddziału PKO BP 
w Kaletach Małgorzata Kowalska, staro-
sta i wicestarosta partnerskiego miasta 
Vitkov Pavel Smolka i Zdenek Hegar,       
a także radni miejscy: Eugeniusz Ptak, 
Jan Klimek, Edward Drabik, Ryszard 
Sendel, Grzegorz Krupa, Zuzanna Jelo-
nek, Janina Perz, Irena Nowak, Maria 
Wiatrek, Zygmunt Mirowski, Blandyna 
Kąkol i Mirosława Potempa. 
    Imprezę uświetniła swoim występem 
orkiestra dęta Miasta Kalety pod batutą 
dyrektora MDK Mariana Lisieckiego. 
    Po przemówieniu burmistrza Klaudiu-
sza Kandzi, który powitał wszystkich 
przybyłych, przedstawił prezentację mul-
timedialną na temat inwestycji w mieście 
Kalety i podziękował za wkład, jaki       
w rozwój miasta włożyli i wkładają, po-
przez utrzymywanie i tworzenie miejsc 
pracy dla mieszkańców i płacone podatki, 
przedsiębiorcy, odbyło się wręczenie 
dorocznych nagród. O tym, do kogo tra-
fią statuetki, zadecydowała kapituła        
w składzie: radny Ryszard Sendel- prze-

wodniczący, Edward Drabik i Aleksandra 
Wilk- członkowie. 
    W roku 2013, w kategorii "Nestor Biz-
nesu", wyróżniono czterech biznesme-
nów, którzy od lat nieprzerwanie prowa-
dzą swoją działalność w mieście Kalety: 
Zygmunta Robaszewskiego, Lucjana 
Galiosa, Józefa Reinicha i Pawła Gajdzi-
ka. 
    "Złotym Kowadłem. Nagrodą im. Jana 
Ferdinanda Koulhaasa" obdarowani zo-
stali: Joanna i Jacek Olkowie- sklep spo-
żywczy "Delikatesy", Małgorzata Dratwa
- zakład produkcyjno- handlowo- usługo-
wy "MAŁRO" oraz Zbigniew Matuła 
prowadzący spółkę "WOR-PAK". 
    Okolicznościowe przemówienia wy-
głosili m.in. poseł Brzezinka, radny Sła-
wik, wicewojewoda Pilot i starosta Pavel 
Smolka. 
    Po zakończeniu części oficjalnej miały 
miejsce rozmowy kuluarowe przy suto 
zastawionym szwedzkim stole. Gala za-
kończyła się około godziny 21.00. 

Przedsiębiorcy nagrodzeni „Złotym Kowadłem Biznesu” oraz tytułem „Nestora Biznesu” w towarzystwie burmistrza  i przewodniczącego Rady Miejskiej 

III Gala Przedsiębiorczości 

Jacek Lubos 

(jal) 

Bezpłatne porady prawne  

   Najbliższy dyżur prawnika        
w Filii Biura Poselskiego Toma-
sza Głogowskiego w Kaletach (ul. 
Lubliniecka 2, MDK) odbędzie się 
20 grudnia (piątek).  
   Porad udziela adwokat Mariusz 
Jakubowski. Prosimy o wcześniej-
szą rezerwację terminu telefonicz-
nie (699 237 471, 32 768 86 11) 
oraz przygotowanie wszystkich 
materiałów pomocnych w rozpo-
znaniu istoty sprawy.  

 Tematem jego prelekcji były: „Nowe 
standardy strategii energetycznej dla 
gmin”. W swym wystąpieniu poruszył 
między innymi problemy przeobrażeń 
krajowego sektora energetycznego do 
roku 2030. W tym problemy redukcji 
gazów cieplarnianych i CO2 o 20%, roz-
wój źródeł energii odnawialnej o 20%, 
poprawy efektywności sektora energe-
tycznego o 20%.  
    Następnym punktem konferencji było 
wystąpienie Pani Wiesławy Pabiańczyk     
z Instytutu Energetyki Politechniki Łódz-
kiej. Omówiła ona temat: „Sposoby na 
oszczędność energii elektrycznej i reduk-
cję kosztów jej zużycia w gminach”. 
Główny aspekt jej prelekcji to oszczęd-

