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U biegłą kadencję kończyliśmy bar-
dzo dobrą informacją jaką było 

pozyskanie przez Miasto środków eu-
ropejskich na budowę Ichtioparku       
w Kaletach. Nową kadencję rozpoczy-
namy od równie dobrych wiadomości. 
    Miasto Kalety otrzymało dofinansowa-
nie z Funduszy Norweskich, do których 
nabór ogłosiło Ministerstwo Środowiska, 
na termomodernizację budynku Urzędu 
Miejskiego w Kaletach. Warto tutaj do-
dać, że po raz pierwszy w historii kale-

tańskiego samorządu, Miastu udało się 
pozyskać środki z Funduszy Norweskich.  
    Całkowity koszt projektu pn. "Poprawa 
efektywności energetycznej budynku 
użyteczności publicznej poprzez kom-
pleksową termomodernizację Urzędu 
Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki      
i Wigury 2" wynosi 1.103.990,00 zł.        
z czego 765.040,00 zł. to kwota dofinan-
sowania przyznana w ramach Programu 
Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie ener-
gii i promowanie odnawialnych źródeł 

energii" Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego.  
    W ramach zadania wykonane zostaną 
prace termomodernizacyjne budynku 
urzędu (w tym min. ocieplenie ścian ze-
wnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana 
okien klatki schodowej, wymiana drzwi 
wejściowych) wraz z wymianą źródła 
ciepła i montażem kolektorów słonecz-
nych. 

Miasto Kalety pozyskało z Funduszy Norweskich ponad 765.000 zł.  
na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego!   

Wizualizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach po termomodernizacji  

Klaudiusz Kandzia 
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19 marca w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku odbyła się prelekcja ekologiczno– wędkarska w której uczestniczyli przedsta-
wiciele władz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z Częstochowy. 

13 marca Urząd Miejski odwiedziła grupa podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci          
w Kaletach Drutarni.  

19 marca w Kartonovni – Centrum Sztuki w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Marcina Painty          
pt. Postrzeganie.  

19 marca w Miejskim Domu Kultury w Kaletach  miejsce koncert dedykowany wolontariuszom i darczyńcom tarnogórskiej 
Szlachetnej Paczki, na którym wystąpił zespół Mix Solo Quartet.  

21 marca w Zielonej wędkarze, mieszkańcy oraz radni tradycyjnie już porządkowali okolice zbiorników wodnych. 

18 marca burmistrz Klaudiusz Kandzia wziął udział w spotkaniu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, które odbyło się          
w Olsztynie. 

26 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż  zdjęć Czesława Chrósta zatytułowanej „Twarze Fabryki– Ludzie     
Fabryki”. 

29 marca, w Niedzielę Palmową, w Kościele Parafialnym w Kaletach– Jędrysku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego przedstawili Misterium Męki Pańskiej.  

21 marca w Truszczycy odbyło się IV Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny. 

"Daj Panie Jego duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja, niech odbija się w Jego oczach. 
 Kto Cię poznał – kochał, kto Cię kochał – opłakuje..." 

 

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy, okazali wiele współczucia, 
duchowego wsparcia i życzliwości z powodu śmierci ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka 

ś.p. Zygfryda Makles 
Rodzinie, krewnym, sąsiadom, znajomym, kapłanom oraz wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w Mszy św.,  

uroczystościach pogrzebowych i w Jego ostatniej drodze – z serca płynące "Bóg zapłać". 
          Z wyrazami szacunku Rodzina 
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30 marca została podpisana umowa na realizację inwestycji „Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska –     
utworzenie parku tematycznego w Kaletach przy ulicy Fabrycznej”.  

24 marca w Miejskim Domu Kultury miał miejsce kolejny, czwarty już  Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. 

21 marca w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się zebranie sprawozdawcze kaletańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Materiały zebrał i opracował: Jacek Lubos 

PODZIĘKOWANIE   
 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA RODZINIE BLIŻSZEJ I DALSZEJ, SĄSIADOM I ZNAJOMYM ZA  
DUCHOWE WSPARCIE W TRUDNYCH DLA NAS CHWILACH ORAZ UCZESTNICTWO  

W CEREMONII POGRZEBOWEJ   

Ś.P. HENRYKA FRITSCH 
 SKŁADAJĄ  

ŻONA ILZA FRITSCH, CÓRKA IWONA, ZIĘĆ JERZY I WNUK PIOTR  

28 marca w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się I Międzynarodowy Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

28 marca przed restauracją „Gościnna” odbył się tradycyjny Jarmark Wielkanocny.   

16 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się VI sesja Rady Miejskiej. 
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NIVEA ufunduje 40 nowoczesnych placów zabaw. 
 Głosuj na kaletańską lokalizację!   

N owoczesny, atrakcyjny i bezpiecz-
ny plac zabaw w naszym mieście? 

To zależy od nas!  
    Miasto Kalety zgłosiło swój udział     
w konkursie organizowanym przez firmę 
NIVEA w ramach akcji "Podwórko  
Nivea". W tym roku nasi mieszkańcy 
będą mogli zawalczyć o jeden z 40 wyjąt-
kowych placów zabaw, który może sta-
nąć przy dolnym zbiorniku wodnym       
w Kaletach Zielonej. Wybór lokalizacji 
nie był przypadkowy – plac zabaw do-

skonale komponowałby się na terenach 
zrewitalizowanych zbiorników wodnych 
naszej dzielnicy rekreacyjnej. Byłby 
uzupełnieniem infrastruktury turystycz-
nej tego miejsca, z którego najwięcej 
frajdy mieliby tym razem nasi najmłodsi 
mieszkańcy.  
    Głosowanie odbywa się za pośrednic-
twem strony www.nivea.pl/podworko.  
Zachęcamy do głosowania! Taka szansa 
nie zdarza się często, więc trzeba ją wy-
korzystać! Agnieszka Kwoka 

Kulinarne podróże przedszkolaków 

W  piątek 6 marca dzieci z grupy 
„Biedronki” wraz z wychowaw-

czynią wybrały się do restauracji 
“Go ścinna”.  
    Po restauracji oprowadzał nas Pan Mi-
chał, który  z uśmiechem, cierpliwie             
i przyjaźnie opowiadał o swoim miejscu 
pracy, dzięki temu wytworzył  ciepłą        
i miłą atmosferę. Dzieci zwiedziły zarów-
no salę, w której goście oczekują na po-
siłki, jak również kuchnię gdzie się je 

p r z y g o t o w u j e ,         
a   także zapoznały 
się z pracą kucharza 
i restauratora.  
Dużą niespodzianką 
okazał się poczęstu-
nek w postaci pysz-
nych rogalików        
i kakao, a starszaki 
mogły poczuć się 
jak specjalni goście 

siedząc przy pięknie 
p r z y g o t o wa n y c h 
stołach. 
W podziękowaniu za 
tak wspaniałą wy-
cieczkę przedszkola-
cy wręczyli dyplom 
oraz upominek. 
Pragniemy serdecz-

nie podziękować właścicielom i pracow-
nikom restauracji „Gościnna”  za tak miłe 
przyjęcie pełne uśmiechu, mnóstwo 
atrakcji i cierpliwość. Bardzo dziękujemy 
za poświęcony czas i miło spędzone 
chwile. 

Dzieci z gr. „Biedronki”                    
Z wychowawczynią  

Anną Franke - Sołtysik 

Z wizytą w Urzędzie Miejskim w Kaletach   

W  piątek, 13 marca Urząd Miej-
ski w Kaletach odwiedzili pod-

opieczni Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Kaletach Drutarni.  
    Burmistrz Miasta przyjął gości w sali 

sesyjnej, gdzie przedstawił prezentację 
multimedialną o naszym mieście oraz 
opowiedział m. in. o funkcjonowaniu 
Urzędu oraz Rady Miejskiej w Kaletach. 
    Następnie nasi goście zwiedzili biura 
magistratu, gdzie mieli okazję zapoznać 

się z codzienną pracą urzędnika. Naj-
większym zainteresowaniem cieszył się 
jednak gabinet burmistrza, w którym to 
podopieczni TPD mieli okazję zasiąść na 
chwilę w fotelu włodarza miasta.  