ności dla budżetów gmin, płynące z za-
stosowania nowoczesnych technik oświe-
tleniowych.  
    Konferencję zakończyło wystąpienie 
Pana Tomasza Szczypińskiego- general-
nego przedstawiciela firmy „Tvrdex” 
s.r.o. (Słowacja), który w temacie: 
„Odzysk ciepła z gazów spalinowych na 
bazie rekuperatorów zbudowanych z rur 
cieplnych”, przybliżył uczestnikom pro-
blematykę odzysku ciepła z użyciem 
rekuperatorów rurowych. Następnie mia-
ła miejsce dyskusja na tematy poruszane 
podczas konferencji. Zebranie zakończy-
ło się podsumowaniem, którego dokonał 
Pan Roman Banduch- Przewodniczący 
Związku.  
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I nformujemy mieszkańców, iż spra-
wa wydzierżawienia ogródków 

działkowych przy ul. Lublinieckiej, 
stanowiących część działki nr 191/11    
i nr 189/11,  będzie niebawem sfinalizo-
wana.  
    Burmistrz miasta Kalety najpierw zba-
dał stopień zainteresowania mieszkańców 
terenami przeznaczonymi do wydzierża-
wienia na 3 lata. Następnie dokonano 
pomiarów dla potrzeb sporządzenia wy-
kazu działek przeznaczonych do wydzier-
żawienia ww. terenu. Zakończony został 
również proces zbierania wniosków na 
tereny przeznaczone do wydzierżawienia. 
Obecnie trwają prace zmierzające do za-
warcia umów z dzierżawcami.  
 

Do  Urzędu Miejskiego w Kale-
tach wpłynęło pismo likwida-

tora Kaletańskich Zakładów Celulozo-
wo Papierniczych informujące o roz-
wiązaniu z dniem 31 grudnia 2013 ro-
ku umowy z spółką TAURON na do-
stawę energii elektrycznej. 
    W związku z powyższym przypomina-
my, że zachodzi konieczność uzyskania 
przez dotychczasowych odbiorców ener-
gii z KZCP nowych warunków przyłą-
czenia do sieci .  

W  dniu 27 listopada br. bur-
mistrz miasta Kalety podpisał  

z likwidatorem KZCP akt notarialny 
na   podstawie  którego  gmina przejęła 
od KZCP dwie nieruchomości. 
    Są to działki: przy ul. Lompy, ozna-
czona nr ewidencyjnym 228/11 o po-
wierzchni 441 m2 i wartości 13 700 zł, 
oraz działka przy ul. Fabrycznej (ogródki 
przy budynkach mieszkaniowych) nr 
ewidencyjny 205/13 o powierzchni 3964 
m2 i wartości 93 000 zł. 
    Łączna wartość przejętych nierucho-
mości wynosi 106 700 zł, i o tyle zmniej-
szy się zadłużenie KZCP wobec gminy 
Kalety, gdyż nieruchomości te zostały 
przejęte na podstawie przepisów Ordyna-
cji podatkowej, w zamian za zobowiąza-
nia podatkowe KZCP wobec gminy Ka-
lety. Na dzień spisania umowy zadłuże-
nie KZCP wynosiło 191 399,33 zł, a po 
zmniejszeniu o wartość przejętych dzia-
łek wynosi 84 699,33 zł. 

Kolejna nieruchomość 
przejęta przez gminę  
od likwidatora KZCP 

Likwidator KZCP rozwią-
zuje umowę z TAURONEM 

Izabela Rapczyńska 

Postęp w sprawie  
wydzierżawienia ogródków 

działkowych przy 
 ul. Lublinieckiej  

(jal) 

Z godnie z ustawowym terminem       
15 listopada Burmistrz Miasta 

przedłożył radnym oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Katowicach pro-
jekt budżetu na rok 2014, który kształtu-
je się następująco: 
Dochody budżetu Miasta Kalety na rok 
2014 wynoszą 22 402 957,10 w tym: 
- dochody bieżące 20 787 380,25 zł, 
- dochody majątkowe 1 615 576,85 zł. 
Na dochody bieżące gminy składają się: 
-  dochody własne 11 327 793,00 zł,  
- subwencja ogólna dla gmin wynosi    
7 009 003,00 zł, dzieli się na:   
- część wyrównawcza 2 478 924,00 zł,  
- część oświatową 4 530 079,00 zł.  
Dotacje do budżetu przyjęto w kwocie 
2 450 584,25 zł, 
    Dochody majątkowe na 2014 rok wyno-
szą 1 615 576,85 zł w tym:   
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości w kwocie 200 000,00 
zł,   
- dotacja celowa w ramach programów fi-
nansowanych z udziałem środków europej-
skich w kwocie 549 576,85 zł,   
- środki na dofinansowanie własnych inwe-
stycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł w kwo-
cie 66 000,00 zł,   
- środki otrzymane od pozostałych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych na finansowanie lub dofinansowa-

nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w kwocie  
800 000,00 zł.   
    Wydatki budżetu miasta wytyczone przez 
możliwości strony dochodowej ustalono na 
poziomie 23 254 367,61 zł.  Z tego:   
- wydatki bieżące 18 685 606,60 zł,            
tj.   80,35 % planu,   
- wydatki majątkowe 4 568 761,01 zł,         
tj. 19,65 % planu. 
Do projektu budżetu na rok 2014 przyjęto 
następujące zadania inwestycyjne:  
- przebudowa odcinka drogi gminnej         
ul. Gawlika w Kaletach,   
- przebudowa odcinka drogi gminnej         
ul. Leśnej w Kaletach,   
- przebudowa odcinka drogi gminnej         
ul. Wolności w Kaletach,   
- przebudowa odcinka drogi gminnej         
ul. Dębowej w Kaletach,   
- przebudowa odcinka drogi gminnej         
ul. Pokoju w Kaletach,   
- wykup gruntu, 
- zakup wiat  przystankowych ,   
- termoizolacja budynków użyteczności 
publicznej w Mieście Kalety- -Miejskie 
Przedszkole Nr 1 w Kaletach, w Zespole 
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1          
w Kaletach,   
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Kalety Kuczów i Miotek wraz  z od-
wodnieniem drogi powiatowej nr 3248S,  
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej 

dla Kalet Miotka, Zielonej, Mokrusa, Trusz-
czycy,   
- budowa wodociągu w ul Wierzbowej         
i 30–lecia,   
-  o ś w i e t l e n i e  u l .  Ł ą c z n e j ,   
- poprawa jakości infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – 
sportowych poprzez modernizację i zakup 
wyposażenia stadionu mieście Kalety Le-
śnym Zakątku Śląska,   
- wykonanie ścieżki rekreacyjnej w lasku 
miejskim przy ul. 1 Maja, 
-· modernizacja boiska wielofunkcyjnego na 
stadionie miejskim w Kaletach. 
    W budżecie Miasta Kalety na 2014 rok 
występuje deficyt w kwocie 851 410,51 zł, 
który zostanie pokryty:   
- zaciągniętą pożyczką w wysokości        
800 000,00 zł, na realizację zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów         
i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powia-
towej nr 3248S”   
- wolne środki w kwocie 51 410,51 zł. Dla 
równowagi budżetowej przyjęto: · przycho-
dy budżetu Miasta Kalety w kwocie 
1 987 630,51 zł, w tym:   
- przychody z zaciągniętych pożyczek          
i kredytów na rynku krajowym w kwocie 
800000,00 zł,   
- wolne środki o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 187 630,51 
zł,   
· rozchody budżetu miasta Kalety w kwocie 
1 136 220,00 zł. 

Ambitny projekt budżetu na rok 2014 gotowy 

Klaudiusz Kandzia 
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Od  kilkunastu miesięcy trwają 
prace związane z ustalaniem 

listy projektów w ścieżce pozakonkur-
sowej w ramach środków pochodzą-
cych z puli dla subregionów w ramach 
nowego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014 – 
2020. 
    Miasto Kalety w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych skupiło 
się na trzech Priorytetach w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego 
- 4.3 Wspieranie efektywności energe-
tycznej i wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w infrastrukturze publicz-
nej i sektorze mieszkaniowym. Efektyw-
ność energetyczna (termomodernizacja 
wraz z instalacją OZE i wymianą źródła 
ciepła. 
- 4.1 Produkcja i dystrybucja energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych.  
- 6.2 zaspokojenie znaczących potrzeb    
w zakresie inwestycji w sektorze wod-
nym w celu spełnienia wymogów dorob-
ku prawnego dotyczącego środowiska. 
Gospodarka wodno – ściekowa oraz jed-
nym priorytecie w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
- 8.5 zapewnianie dostępu do zatrudnie-
nia osobom poszukującym pracy i nieak-
tywnym zawodowo, w tym podejmowa-
nie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrud-
nienia. Poprawa zdolności do zatrudnie-
nia u osób pozostających bez pracy. 
    Do każdego z powyższych priorytetów 
złożonych zostało po jednej propozycji 
projektów i tak: 
Priorytet 4.1; Projekt pn:      