 

  www.kalety.pl 

(jal) 

kwiecień 2015                      Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety        5 
                                                                                                                                  MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

Marcin Painta – POSTRZEGANIE  
czyli kolejny sukces artysty 

 19  marca 2015 r. w Kartonovni 
– Centrum Sztuki w Warsza-

wie odbyło się uroczyste otwarcie wy-
stawy malarstwa Marcina Painty pt. 
Postrzeganie. Na wernisażu obecna 
była kaletańska delegacja w składzie: 
burmistrz Klaudiusz Kandzia oraz 
radne: Janina Perz, Irena Nowak i Mi-
rosława Potempa. 
   Ekspozycja została zorganizowana tytu-
łem GRAND PRIX Konkursu - MUZA 
2014. Wernisaż był premierową odsłoną 
najnowszych prac Painty oraz toreb uni-
sex z kolekcji Mima bags z jego obraza-
mi.  
     Podczas wystawy oglądać można ob-
razy z cyklu Europa, Europa i Oni - peł-
ne koloru i silnych kontrastów, gdzie 

człowiek gra rolę pierwszoplanową, gdzie 
groteskowo łączą się różne elementy de-
koracyjne, a obrazy kipią od śmiałych 
zderzeń kolorystycznych. Na wystawie 
można było zobaczyć również obrazy     
w czerni i bieli z cyklu Don't be a square 
- Black White – choć monochromatyczne 
to pełne bogatego ornamentu, tak znane-
go z prac artysty. ` 
   Zaprezentowanymi dziełami artysta 
ewidentnie potwierdził, że ta wyjątkowa 
nagroda była mu słusznie przyznana,       
a wśród licznie zebranych gości dyskusje 
o jego twórczości - interpretacje nie mia-
ły końca…  
   Honorowy Patronat  
           Burmistrza Miasta Kalety 
     Kalety to rodzinne miasto artysty dla-

tego warto docenić 
fakt, że Pan Bur-
mistrz Klaudiusz 
Kandzia z dumą 
wspiera działania 
artysty, a nawet 
podczas wernisażu 
powiedział, że 
obecnie to nie Kale-
ty wspierają Marci-
na Paintę a Marcin 
Painta promuje 
Kalety.  

Prelekcja ekologiczno- wędkarska  
w Zespole Szkół w Miotku  

W  dniu 19 marca Zespół Szkół       
i Przedszkola w Miotku odwie-

dzili przedstawiciele władz Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego       
w Częstochowie, którzy w sali gimna-
stycznej wyżej wymienionej placówki 
przeprowadzili prelekcję ekologiczno-
wędkarską.  
    Inicjatorem wizyty był wiceprezes 
Koła PZW Kalety Jerzy Pakuła, a prze-
prowadzenie prelekcji umożliwiła dyrek-
tor ZSiP w Miotku Bożena Dziuk.  
    Prezes Okręgu Maciej Brudziński, 
wiceprezes ds. młodzieży Grzegorz Śli-
wiński oraz rzecznik prasowy Okręgu 
PZW Częstochowa Robert Amborski,     
w towarzystwie przedstawicieli zarządu 
Koła PZW Kalety- Jerzego Pakuły i Jac-
ka Lubosa- przekazali ponad 100 
uczniom z wszystkich klas szkoły podsta-
wowej, a także "zerówki" swoją wiedzę 

na temat: organizmów wod-
nych, technik wędkowania, 
przynęt i zanęt, etyki węd-
karskiej oraz działalności 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego.  
   Podczas prelekcji dzieci 
mogły wykazać się swoją 
wiedzą przyrodniczą, otrzy-
mując za prawidłowe odpo-
wiedzi drobne upominki 
(były wśród nich m.in. akce-
soria wędkarskie i fachowe 
wydawnictwa). Album do-
tyczący gatunków ryb ufun-
dowało też Koło PZW Kale-
ty.  
    Wszystkim dzieciom wrę-
czono pamiątkowe smycze 
Okręgu Częstochowa.  
 

Jacek Lubos 

Źródło: 
www.artimperium.pl 

21  marca, w pierwszy dzień wio-
sny, nad stawami w Zielonej 

zgromadzili się mieszkańcy oraz węd-
karze, aby po raz kolejny uporządko-
wać tereny przy zbiornikach wodnych 
w Zielonej.  
   Wiosenne sprzątanie stało się już nie-
jako lokalną tradycją, dzięki której pod-
czas nadejścia sezonu wypoczynkowego 
nie musimy się wstydzić za naszą tury-
styczną dzielnicę. Podczas porządków 
wysprzątano śmieci, wykoszono z ze-
szłorocznej roślinności wał pomiędzy 
zbiornikami, usunięto kłopotliwe 
"pamiątki" po żerowaniu bobrów. 
   W sobotniej akcji wzięło udział około 
30 wędkarzy z miejscowego koła PZW, 
a także radni: Eugeniusz Ptak, Alojzy 
Rupik i Mirosława Potempa. Burmistrz 
Miasta dziękuje wszystkim, którzy        
w sobotę poświęcili swój wolny czas       
i wzięli udział w sprzątaniu Zielonej,      
a w szczególności członkom stowarzy-
szenia Nasze Kalety z Panią Izabelą Co-
giel – wiceprezes na czele.  

Sprzątaliśmy w Zielonej  
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W  dniu 21 marca 2015 r. w Miej-
skim Domu Kultury w Kaletach 

odbyło się zebranie sprawozdawcze 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożar-
nej.  
    Gośćmi tego spotkania byli: Pani Jani-
na Perz – wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kaletach, Pan Klaudiusz 
Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, kpt. 
Gerard Nickiel – zastępca dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo – Gaśniczej w Tar-
nowskich Górach, podkomisarz Tomasz 
Olczyk - Komendant Komisariatu Policji 
w Kaletach. Otwarcia zebrania dokonał 
druh Adrian Galios – prezes OSP, który  
również przewodniczył zebraniu.  
   Członkowie Zarządu OSP złożyli spra-
wozdania: z działalności OSP za 2014 
rok - Dh Kazimierz Złotosz, sprawozda-
nie finansowe za 2014 rok – Dh Jerzy 
Molenda, sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej OSP za 2014 rok – 
Dh Zdzisław Kozak. W przedstawionych 
sprawozdaniach z działalności OSP za 
2014 rok szczególną uwagę zwrócono na 
zakup dla jednostki średniego samochodu 
pożarniczego MERCEDES – BENZ oraz 
sprzętu strażackiego: drabiny pożarni-
czej, wentylatora oddymiającego, sań 
lodowych oraz zestawu uzupełniającego 
PSP. Podkreślono również duże zaanga-
żowanie się strażaków w organizowane 
szkolenia z zakresu ratownictwa tech-
nicznego i udzielania pierwszej pomocy. 
Po dyskusji nad sprawozdaniami, na 
wniosek Komisji Rewizyjnej, członkowie 
walnego zebrania jednogłośnie udzielili 
absolutorium Zarządowi OSP. Prezes 
OSP druh Adrian Galios podziękował za 
udzielenie absolutorium oraz za zaufanie 
jakim obdarzyli zarząd strażacy w roku 
sprawozdawczym.  
    Następnie głos zabierali zaproszeni 
goście. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kan-