„Przeciwdziałanie niskiej Emi-
sji poprzez montaż układów 
solarnych oraz ogniw fotowol-
taicznych - w mieście Kalety 
Leśnym Zakątku Śląska”. Pro-
jekt umożliwi montaż kolekto-
rów słonecznych oraz ogniw 
fotowoltaicznych na budynkach 
prywatnych w mieście Kalety. 
Wnioskowane dofinansowanie: 
4.578.957,77 PLN 
Priorytet 4.3 Projekt pn:  
„Przeciwdziałanie niskiej Emi-
sji poprzez kompleksową ter-
momodernizacje budynków 
użyteczności publicznej w mie-
ście Kalety”. W ramach niniej-
szego projektu planowane jest 
wykonanie kompletnej termo-
modernizacji oraz montaż ogniw foto-
woltaicznych i układów solarnych          
w budynkach  Miejskiego Domu Kultury 
oraz Publicznego Gimnazjum w Kale-
tach. Wnioskowane dofinansowanie: 
3.632.886,92PLN 
Priorytet 6.2 Projekt pn: „Ochrona do-
rzeczna Małej Panwi poprzez rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w mieście 
Kalety”. Projekt przewiduje rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w mieście 
Kaletach poprzez doprowadzenie infra-
struktury kanalizacji sanitarnej do dziel-
nic: Mokrus, Truszczyca, Miotek, Zielo-
na. Wnioskowane dofinansowanie: 
1.217.000,00 PLN 
Priorytet 8.5 Projekt pn:  
„Przeciwdziałanie bezrobociu w mieście 
Kalety poprzez wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców”. Projekt będzie polegał 

na przeciwdziałaniu zjawisku bezrobocia 
na terenie Miasta Kalety poprzez wspie-
ranie lokalnych przedsiębiorców. Firmy 
będą mogły starać się o dofinansowanie 
na stworzenie miejsca pracy dla osoby 
długotrwale bezrobotnej. Wnioskowane 
dofinansowanie: 262.042,23 PLN 
    Łącznie w ciągu najbliższych 6 lat 
Miasto Kalety może uzyskać blisko 
10.000.000 PLN dodatkowego wsparcia 
finansowego ze środków zewnętrznych 
na inwestycje. Są to jedynie środki w puli 
pozakonkursowej. Miasto również będzie 
dodatkowo mogło aplikować o środki    
w ścieżce konkursowej- jak do tej pory. 
   Obecnie nasze projekty czekają na osta-
teczne zatwierdzenie przez Marszałka 
Województwa Śląskiego. 

Miasto Kalety walczy o blisko 10 milionów zł środków unijnych w nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014- 2020  

Sprzedaż drewna  
opałowego i kominkowego  

pociętego na klocki 
 
 

Sosna– 140 zł/mp, 
Brzoza– 160 zł/mp, 

Dąb– 180 zł/mp, 
 
 

tel. 505 362 561,  
tel. 34 357– 83– 50   

Transport na terenie Kalet gratis. 



 

  www.kalety.pl 

   
Str. 20 BIULETYN INFORMACYJNY, GRUDZIEŃ 2013 

W  dniu 28 listopada 2013 r. w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Kaletach odbyła się XXXIV sesja 
Rady Miejskiej w Kaletach, obradom 
przewodniczył Eugeniusz Ptak – prze-
wodniczący Rady Miejskiej wraz          
z Ryszardem Sendlem pełniącym funk-
cję wiceprzewodniczącego RM. 
    W obradach udział wzięło 15 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał. 
    Po sprawozdaniu burmistrza miasta 
Klaudiusza Kandzi z działalności w okre-
sie międzysesyjnym oraz sprawozdaniu 
przewodniczącego Eugeniusza Ptaka,      
z działalności Rady Miejskiej, radni wy-

razili opinię na temat zamiany nierucho-
mości położonej w Miotku na wniosek 
firmy Elgra. 
W kolejnych punktach porządku obrad 
radni podjęli następujące uchwały: 
Nr 296/XXXIV/2013 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok. 
Nr 297/XXXIV/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2023. 
Nr 298/XXXIV/2013 w sprawie wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości. 
Nr 299/XXXIV/2013 w sprawie wysoko-
ści stawek podatku od środków transpor-
towych. 
Nr 300/XXXIV/2013 w sprawie obniże-

nia ceny skupu żyta, stanowiącej podsta-
wę obliczania podatku rolnego w 2014 r. 
Nr 301/XXXIV/2013 w sprawie Progra-
mu współpracy Miasta Kalety z organiza-
cjami pozarządowymi w roku 2014. 
Nr 302/XXXIV/2013 w sprawie trybu 
udzielania oraz rozliczania dotacji dla 
szkół niepublicznych, przedszkoli niepu-
blicznych i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kon-
troli prawidłowości ich wykorzystania. 
W punktach interpelacje i zapytania rad-
nych oraz wolne wnioski i informacje 
zgłaszano następujące sprawy: 
Wiceprzewodniczący Ryszard Sen-
del  prosił,  aby interweniować w sprawie  

Sprawozdanie z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

I nformujemy, iż z końcem marca 
2013 r. upłynął termin składania 

deklaracji o wysokości opłaty za zago-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi.  
     Do złożenia deklaracji obowiązani są 
wszyscy właściciele nieruchomości za-
mieszkałych, niestety znaczna część 
mieszkańców nie wywiązała się jeszcze  
z tego obowiązku, w związku z czym 
prosimy o jak najszybsze dokonanie for-
malności.  
    Niezłożenie deklaracji nie skutkuje 
uniknięciem opłaty śmieciowej, spowo-

duje natomiast dodatkowe koszty i utrud-
nienia przy wprowadzaniu nowego syste-
mu, gdyż konieczne będzie naliczenie 
opłaty poprzez wydanie decyzji admini-
stracyjnej. 
     Każdy właściciel nieruchomości po-
przez deklarację informuje Gminę o ilo-
ści osób zamieszkujących daną nierucho-
mość, a także o sposobie zbierania odpa-
dów, tj. gromadzeniu odpadów z segrega-
cją na poszczególne rodzaje lub groma-
dzeniu bez segregacji. Ze względu na 
fakt, iż opłata naliczana jest na podstawie 
osób zamieszkujących nieruchomość,       
a nie osób w niej zameldowanych, dekla-
racje są istotnym elementem stworzenia 
prawidłowej bazy danych systemu. Jeżeli 
deklaracja nie zostanie złożona, wówczas 
każdorazowo konieczne będzie przepro-
wadzenie procedury wydania decyzji 
administracyjnej w sprawie naliczenia 
opłaty, co wiąże się z kosztami wysyłki 
wspomnianej decyzji. Przypominamy, iż 
wszelkie koszty związane z procesem 
gospodarki odpadami pokrywane są        

z wnoszonych przez Państwa opłat, gdyż 
Gmina nie może dopłacać do systemu.  
    W związku z powyższym przeprowa-
dzenie procedur wydawania decyzji rzu-
tować będzie na koszty gospodarki odpa-
dami na terenie naszej Gminy.  
    Przypomina się także, że od 1 lipca 
2013 r. każdy właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany uiszczać bez wezwania 
opłatę za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w wysokości zaznaczonej 
w deklaracji bądź nałożonej decyzją ad-
ministracyjną. Formularze deklaracji są 
do pobrania na stronie internetowej Mia-
sta Kalety, a także do odbioru w wersji 
papierowej w Urzędzie Miejskim. Prosi-
my o dokładne i rzetelne wypełnianie 
formularzy, by uniknąć konieczności ich 
korygowania. Jeżeli dane zawarte w de-
klaracji ulegną zmianie, wówczas właści-
ciel nieruchomości obowiązany jest do 
złożenia w Urzędzie Miejskim nowej 
deklaracji w terminie 14 dni od momentu 
nastąpienia zmiany.  