dzia w swoim wystąpieniu 
podziękował zarządowi OSP 
Kalety za dotychczasową 
bardzo dobrą współpracę,     
a strażakom OSP za duże 
zaangażowanie się w pracach 
społecznych na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej miasta 
oraz czynny udział w ak-
cjach ratowniczo gaśniczych. 
Szczególne podziękowanie 
skierował do Naczelnika 
OSP Dh Kazimierza Złoto-
sza za wykonane prace        
w dostosowaniu boksu gara-
żowego do nowo zakupione-
go samochodu pożarniczego oraz duże 
zaangażowanie się w pozyskaniu dotacji 
na zakup tego samochodu. Podziękował 
również strażakom za czynny udział w 
uroczystościach państwowych i kościel-
nych odbywających się na terenie miasta 
oraz w zabezpieczeniu miejscowych fe-
stynów i imprez. Na zakończenie swoje-
go wystąpienia Burmistrz Miasta zapew-
nił strażaków o dalszej, dobrej współpra-
cy ze strony władz miasta na rzecz roz-
woju jednostki OSP. Wiceprzewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Kaletach Pani Jani-
na Perz gratulowała naszym strażakom 
mobilności jednostki, dobrego wyposaże-
nia w sprzęt bojowy. W swoim wystąpie-
niu dużą uwagę zwróciła na wyszkolenie 
strażaków do udziału w różnych akcjach 
ratowniczych. Życzyła strażakom bez-
piecznego udziału i powrotu z akcji ra-
towniczo – gaśniczych. Kpt. Gerard Nic-
kiel – zastępca dowódcy JRG w Tarnow-
skich Górach podziękował strażakom za 
duże zaangażowanie się w prowadzonych 
akcjach ratowniczo – gaśniczych na tere-
nie miasta i powiatu tarnogórskiego.       
W swoim wystąpieniu podkreślił, że na-
sza OSP Kalety wyposażona jest w naj-

lepszy sprzęt pożarniczy. Podziękowania 
skierował w stronę Burmistrza Miasta – 
Klaudiusza Kandzi oraz Rady Miejskiej 
w Kaletach za duży wkład finansowy na 
utrzymanie porządku publicznego oraz za 
bardzo dobrą współpracę w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej miasta i po-
wiatu tarnogórskiego.  W swojej wypo-
wiedzi zapewnił, że dalej będzie konty-
nuowana bardzo dobra współpraca Ko-
mendy Powiatowej PSP w Tarnowskich 
Górach z władzami miasta Kalety. Pod-
komisarz Tomasz Olczyk - Komendant 
Komisariatu Policji w Kaletach podzię-
kował strażakom za dotychczasową do-
brą współpracę w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej naszego miasta. W swoim 
wystąpieniu podkreślił również dobrą 
współpracę w zabezpieczeniu miejsco-
wych imprez. Życzył strażakom bez-
piecznego udziału w prowadzonych ak-
cjach ratowniczo – gaśniczych.  
    Zebranie przebiegało w miłej atmosfe-
rze, była okazja wymienić poglądy i uwa-
gi oraz zgłosić postulaty do realizacji na 
przyszłość.  

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalety    

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim    

Marian Marmajewski 

24  marca w Miejskim Domu 
Kultury odbyła si ę VI edycja 

Mi ędzypowiatowego Konkursu Wiedzy 
o Języku Polskim dla gimnazjalistów 

oraz IV Wojewódzki Konkursu Wie-
dzy o Języku Polskim dla maturzy-
stów.  
    Obydwa konkursy przeprowadzone 
zostały we współpracy ze Studenckim 
Kołem Językoznawców działającym przy 
Uniwersytecie Opolskim pod opieką na-
ukową dr Danuty Lech – Kirstein. Patro-
nat nad całością objęła prof. Janina Haj-
duk Nijakowska , dyrektor Instytutu Po-
lonistyki i Kulturoznawstwa UO w Opolu 
oraz burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia, 
a organizacyjnie imprezę wspomógł dy-
rektor MDK Marian Lisiecki .  

   W potyczkach językowych wzięły 
udział następujące szkoły: Gimnazjum nr 
1 w Lublińcu, Gimnazjum nr 1 w Tar-
nowskich Górach, Gimnazjum w Kale-
tach Miotku, Gimnazjum w Kaletach,       
I LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu, LO 
z Psar, Zespół Szkół Budowlano-
Architektonicznych w Tarnowskich Gó-
rach, I LO im. S. Sempołowskiej w Tar-
nowskich Górach, II LO- Zespół Szkół 
Ogólnokształcąco – Technicznych w Lu-
blińcu.  
   Na początku goście zostali przywitani 
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
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Pana Eugeniusza Ptaka, który życzył 
wszystkim uczestnikom sukcesu, zaś w 
imieniu organizatora zebranych serdecz-
nie powitał dyrektor Publicznego Gimna-
zjum w Kaletach Pan Krzysztof Lisiecki. 
    Uczestnicy otrzymali również pamiąt-
kowe gadżety.  

    Następnie dr Danuta Lech- Kirstein 
wygłosiła prelekcję połączoną z prezenta-
cją multimedialną na temat perswazji       
i manipulacji językowej w środkach ma-
sowego przekazu, w życiu społeczno - 
politycznym czy reklamie. Po uroczy-
stym otwarciu oraz poczęstunku ucznio-

wie ostro zabrali się do pracy. Każdy 
chciał wypaść jak najlepiej. Uczestnicy 
zmierzyli się z tekstem dyktanda oraz 
pełnym pułapek językowych testem. Te-
raz wszyscy z niecierpliwością oczekują 
na wyniki. 
             

Konkurs Wiedzy o Mieście Kalety odbędzie się już po raz czwarty 

M łodych pasjonatów wiedzy na 
temat historii, zabytków oraz 

przyrody miasta Kalety zapraszamy do 
IV edycji Konkursu Wiedzy o Mieście Ka-
lety, którego finały odbędą się 29 kwietnia 
br. w Klubie w Drutarni. Eliminacje szkol-
ne zostaną przeprowadzone do 24 kwietnia 
br.  
    Poniżej zamieszczamy regulamin kon-
kursu.  
REGULAMIN IV KONKURSU WIEDZY 

O MIEŚCIE KALETY  
1. Organizatorem konkursu jest Miasto 
Kalety.  
2. Celem konkursu jest popularyzacja wie-
dzy o mieście Kalety, rozbudzanie zaintere-
sowań problematyką lokalną wśród dzieci    
i młodzieży.  
3. W konkursie udział brać mogą uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy. Startujący rozwiązywać będą test, 
który zostanie przeprowadzony w dwóch 
kategoriach wiekowych:  
a) klasy IV – VI szkół podstawowych  
b) gimnazja  
4. Pytania testowe dotyczyć będą w więk-
szości aktualnych wydarzeń i historii miasta 
Kalety. Część pytań dotyczyć może zagad-

nień o znaczeniu szerszym (powiat, woje-
wództwo, Polska, Europa), luźno związa-
nych z historią miasta Kalety.  
5. W kategoriach a i b startować będą 
uczniowie wytypowani przez szkoły. Szko-
ły podstawowe mogą zgłosić maksymalnie 
5 uczniów, Gimnazja maksymalnie             
8 uczniów.  
6. Kwestia rozegrania eliminacji szkolnych 
do konkursu jest wewnętrzną sprawą szkoły 
(kategorie wiekowe a i b).  
7. Prace konkursowe w formie testu oceniać 
będzie komisja powołana przez burmistrza 
Miasta Kalety.  
8. Komisja wyłoni spośród uczestników 
każdej kategorii wiekowej zdobywców 
trzech pierwszych miejsc. Dopuszcza się 
możliwość zajęcia tego samego miejsca 
przez dwóch lub więcej uczestników,         
w przypadku gdy uzyskają jednakową ilość 
punktów (ex equo). Laureaci konkursu       
w kategoriach a i b otrzymają nagrody rze-
czowe i dyplomy.  
9. Finał Konkursu zostanie przeprowadzony 
w dniu 29 kwietnia 2015 roku w Klubie     
w Drutarni. Zbiórka uczestników godz. 
15.45.  
10. Warunkiem udziału w konkursie jest 

wypełnienie karty zgłoszenia. W katego-
riach a i b placówki szkolne wypełniają 
jedną kartę zgłoszenia dla wszystkich zgła-
szanych uczniów.  
11. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 
dnia 27.04.2015r. pod adres: Urząd Miejski 
w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660  
Kalety, złożyć osobiście w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego, lub przesłać e-mail-em 
na adres: sekretariat@kalety.pl  
12. Rozdanie nagród nastąpi podczas sesji 
Rady Miejskiej, która zwołana zostanie      
w terminie najbliższym finałowi konkursu. 