Monika Gambuś 

Przypomnienie o konieczności złożenia DEKLARACJI o wysokości opłaty za            
zagospodarowanie odpadami komunalnymi  

Agencja Restrukturyzacji   
i Modernizacji Rolnictwa 
informuje, że z powodu 
prac konserwatorskich 
systemu informatycznego  

w dniach 14-23 grudnia 2013 r.:  
1. Ulegnie wydłużeniu czas rozpatrywania 
wniosków o wpis do ewidencji producen-
tów rolnych. 
 2. Nie będzie możliwości składania zgło-
szeń dotyczących zwierząt gospodarskich 

drogą elektroniczną poprzez Internet za 
pomocą aplikacji CK IRZ. Zgłoszenia 
należy składać w formie papierowej lub na 
nośniku elektronicznym w biurze powiato-
wym ARiMR.  
3. Ulegnie wydłużeniu czas wydawania 
paszportów i duplikatów paszportów by-
dła, co spowoduje, że nie będą one wyda-
wane w dniu złożenia zgłoszenia bydła do 
rejestru w biurze powiatowym ARiMR. 

     W związku z powyższym ARiMR 
zwraca się z prośbą o wcześniejsze składa-
nie w biurze powiatowym ARiMR: wnio-
sków o przydzielenie puli numerów, zgło-
szeń o nadanie numeru siedziby stada, 
wniosków o wpis do ewidencji producen-
tów rolnych oraz innych dokumentów 
wymagających obsługi w systemie infor-
matycznym. Dodatkowe informacje pod 
numerem tel. 32/382 33 61. 

Źródło: www.arimr.gov.pl 

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

5 stycznia Koło PZW Kalety organizuje w MDK zebranie sprawozdawcze za rok 2013. Początek o godzinie 11.00. 

21 grudnia przy Urzędzie Miejskim odbędzie się „I Noc Adwentowa”. W programie m.in. występ chóru i orkiestry. Początek-g.17.00  

20 grudnia w MDK gościć będzie kino Orange. Plan seansów na stronie nr 23. 
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30 grudnia, o godzinie 14.00, w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej. 

zniszczonych przez przeładowane samo-
chody dróg Świerczewskiego i Zielonej 
(radny Z. Peła zauważył, że podobnie 
może stać się z ulicą 3 Maja). 
Radna Maria Wiatrek podziękowała za 
poprawienie odpływu studzienki przy 
ulicy Drozdka, a także złożyła interpela-
cje w sprawie wykonania nawierzchni 
ulic Chopina, Kosmonautów oraz ostat-
niego odcinka Wojska Polskiego i wyko-
nania dodatkowego oświetlenia na ulicy 
Wojska Polskiego. 
Radna Mirosława Potempa podzięko-
wała za oznakowanie zjazdu na ulicę 
Stawową z ulicy Tarnogórskiej, zwróciła 
się o doświetlenie parkingu przy ulicy 
Owocowej, wymianę tablicy ogłoszenio-
wej przy sklepie w Zielonej. W imieniu 
mieszkańców prosiła, aby targowisko 
było czynne w soboty. Radna przedstawi-
ła też problem funkcjonowania Świetlicy 
Środowiskowej „Port” w Miotku. 
Radny Grzegorz Krupa prosił o usta-

wienie tablicy ogłoszeniowej w Jędrysku. 
Radny Zygmunt Mirowski przedstawił 
informację Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych nt. platformy usług elektronicz-
nych dla mieszkańców oraz ponowił 
prośbę o ustawienie tablicy ogłoszenio-
wej przy przystanku w Kuczowie. 
Radna Janina Perz podziękowała za 
udrożnienie studzienki odpływowej przy 
ul. Drozdka oraz za promocję miasta na 
Gali Przedsiębiorców. Radna pytała        
o możliwość zakładania podliczników na 
wodę wykorzystywaną do podlewania 
ogródków oraz o to, czy faktury za ścieki 
wystawiane będą w okresach miesięcz-
nych. 
Radna Zuzanna Jelonek prosiła o usu-
nięcie reklamy ustawionej przy ulicy       
3 Maja, która utrudnia widoczność oraz 
przesunięcie lampy stojącej na tej drodze 
przy skrzyżowaniu z ulicą Kołłątaja tak, 
aby oświetlała obie ulice. 
Radna Irena Nowak podziękowała za 

wyczyszczenie studzienki kanalizacyjnej 
na ulicy Reja oraz pytała czy interwenio-
wano w Zarządzie Dróg Powiatowych 
odnośnie kratki ściekowej na ulicy 1 Ma-
ja na wysokości nieruchomości nr 50. 
Radna Blandyna Kąkol prosiła o skiero-
wanie pisma do firmy UNIMETAL        
w sprawie brakujących tablic z rozkłada-
mi jazdy na przystankach komunikacyj-
nych na terenie miasta oraz o podjęcie 
działań celem doprowadzenia wody do 
nieruchomości w Zarachu. Radna pytała  
o tablicę ogłoszeniową przy przystanku  
w Miotku, a także o zasygnalizowanie 
Zarządowi Dróg Powiatowych problemu 
z nierównościami na ulicy Fabrycznej.  
W przedostatnim punkcie przewodniczą-
cy poinformował radych o pismach, które 
wpłynęły w okresie międzysesyjnym do 
biura rady oraz zaprosił radnych na Ad-
wentowe Godziny Skupienia. 
Na tym sesję zakończono. 

ZUS otwarty dla mieszkańców 

W  imieniu Zakła-
du Ubezpieczeń 

Społecznych w Tar-
nowskich Górach mam 

zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkań-
ców do zarejestrowania swojego profi-
lu na portalu Platformy Usług Elektro-
nicznych.  

    Korzyści dla ubezpieczonych z założe-
nia konta to m.in.: sprawdzenie swoich 
danych zapisanych na indywidualnym 
koncie w ZUS, sprawdzenie stanu konta 
ubezpieczonego, kalkulator emerytalny, 
który wyliczy prognozowaną emeryturę, 
informacje o przyznanych i wypłacanych 
świadczeniach (emeryturach, rentach       

i zasiłkach), dostęp do formularzy PIT.  
Do rejestracji konieczny jest jedynie do-
wód tożsamości. Serdecznie zapraszam 
do skorzystania z tej darmowej rejestracji 
oraz zachęcam do oglądania naszej strony 
www.zus.pl.  

Radny Rady Miejskiej  
Zygmunt Mirowski 

Małgorzata Mazur 
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URZĄD MIEJSKI W KALETACH 
 SERDECZNIE ZAPRASZA  

NA 
 

W   MIEJSKIM DOMU KULTURY, UL.  LUBLINIECKA 2 

4 stycznia 2014 r. (sobota) 

Początek  godzina 20. 00 

Dla gości zagra zespół 
EXIT 

CENA- 110 ZŁOTYCH OD PARY  
(w cenie dobra zabawa, kolacja,  

zimna płyta) 

 

 

Zapisy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

(pokój 7a), Telefon: 034 352-76-56 
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20 grudnia 2013 r. serdecznie  
zapraszamy wszystkich do  

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach  
na seanse w ramach objazdowego  

kina Orange.  
Organizatorzy przygotowali cztery filmy w pięciu seansach.  

Godz. 9.00 oraz 15.30 - MÓJ BIEGUN; Godz. 11.00 - RATUJMY MIKOŁAJA 3D;  
Godz. 17.30 - BILET NA KSIĘŻYC; Godz. 20.00 - KAPITAN PHILLIPS.  

Serdecznie zapraszamy!  

KALETY 
MIEJSKI DOM KULTURY 

20 GRUDNIA 
(PIĄTEK)   

To prawdziwa historia Jaśka 
Meli, najmłodszego w historii 
zdobywcy dwóch biegunów,     
a zarazem pierwszej niepełno-
sprawnej osoby, która dokona-
ła takiego wyczynu. Zanim 
jednak do tego doszło, jego 
rodzina musiała poradzić sobie 
z serią tragicznych wydarzeń. 
Śmierć młodszego syna, a po 
kliku latach – ciężki wypadek 
nastoletniego Jaśka. To histo-
ria, w której rodzina odnajduje 
na nowo wiarę i miłość. Histo-
ria chłopca, który walcząc       
o powrót do normalnego życia, 
odnajduje w sobie siłę charak-
teru obcą niejednemu dorosłe-
mu. To przepiękna opowieść  
o ludziach, którzy trwają ra-
zem pomimo tragedii i uczą się 
bolesne wydarzenia przekuwać 
w zwycięstwo. Jako Jaśka Me-
lę zobaczymy po raz pierwszy 
na wielkim ekranie w głównej 
roli Macieja Musiała, a w ro-
lach jego rodziców Bartłomie-
ja Topę (Drogówka, Dom zły) 
i Magdalenę Walach (Enen). 