Podziękowanie 
 

Burmistrz Miasta Kalety składa 
serdeczne podziękowania  

Państwu  
 

Jerzemu i Rucie 
 Baranowskim  

 

za ufundowanie kilku nagród 
dla zwycięzców  konkursu. 
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W   Niedzielę  Męki Pańskiej zwa-
nej  Niedzielą Palmową  w Ko-

ściele Parafialnym w Kaletach– Jędry-
sku wychowankowie Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego przedstawili 
Misterium M ęki Pańskiej.  
    Przedstawienie zawierało w sobie tra-
dycyjny przekaz ewangeliczny, ubogaco-
ny piękną muzyką oraz scenografią. 
    Zobrazowanie Męki Pańskiej było 
pierwszym spektaklem wystawionym                           
w  Parafialnym Kościele przez młodzież 
z naszej placówki i mamy nadzieję, że 
wpisze się na stałe w  pejzaż życia i kul-
turalnego i duchowego Kalet. 
    Przedstawienie  ukazało ogromne za-
angażowanie wychowanków oraz wycho-

wawców  w  osobach  p. Anny Syposz , 
p. Kamila Szlepera, p. Aldony Nowa-
kowskiej oraz Ks. Michała Wąsa w za-
prezentowane w tym dniu umiejętności, 
poświęcony czas i okazane serce            
w  ewangelizację poprzez  teatr. 
     Na koniec przedstawienia słowa po-
dziękowań pod adresem wychowawców,                           
a przede wszystkim pod adresem mło-
dych i zdolnych wychowanków naszej 
placówki wypowiedział Proboszcz naszej 
Parafii Ks. Wojciech Ciosmak. 
     Misterium wykonane przez wycho-
wanków na pewno wyryje swe piętno na 
kształtowanie ich postaw, otworzy szero-
ko oczy na właściwe i nieprzemijające 
wartości człowieka i życia, sposób pa-

trzenia na piękno, kulturę i sztukę, a tak-
że na drugiego człowieka .   
   Dziękujemy wszystkim, którzy w Nie-
dzielę Palmową tak licznie wzięli udział                        
w przedstawieniu, znaleźli czas i docenili 
wkład pracy wychowanków i wycho-
wawców.  
   Szczególne podziękowania kierujemy  
do Proboszcza  naszej Parafii Ks. Wojcie-
cha Ciosmaka za możliwość wystawienia 
przedstawienia w tak szczególnym miej-
scu jakim jest Kościół. 

 
 Katarzyna Jelonek  

 Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Kaletach 

28  marca w Kaletach odbył się kolejny tradycyjny ju ż 
Jarmark Wielkanocny.  

    Podczas jarmarku wystawiano głównie rękodzieło wielkanoc-
ne, tj. pisanki, wianki oraz inne dekoracje świąteczne. Można 
było także zakupić kwiaty, ekologiczne jajka oraz inne artykuły 
przemysłowe.  Mieszkańcy licznie przybyli na jarmark. Pracow-
nicy restauracji Gościnna częstowali przybyłych na jarmark 
pysznym wielkanocnym żurem i ciepłymi napojami. 
    W organizację Jarmarku Wielkanocnego włączyli się ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Gimnazjum w Kale-
tach, a także opiekunowie i młodzież ze świetlic Przystań           
i Port oraz Klubu z Drutarni.  
   Całkowity dochód z kiermaszu w wysokości 2218,21zł prze-
znaczony został na rehabilitację 1,5 letniego Szymona Wojtali, 
którego specjalistyczna rehabilitacja kosztuje rodziców 2 tys. 
miesięcznie.  
    Pieniądze przekazano  matce 1 kwietnia br. z przeznaczeniem 
na pokrycie części kosztów długiej i kosztownej rehabilitacji 
syna.  
    Burmistrz miasta dziękuje wszystkim zaangażowanym          
w przebieg akcji, zaś ofiarodawcom i uczestnikom jarmarku za 
wielkie serce. 

Jarmark Wielkanocny 

Misterium M ęki Pańskiej w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka     
Wychowawczego w Kaletach  
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G rzegorz Bien, na co dzień uczeń 
szkoły gastronomicznej w Tar-

nowskich Górach, ale także wykazują-
cy się ciekawymi inicjatywami kaletań-
ski radny młodzieżowy dwóch kaden-
cji, przebrnął przez sito eliminacyjne  
w castingu do programu "8 smaków 
Europy" tworzonego i emitowanego 

przez telewizję TVS.  
   "8 smaków Europy" to kulinarne wido-
wisko, gdzie pasja do gotowania jest naj-
ważniejsza. Wyłonieni w drodze castin-
gu, uczestnicy w cotygodniowych zmaga-
niach muszą zmierzyć się z kuchnią kil-
kunastu europejskich państw. Na zwy-
cięzcę czekają atrakcyjne nagrody m.in. 

wycieczka, czy też specjalny cykl progra-
mów w telewizji TVS.  
   Zapraszamy do kibicowania Grzesiowi 
w jego przygodzie z telewizyjnym goto-
waniem! Odcinki „8 smaków Europy”  
emitowane są w niedzielne popołudnia,    
zaś zmagania naszego kulinarnego eks-
perta będzie można zobaczyć 3 maja.   

Mieszkaniec Kalet- Grzegorz Bien- gotuje w programie "8 smaków Europy"   

PRACOWNIA ZŁOTNICZA 
 

BRONISŁAW SORNAT 
 

KALETY, ul. Gwoździa 8 
 

tel. 34 357-73-30 
 

PRACOWNIA CZYNNA: 
 

poniedziałek, wtorek, środa 
 10.00-17.00 

 

sobota  
10.00-13.00 

REKLAMA PŁATNA 
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   Dnia 19 marca w Domu Kultury       
w Kaletach odbył się prestiżowy kon-
cert dedykowany wolontariuszom          
i darczyńcom tarnogórskiej Szlachet-
nej Paczki, na którym wystąpił zespół 
Mix Solo Quartet.  
   Nietuzinkowy repertuar mający w sobie 
utwory zarówno z muzyki klasycznej jak 
i rozrywkowej zaprezentowały solistki 
zespołu: Marta Bańczyk, Zuzanna Szwe-
da oraz Joanna Kabzińska przy muzyce 
Doroty Dakszewicz. Niezwykle utalento-
wane, młode solistki zaskoczyły publicz-

ność, która była oczarowana ich wystę-
pem. Koncert prowadziła Katarzyna Ko-
walczyk - liderka Szlachetnej Paczki po-
wiatu tarnogórskiego, która podsumowa-
ła działalność naszego rejonu, dziękując 
obecnym na widowni wolontariuszom      
i darczyńcom za pomoc i współpracę. 
Koncert zakończył się piosenką finałową 
"Time to say goodbay", a następnie Dy-
rektor Domu Kultury Marian Lisiecki 
zaprosił gości na kawę i ciasto.  
   Jesteśmy ogromnie zaszczyceni tym, że 
tak wspaniały koncert mógł odbyć się    
w naszym Miejskim Domu Kultury, tym 
bardziej, że wśród solistek wystąpiła 
mieszkanka naszego miasta pani Marta 
Bańczyk, która była również inicjatorką 
tego koncertu.  

   Oprócz występu młodych artystek, pu-
bliczność miała okazję zapoznać się         
z działalnością Szlachetnej Paczki. Pani 
Katarzyna Kowalczyk przygotowała pre-

zentację medialną przybliżając nam jesz-
cze bardziej tę cudowną formę niesienia 
pomocy potrzebującym.  

   Dziękujemy z całego serca 
zespołowi MIX SOLO 
QUARTET za wspaniały 
koncert, Pani Kasi Kowal-
czyk za prowadzenie i pomoc 
w przygotowaniu całej im-
prezy oraz przybyłej publicz-
ności za obecność. Już nieba-
wem bo 6 czerwca br. miesz-
kańcy naszego miasta oraz 
przybyli goście będą mieli 
okazję usłyszeć i zobaczyć 
MIX SOLO QUARTET pod-
czas otwarcia XVII Dni Ka-

let. 
 

 Katarzyna Kowalczyk  
i Marian Lisiecki 

Koncertowo w MDK 

26 marca 2015 r. w Galerii Słonecznej 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 
odbyła się wystawa fotograficzna 
"Twarze Fabryki – Ludzie Fabryki".   
    Inicjatorem wystawy przedstawiającej 
czasy, kiedy Kaletańskie Zakłady Celulo-
zowo Papiernicze  w Kaletach przeżywa-

ły swoją świetność, jest dziś już niestety 
nieżyjący p. Czesław Chróst - wieloletni 
pracownik KZCP, a także instruktor foto-
grafii w fabrycznym niegdyś Domu Kul-
tury.  
    18 listopada 2013 r. p. Czesław uro-
czyście otwarł pierwszą wystawę zdjęć 
dokumentujących czasy KZCP. Docelo-
wo planował zorganizować takich wy-
staw jeszcze kilka. Chciał nawet stwo-
rzyć archiwum KZCP, w którym znala-
złyby się nie tylko fotografie, ale także 
inne pamiątki związane z historią zakła-
dów. Niestety nie zdążył.  
    Otwarcie wystawy, którego dokonali 

burmistrz miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia oraz dyrektor 
MDK Marian Lisiecki, jest 
kontynuacją ekspozycji zdjęć 
przygotowanych w ubiegłym 
roku przez p. Czesława.  
   Burmistrz wraz z dyrekto-
rem MDK opowiedzieli po-
krótce o pasji p. Czesława 
Chrósta do fotografii oraz      
o pracy jaką włożył w przy-

gotowanie tej ekspozycji.  
   Honorowym gościem wystawy była 
żona nieżyjącego fotografa – p. Wanda 
Chróst, która podziękowała wszystkim za 
przybycie i w imieniu męża zaprosiła do 
oglądania zdjęć, na których każdy z pew-
nością odnajdzie znajome twarze. 
   Podczas przemówień padło wiele senty-
mentalnych odniesień do fabryki – boha-
terki wystawy. Burmistrz miasta stwier-
dził, że była ona niejako "matką żywiciel-
ką", w której pracował niegdyś członek 
prawie każdej kaletańskiej rodziny.   
    O głos poproszony został również naj-
starszy gość wystawy – p. Rajmund Gryc, 

Otwarto wystawę fotografii    
wykonanych przez  
śp. Czesława Chrósta 
 "Twarze Fabryki –     
Ludzie Fabryki"    
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Zawody wędkarskie o tytuł Mistrza Koła PZW Kalety 
   Dnia 26 kwietnia na  zbiorniku wodnym Zielona Górna odbędą się spławikowe zawody wędkarskie o Mistrza Koła 
PZW Kalety. Zbiórka zawodników o godzinie 6.00 pod „grzybkiem” na wale mi ędzy zbiornikami. 
   Następne zawody, o Puchar Zielonej, odbędą się w sobotę 16 maja. 

Zarząd Koła PZW Kalety 

Drużynowy turniej szachowy miast 
   Dnia 25.04.2015 r. (sobota) na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radzionkowie na Hali Sportowej MOSiR Radzionków zostanie rozegrany 
DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY MIAST.  
   Zawody przeprowadzone zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. 
Obowiązywać będzie tempo gry 15 min. na zawodnika. Każda z drużyn składa się z 
4 zawodników (mieszkańców z danej miejscowości) dwie osoby do lat 18 i dwie 
osoby powyżej 18. Turniej rozpocznie się o godzinie 10.30 i zakończy około 15.30. 

 Marek Rupik 

Drużynowy mecz szachowy  
MDK Kalety – MGOK OSP Wo źniki 

   Dnia 24 kwietnia 2015 roku (piątek) na terenie Miejskiego Domu Kultury      
w Kaletach, odbędzie się Drużynowy Mecz Szachowy MDK KALETY – MGOK 
OSP WOŹNIKI.  
    Drużyny wystąpią w składach 4-osobowych z podziałem na dwóch seniorów po-
wyżej 18 lat i dwóch zawodników do lat 18 w każdej z drużyn. Zawody rozegrane 
zostaną w formie turnieju kołowego z tempem gry po 5 minut na zawodnika. Suma 
zdobytych przez zawodników punktów decydować będzie o końcowym wyniku dru-
żynowym. Rozgrywki rozpoczną się około godz. 17.00. 

Marek Rupik 

który w KZCP przepracował 40 lat. Pan 
Rajmund przypomniał czasy świetności 
tego zakładu pracy. 
    Na wernisaż przybyło kilkudziesięciu 
mieszkańców naszego miasta, a także 
przedstawiciele Rady Miejskiej: Eugeniusz 
Ptak, Janina Perz, Adam Gabryś i Krzysz-
tof Rogocz.  
    Ekspozycja wzbudzała niemałe emocje 
naszych mieszkańców, którzy rozpoznawali 
na fotografiach swoich najbliższych, sąsia-
dów, znajomych. Miło było popatrzeć jak 
przenosiła zebranych w sentymentalną po-
dróż w przeszłość.  
    Wystawa potrwa do 30 kwietnia br.          
i można ją oglądać w godzinach otwarcia 
Miejskiego Domu Kultury w Galerii Sło-
necznej na I piętrze.  
     Zwracamy się również z prośbą do osób, 
które rozpoznają na zdjęciach znajome 
twarze, o wpisanie ich imion i nazwisk na 
kartkach umieszczonych na stolikach pod 
ekspozycjami. 
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Leśne uroczysko Krywałd 

N adeszła wiosna. W miarę jak wo-
kół zaczyna robić się coraz bar-

dziej zielono, a powietrze zyskuje swój 
niepowtarzalny w żadnej innej porze 
roku zapach, wielu z nas zaczyna re-
kreacyjnie biegać, spacerować czy 
wsiadać na rower. A że leśne położenie 
naszego miasta jest niewątpliwym bło-
gosławieństwem dla lubiących tego 
typu aktywność– masowo wręcz wkra-
czamy w leśne ostępy  budzące się do 
życia po zimowym letargu. 
    Jeszcze kilka lat temu „weekendowi 
wycieczkowicze”, z obawy przed zgubie-
niem i przypadkowymi odwiedzinami 
Koszęcina czy Woźnik,  skazani byli na 
poruszanie się ścieżkami niezbyt oddalo-
nymi od zabudowań. W mniejszym stop-
niu piszę tutaj o miejscowych, co o go-
ściach dojeżdżających z różnych okolic 
samochodem, pociągiem czy autobusem. 
Jednak w miarę nakierowania Kalet, ale 
też miejscowości ościennych, w stronę 
rozwoju turystyki (co przy istniejących 
walorach przyrodniczych musiało nie-
uchronnie nastąpić) – nawet mało obyci   
z topografią terenu leśni turyści zyskali 
na pewności siebie. Pomagają im w tym 
nadleśnictwa oraz miejskie i gminne pod-
mioty samorządowe (czasami też powia-
towe, choć w ostatnich latach zdanie to 
jest aktualne niestety jedynie dzięki ak-
tywności powiatów sąsiadujących z po-
wiatem tarnogórskim, a nie jego samego), 
dzięki którym co rusz na rynku ukazuje 
się ciekawa mapa okolicy, przewodnik, 
strona internetowa, znakuje się nowy 
szlak, czy odnawia już istniejący. Jedną  
z ciekawszych inicjatyw w tym wzglę-
dzie było oznakowanie w roku 2013 
„Leśnej Rajzy”. Wcześniej mieliśmy      
w Kaletach oznakowaną m.in. Pętlę         
z Cisem Donnersmarcka w kierunku na 
Pniowiec i Mikołeskę, czy „Zieloną Pę-
tlę” wokół zbiorników w Zielonej.         
W okolicy nowe ciekawe trasy leśne 
oznakowało Miasteczko Śląskie oraz 
Tworóg. Większość tras możemy zwie-
dzić nawet nie używając  tradycyjnej 
mapy czy przewodnika. Ich przebieg za-
zwyczaj jest powszechnie dostępny dzię-
ki internetowi, a ten z kolei wielu z nas 
niejako „zabiera do lasu” wraz ze swoim 
smartfonem.  
    Mapy– te tradycyjne, papierowe oraz 
te elektroniczne– przestały nas ograni-
czać w terenie. Dzięki  swojej dokładno-
ści pozwalają odwiedzić ciekawe miej-
sca, które niejednokrotnie oddalone są od 
oznakowanych duktów, lub leżą na szla-
kach sąsiadujących. W okolicy Kalet 