Nowy obraz twórcy kinowych 
przebojów „U Pana Boga za 
piecem" i „U Pana Boga         
w ogródku", to pełna ciepła      
i humoru opowieść o młodo-
ści, przyjaźni i miłości w cza-
sach, gdy człowiek stawiał 
pierwsze kroki na Księżycu, na 
ulicach stały saturatory, tran-
zystory pulsowały rock'n'ro-
llem, a szczytem marzeń każ-
dego krajowego fana motory-
zacji był Fiat 125p. Filmowa 
podróż do lat sześćdziesiątych, 
barwnej epoki „dzieci kwia-
tów", hipisów i bigbitu, uwo-
dzi doborową obsadą, rozma-
chem scenograficznym oraz 
ścieżką dźwiękową, na której 
znalazło się ponad 40 przebo-
jów takich wykonawców, jak 
The Animals, The Box Tops, 
The Turtles, The Fox, Mira 
Kubasińska i Breakout, Skal-
dowie, Alibababki, ABC i Ha-
lina Frąckowiak.  

Elf Bernard marzy, aby trafić 
do elitarnej grupy naukowców 
pracujących w tajnym labora-
torium Świętego Mikołaja. 
Jednak, za sprawą niefortunne-
go wynalazku, poczciwy pe-
chowiec niechcący ujawnia 
lokalizację siedziby Mikołaja 
chciwemu miliarderowi. Zło-
czyńca pragnie ukraść sekrety 
Mikołaja i wejść w posiadanie 
magicznej Kuli Czasu, która 
umożliwia wręczenie prezen-
tów dzieciom na całym świe-
cie w zaledwie jedną noc. Je-
dynym sposobem na powstrzy-
manie zła, naprawienie szkód, 
uratowanie Mikołaja i świąt 
Bożego Narodzenia jest ratun-
kowa misja w czasie, która 
wywołuje całą masę zabaw-
nych komplikacji. W pełnej 
przygód podróży Bernardowi 
towarzyszy wesoły renifer-
łakomczuch z latającego zastę-
pu Świętego Mikołaja.  

Oscarowa rola Toma Hanksa! 
Trzymający w napięciu film 
opowiadający o prawdziwych 
wydarzeniach. „Kapitan Phil-
lips” to wielowarstwowa opo-
wieść dokumentująca wyda-
rzenia z 2009 roku związane   
z porwaniem przez somalij-
skich piratów amerykańskiego 
kontenerowca Maersk Alaba-
ma. Znany z rejestrowania na 
taśmie filmowej przełomo-
wych wydarzeń reżyser Paul 
Greengrass w charakterystycz-
ny dla siebie sposób okiem 
kamery śledzi przypominające 
dreszczowiec wydarzenia, jed-
nocześnie malując złożony 
portret efektów globalizacji,    
a wśród nich rosnących prze-
paści między światem boga-
tych i biednych. Film skupia 
się na relacji dowodzącego 
Alabamą kapitana Richarda 
Phillipsa (dwukrotny laureat 
Oscara® Tom Hanks) oraz 
stojącego na czele szajki pira-
tów Somalijczyka Muse’a 
(Barkhad Abdi). 
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Poleca swoje usługi kompleksowego sprzątania domów,  
mieszkań i firm 

        - pranie dywanów, tapicerek samochodowych, 
        - foteli, krzeseł, itp. 
       - profesjonalne prasowania, 

- dbanie o tarasy, mycie elewacji, 
- koszenie trawników, prace ogrodowe. 

Usługi w domu klienta. Wszystko na profesjonalnym sprzęcie firm 
KARCHER  i NUMATIC    

„TĘCZA”

tel. kom. 797-915-388 

tel. 034 357-76-49  