punkty te są na tyle zagęszczone, że 
można nimi obdzielić np. kilka kolej-
nych weekendów. Przykłady? Zalana 
kopalnia w Pasiekach, bagno Bruch, 
zbiorniki wodne Nakło– Chechło, 
Świerklaniec czy Posmyk, uroczysko 
Głęboki Dół, Potempowe,  rezerwaty 
przyrody Góra Grojec i Jeleniak– Mi-
kuliny, źródła Małej Panwi i Brynicy, 
Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną 
Liswartą… Wystarczy? 
   Dziś jednak chciałbym zapropono-
wać jako docelowy punkt wycieczki 
miejsce stosunkowo bliskie, piękne, 
ciekawe i tajemnicze– leśne uroczy-
sko Krywałd. 
    Historia leśnej osady nie sięga głę-
boko w mroki dziejów. Osadników 
niemieckich na urokliwą śródleśną 
polanę przez którą meandruje Mała 
Panew sprowadzić miał pod koniec 
XVIII wieku koszęciński hrabia So-
bek. Miejsce to pierwotnie zwać się 
miało Dolną Krusznicą, jednak          
w miarę upływu lat nazwa ta zanikła 
na rzecz Krywałdu. Być może, stosu-
jąc analogię z identyczną nazwą, jaką 
przez wieki nosił Knurów, Krywałd to 
po prostu „Wroni Las” (Krahenwald). 
Osadnicy mieli się zająć pozyskiwa-
niem stali w wybudowanej specjalnie 
na ten cel świeżarce (fryszerce). Pro-
c e s  f r y s z e r s k i  p o l e g a ł 
na świeżeniu surówki, czyli oczysz-
czaniu jej z domieszek poprzez 
ich utlenianie.  
    Spis z roku 1855 potwierdził funk-
cjonowanie tejże świeżarki. W osa-
dzie były stały  wówczas 4 domy 
mieszkalne i 5 gospodarczych. Na 
stałe Krywałd zamieszkiwało 17 osób.     
     Powszechny upadek kuźnic nad 
Małą Panwią trwający w II połowie 
XIX wieku nie oszczędził krywałdz-
kiej manufaktury, która znika z wyka-
zów około roku 1870. Wówczas już 
miejscowość znajdowała się pośrodku 
wielkiego, 600 hektarowego zwie-
rzyńca dla jeleni utworzonego przez 
książąt koszęcińskich Hohenlohe– 
Ingelfingen, którzy zbudowali tam 
drewniany zameczek myśliwski. 
Dworek gościł co roku, w drugiej de-
kadzie września, znamienitych myśli-
wych, którzy zjeżdżali  tam na najlep-
sze w okolicy rykowisko. 
    Czasy książąt i szlacheckich polo-
wań zakończył rok 1945. Niewiele 
dłużej przetrwał myśliwski zameczek, 
który   rozebrano   w   latach   50-tych  

Nieistniejący już drewniany zameczek myśliwski. 

Krywałd. Przeprawa przez rzekę po powalonych pniach. 

Stara droga na nieistniejący most. Południowy brzeg 
rzeki. W tle pozostałości  po zabudowaniach (piwnica). 

Krywałd. Północny brzeg Małej Panwi. Krzyż przy 
drodze z Piłki i Koszęcina w kierunku Bruśka. 

Źródełko niedaleko Krywałdu. 
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W  sobotę 21 marca, w Truszczycy 
odbyły się już po raz czwarty 

organizowane przez Miasto Kalety, 
przy współudziale Powiatu Tarnogór-
skiego oraz Nadleśnictwa Świerklaniec, 
zawody lekkoatletyczne z cyklu Powia-
towe Biegowe Powitanie Wiosny. 
   Bieg na dystansie 4,9 kilometra, które-
go trasa biegła leśnymi drogami i ścież-
kami, najszybciej, z czasem 17 minut, 
ukończył bytomianin Kamil Bezner.     

W poszczególnych 
kategoriach tryum-
fowali jeszcze: 
Agnieszka Stań-
czyk, Izabela To-
maszewska i Paweł 
Lelit.  
   Ogółem wystar-
towało 25 biegaczy     
i biegaczek. Tytuły 
n a j s z y b s z y c h 

mieszkańców Kalet 
zdobyli: Agnieszka 
Stańczyk i Piotr 
Kuder.  
   Puchary wręczył 
burmistrz Kalet 
Klaudiusz Kandzia.  
    Po zawodach bie-
gacze wraz z rodzi-
nami spotkali się 
przy tradycyjnym 

już ognisku i pieczeniu kiełbasek. Orga-
nizator zawodów dziękuje Panu Marcino-
wi Prandziochowi, Panu leśniczemu Bro-
nisławowi Wawrosiowi oraz Milenie 
Krus i Marcie Kamińskiej za pomoc        
w sprawnym przeprowadzeniu IV Powia-
towego Biegowego Powitania Wiosny.   
   Następne zawody biegowe już 16 maja 
w Zielonej. Zapraszamy! 

W Truszczycy już po raz czwarty powitano wiosnę na sportowo  

kwiecień 2015                    Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       13 
                                                                                                                               MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

XX-wieku drewno przeznaczając ponoć 
na budowę kościoła w Strzebiniu. Na 
Krywałdzie do końca tego stulecia miesz-
kały rodziny robotników leśnych. Ostatni 
mieszkańcy opuścili to przepiękne miej-
sce około roku 1997. Dziś, zaledwie 18 
lat po tym wydarzeniu, tylko wprawne 
oko dojrzy tu ślady ludzkiej egzystencji.  
    Na Krywałd prowadzą z Kalet dwie 
drogi. Można pojechać lasem przez Lu-
bocz na Brusiek, za kościołem skręcić      
w lewo w stronę Tworoga. Zaraz po wy-
jechaniu na DW nr 907, po paru metrach    
z prawej strony mamy leśny parking, na 
którym zaczyna się leśna ścieżka do Pu-

stej Kuźnicy (wiedzie tamtędy czarny 
szlak PTTK). Po przejechaniu jakichś       
3 km po prawej stronie  zobaczymy aleję 
leciwych dębów prowadzących wprost ku 
Małej Panwi, do nie istniejącego już dziś 
niestety mostu. To już Krywałd. Niestety, 
ze względu na brak wspomnianej przepra-
wy, bez kaskaderskich wyczynów typu 
przechodzenie przez rzekę po powalonych 
przez bobry pniach drzew– przedostanie 
się na drugą stronę jest niemożliwe. 
    Najprościej dostać się do tej zapomnia-
nej osady mijając kościół w Bruśku           
z lewej strony i skręcając na DW nr 907  
w prawo. Po przejechaniu mostu nad 
Małą Panwią zjeżdżamy w lewo, by po 

kilkuset metrach minąć malownicze źró-
dełko z wiatami spoczynkowymi. Potem 
jeszcze chwila– i już Krywałd. 
    Wielu czytelników po lekturze powyż-
szego stwierdzi zapewne, że historia Kry-
wałdu dużo wcześniej nie miała przed 
nimi tajemnic i byli tam już niejednokrot-
nie. Mniemam jednak, że istnieje także 
spora grupa osób, która pomimo bliskości 
tej ciekawej okolicy nigdy Krywałdu nie 
odwiedziła. Jednych i drugich zachęcam 
do wiosennych wypadów w leśne miejsca 
mniej lub bardziej znane. Jak już wyżej 
wspomniałem– Kalety i ich okolice mają 
ich bez liku. 

Jacek Lubos 
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I Mi ędzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Kalety  

W  dniach 28-29 marca Kalety 
gościły tenisistów stołowych       

z partnerskich miast: Ustroń i Vitkov.  
     W sobotę o godz. 14.00 w sali gimna-
stycznej PSP nr 1 w Kaletach rozpoczęły 
się rozgrywki I Międzynarodowego Tur-
nieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmi-
strza Miasta Kalety, które trwały do 
godz.19.00. Startowały cztery drużyny: 
Vitkov, Ustroń, Kalety I i Kalety Oldbo-
je. Grano systemem drużynowym „każdy 
z każdym”.  
    Turniej wygrała pierwsza drużyna        
z Kalet w składzie: Piech Paweł, Piech 
Mateusz, Mnich Krystian, Jeż Antoni, 

wygrywając wszystkie mecze.
  
Wyniki meczów:  
Vitkov – Kalety Oldboje 1:5 
Ustroń – Kalety 2:5  
Vitkov – Kalety 1:5  
Ustroń – Kalety Oldboje 1:5 
Kalety – Kalety Oldboje 5:1 
Ustroń – Vitkov 4:3  
 
Końcowa klasyfikacja:  
I miejsce: Kalety I - 3 pkt.  
II miejsce: Ustroń - 2 pkt.  
III miejsce: Vitkov - 1 pkt.  
IV miejsce: Kalety Oldboje – 0 pkt.         

Zawody stały na wysokim 
poziomie sportowym, bo-
wiem wszyscy uczestnicy na 
co dzień występują w roz-
grywkach ligowych swoich 
krajów. Impreza sportowa 
zakończyła się o godz. 19.00 
ceremonią wręczenia pucha-
rów, której dokonali: bur-
mistrz Kalet Klaudiusz Kan-
dzia, przewodniczący Rady 
Miasta Eugeniusz Ptak oraz 
poseł Tomasz Głogowski. 
Zawody sędziował Czesław 
Borecki.  

 Antoni Jeż 

W  sobotę 28 marca odbyła się 
pierwsza, historyczna edycja 

Halowego Pucharu Polski. Zawody     
w MOSiR Zabrze przyciągnęły do ry-
walizacji blisko czterdziestu zawodni-
ków z całej Polski, którzy rywalizowali 
o nagrody w kategorii "Open" oraz 
"Junior".  
    W zawodach startowało sześciu za-

wodników z drużyny TPD Kalety.  
    Największym sukcesem może się po-
chwalić Mateusz Pęcherz, który w junio-
rach zdobył drugie miejsce po biegu do-
datkowym. Po tak spektakularnym sukce-
sie Mateusza wiele osób mówiło że może 
to być faworyt w tegorocznych Mistrzo-
stwach Światach. Obok Mateusza starto-
wał Krzysztof Marczak, który zdobył 

ósme miejsce. W kategorii Open starto-
wali Rafał Pigoń, Piotr Pluczyński, Szy-
mon Wąsinski i Piotr Kuder. Do finału 
doszedł Rafał zajmując dziewiątą pozycję 
oraz Piotr Kuder szesnastą. Warto dodać, 
że Piotr otrzymał nagrodę za najbardziej 
walecznego zawodnika.   
  

Zawodnicy TPD Kalety startowali w Halowym Pucharze Polski 

TPD Kalety 
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS Małapanew 
 

Prosimy wypełnić rubryk ę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-36 
(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE ŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO ŻYTKU 
PUBLICZNEGO) wpisuj ąc nazwę „FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334 oraz w rubryce 
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE” 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 przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu przez 
dzieci  i młodzież w klubie Małapanew Kuczów.   

Nie dali rady Amatorowi 

R unda wiosenna w częstochowskiej okręgówce 
trwa ju ż niemal od miesiąca.  W tym czasie kale-

tańska Unia zdołała „zaliczyć” wszystkie rodzaje re-
zultatów, ale poniosła tylko jedną porażkę. 

   Jeszcze przed startem ligi, 14 marca, Unici rozgromili w Pucha-
rze Polski Jedność Boronów 4:1. Tydzień później, 21 marca,         
w podobny sposób rozprawili się z ostatnią drużyną ligi– Spartą 
Tworóg w meczu wygranym aż 5:1. 28 marca nasza drużyna zre-
misowała w Częstochowie ze Stradomiem  2:2, 4 kwietnia przegra-
ła na Fabrycznej z wiceliderem– Amatorem Golce 0:1,  11 kwiet-
nia wygrała na wyjeździe z Orłem Kiedrzyn 2:0, zaś 15 kwietnia 
pokonała w Pucharze Polski w Lisowie Liswartę 2:0. 
   Drużynę wzmocnił przed rundą wiosenną występujący na pozycji 
bramkarza Tomasz Masina. 
    Mecze Unii na przełomie kwietnia i maja 2015 r.: 
- 18 kwietnia Liswarta Krzepice (dom) 
- 25 kwietnia Victoria Częstochowa (dom) 
- 2 maja Liswarta Lisów (wyjazd) 

Unia Kalety kontra Liswarta Lisów.  
Foto z profilu facebook’owego KS Unia Kalety. Jacek Lubos 

Piłkarze Małejpanwi wystartowali w wiosennym boju o ligowe punkty 

Od wygranej z 3:1 z LKS 
Wierzbie rozpoczęli rund ę wio-
senną w lublinieckiej B- klasie 
piłkarze kuczowskiej Małej-
panwi. Dorobkiem bramko-

wym podzielili się w tym meczu Adam Kąkol 
(2) i nowy nabytek klubu z Kuczowa– Sławo-
mir Brojewski.  
    W najbliższym czasie Małapanew zagra         
z LKS Droniowice (wyjazd 19 kwietnia), Wartą 
II Kamieńskie Młyny (26 kwiecień, dom),  Taj-
funem Harbułtowice (3 maja, wyjazd) oraz Or-
łem Pawonków (10 maja, dom).  
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Od  kilku-
na s tu 

tygodni przez 
media naszego 
Powiatu i w roz-
mowach miesz-

kańców przewija się temat wstrzyma-
nia przez Powiat Tarnogórski finanso-
wania budowy kanalizacji sanitarnej     
i  deszczow e j  w  c iąg u  u l i cy                
Paderewskiego, która to inwestycja 
miała być realizowana wspólnie             
z Miastem Kalety. Korzyść z tego by-
łaby taka, że uciążliwości związane       
z wykopami i zamknięciem ulicy 
dotknęłyby mieszkańców tylko raz. 
     Jednak na sesji Rady Powiatu w dniu 
24 marca 2015 roku przegłosowano 
uchwały, które nie zabezpieczają środ-
ków finansowych wystarczających do 
wypełnienia zobowiązań wynikających      
z porozumienia zawartego pomiędzy 
Powiatem a Miastem Kalety, co dla nas 
jest  nie do przyjęcia.  
    Zastanawiające jest to, że władze Po-
wiatu Tarnogórskiego szukają oszczęd-
ności głównie kosztem Kalet. To gorzkie 
stwierdzenie wypływa z faktu, że w 2010 
roku władze Powiatu zlikwidowały je-
dyną szkołę średnią w naszym mieście – 
Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomi- 
cznych, zamykając placówkę o ponad 70 
- letniej historii w iście ekspresowym 

tempie. Czy została w Powiecie zlikwi- 
dowana jakaś inna szkoła średnia? Filię 
Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury Powiat zlikwidował w 2012 
roku, podczas gdy inne filie działają        
w innych miejscowościach Powiatu bez 
przeszkód do dzisiaj. Powiat nie wyre-
montował dotąd uszkodzonego podczas 
powodzi w 2010 roku mostu na kanale 
ulgi w Zielonej. 
    W trakcie głosowania w dniu 24 marca 
br. dwóch radnych powiatowych z Kalet 
– panowie Marcin Parys i Lucjan Galios -
głosowało za uchwaleniem niekorzyst-
nego dla swojego miasta budżetu Powiatu 
na rok 2015. Być może głosowali zgod-
nie z własnym przekonaniem, dlatego nie 
krytykuję ich decyzji. Gdybym to jednak 
ja był radnym powiatowym, zagłosował-
bym przeciw, ponieważ uchwały te były 
podjęte wbrew wcześniejszym zobo-   
wiązaniom Powiatu i wbrew interesom 
mieszkańców Kalet, zwłaszcza mieszka-
jących w Kuczowie i Miotku. A trzeba 
pamiętać, że to głównie dzięki głosom 
mieszkańców naszego miasta radni ci 
zostali wybrani do Rady Powiatu.  Po 
drugie, głosując przeciwko, wskazałbym, 
że uchwała budżetowa powinna zawierać 
inwestycję w Kuczowie i Miotku. Tłu-
maczenie, że Rada Powiatu uchwaliła 
program naprawczy dla Powiatu Tar-
nogórskiego, który wymusza zawieszenie 

takich inwestycji, jak budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w Kaletach Ku- 
czowie i Miotku nie wytrzymuje krytyki. 
Ustawa o finansach publicznych,  w art. 
240 a pkt. 5 mówi wyraźnie, że     w ok-
res ie  r ea l i zo wa n ia  p ro gra mu 
naprawczego jednostka samorządu tery-
torialnego nie może jedynie podejmować 
nowych inwestycji finansowanych kre-
dytem, pożyczką lub emisją papierów 
wartościowych. Sporna budowa kanali-
zacji w Kuczowie i Miotku NIE JEST 
NOWĄ INWESTYCJĄ. Dlatego doma-
ganie się jej przez burmistrza i samorząd 
Kalet uważam za zasadne i prawnie 
konieczne. Tym bardziej, że w przypadku 
niedotrzymania terminu zakończenia 
robót miastu grożą konsekwencje finan-
sowe z tytułu zaciągniętych już zobowi-
ązań. Znamienne jest to, że obrony kon-
tynuacji budowy odwodnienia ul.       
Paderewskiego nie podjął się żaden radny 
powiatowy z Kalet, lecz radny z Radzion-
kowa –  Józef Korpak. 
    Dodać należy, że to nie Miasto Kalety 
jest winne fatalnej sytuacji finansowej 
Powiatu Tarnogórskiego. W końcu         
w zarządzie Powiatu nie mamy swojego 
człowieka już trzecią kadencję. 
     Nie zgadzamy się, by to tylko naszym 
kosztem Powiat wychodził z zapaści. 

 

Władze Powiatu Tarnogórskiego kolejny raz szukają oszczędności kosztem Kalet 

K lub Seniora skupiający miesz-
kańców  Kuczowa, Miotka, Mo-

krusa i Zielonej rozpoczął swoją dzia-
łalność 10 marca br.  
    To inauguracyjne spotkanie zaszczycił 
swoją obecnością Burmistrz Miasta Kale-
ty Klaudiusz Kandzia. Uczestnicy mieli 
możliwość usłyszeć i zobaczyć na pre-
zentacji multimedialnej nowe oblicze 
Kalet- zmiany w infrastrukturze, turysty-
ce, sporcie, rozwoju każdej z dzielnic. 
     24 marca miało miejsce kolejne spo-
tkanie klubu, w którym uczestniczył pan  
Marcin Painta – malarz artysta, mieszka-
niec Kalet. Opowiedział o swojej twór-
czości oraz zaprezentował namalowane 
przez siebie obrazy i dzieła sztuki użyt-
kowej dostępne w postaci szklanych mo-
zaik, artystycznych tapet, naklejek na 
drzwi, okładek zeszytów i najnowszy 
trend – modnych toreb noszonych przez 
celebrytów.  
     Następne spotkanie odbyło się            
7 kwietnia. Zaproszono na nie profesjo-
nalną kosmetyczkę p. Agnieszkę Drzazgę 

prowadzącą gabinet kosmetyczny w Ję-
drysku, a niedługo także w Kuczowie. 
Pani Agnieszka wygłosiła prelekcję na 
temat używania kremów do twarzy. Od-
powiadała również na wiele innych py-
tań. Wyraziła chęć systematycznej współ-
pracy z klubem więc od września planu-
jemy cykl seminariów poświęconych 
dbaniu o ciało, wygląd zewnętrzny,  kon-
dycję fizyczną. W tym zakresie będą pro-

wadzone też różnego rodzaju aktywności 
ruchowe. 
     Ideą tego klubu ma być integracja 
osób starszych, aktywne i twórcze spę-
dzanie wolnego czasu, wzmacnianie kon-
taktów towarzyskich, podtrzymywanie 
znajomości i przyjaźni.  
    W programie zajęć zaplanowaliśmy  
imprezy okolicznościowe, wycieczki 
turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do  

Wieści z nowo powstałego klubu seniora 

Eugeniusz Ptak 
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Mirosława Potempa 

Marek Parys 

Kalety członkiem nowego Stowarzyszenia "Polskie Miasta Cittaslow"  
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Miasto Kalety przystąpiło do opraco-
wania Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej (PGN).  
    Dokument ten ma charakter strategicz-
ny dla Gminy, zakłada on bowiem i opi-
suje kierunki działań mające na celu re-
dukcję emisji gazów cieplarnianych, 
zwiększenia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, zwiększenia efektywności 
energetycznej, poprawy jakości powie-
trza oraz zmiany postaw użytkowników 
energii.  
    Opracowanie PGN umożliwi dokona-
nie bieżącej oceny stanu powietrza w 

Gminie Kalety. Analizie poddana zosta-
nie również obecna gospodarka energe-
tyczna Kalet. Dokument wyznaczy szcze-
gółowe działania, które będzie należało 
wdrożyć w celu poprawy efektywności 
gospodarki, ograniczenia niskiej emisji 
oraz zwiększenia ilości energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych. Koncepcja 
opracowywania i realizacji Planów Go-
spodarki Niskoemisyjnej wynika z pakie-
tu klimatyczno - energetycznego, który 
Polska zobowiązała się osiągnąć będąc 
państwem członkowskim Unii Europej-
skiej. Dokument ten umożliwi również 

Miastu Kalety i innym podmiotom dzia-
łającym na obszarze gminy ubieganie się 
o środki zewnętrzne pochodzące z Unii 
Europejskiej w perspektywie finansowej 
2014 – 2020 na projekty związane z te-
matyką m.in. odnawialnych źródeł ener-
gii. Efektem finalnym tego opracowania 
będą działania nakierowane na redukcję 
emisji gazów cieplarnianych i przecho-
dzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Te 
zaś działania przyczynią się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego i jakości 
życia.  

Miasto Kalety opracowuje dokumenty  
niezbędne do aplikowania o środki Unijne 

 w nowej perspektywie finansowej    

 Klaudiusz Kandzia 

18  marca 2015 r., burmistrz mia-
sta Kalety Klaudiusz Kandzia 

wziął udział w spotkaniu Polskiej Kra-
jowej Sieci Miast Cittaslow, które od-
było się w Olsztynie.  
    Spotkanie podzielone zostało na dwie 
części. W pierwszej kolejności zebrani 
wybrali osiem miast, które weszły          
w skład Krajowego Komitetu Koordynu-
jącego. Wśród nich znalazły się również 
Kalety. Następnie wybrano nowego koor-

dynatora tegoż komitetu, którym 
został burmistrz Olsztynka Artur 
Wrochna. Przypomnijmy, iż 
Olsztynek był naszym opieku-
nem wspomagającym Kalety 
jako pretendenta do członkostwa 
w Cittaslow.  
    W kolejnej części spotkania 
obecni powołali do życia Stowa-
rzyszenie "Polskie Miasta Cit-
taslow". Polska grupa miast Cit-

taslow staje się po-
woli, obok włoskiej, 
najbardziej aktywną i eks-
pansywną częścią sieci mię-
dzynarodowej, stąd też na-
rodziła się inicjatywa by 
powołać taką organizację.  
    Wolę przystąpienia Mia-
sta Kalety do stowarzysze-
nia, wyraziła Rada Miejska 
w Kaletach podczas sesji    
w dniu 5 marca 2015 r.  
    Jakie korzyści przyniesie 

nam członkostwo w nowo utworzonym 
stowarzyszeniu? Przede wszystkim 
umożliwi otwarcie negocjacji w kwestii 
pozostawienia części składek w Polsce 
płaconych przez członków do sieci mię-
dzynarodowej. Najważniejszą korzyścią 
jednak będzie zwiększenie szans Miasta 
Kalety na aplikowanie o dodatkowe środ-
ki zewnętrzne w ramach nowej perspek-
tywy finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020.  

teatru,    kina itp.,   spotkania  z  ważnymi i ciekawymi ludź-
mi, zajęcia na sali gimnastycznej, spotkania w plenerze, wy-
pady rowerowe, spacery.  
     W planowaniu uwzględniliśmy przedstawione pomysły    
i sugestie samych zainteresowanych.  
      Członkowie Klubu będą spotykać się cyklicznie, dwa 
razy w miesiącu, we wtorkowe popołudnia o godz. 15.00.      
w świetlicy środowiskowej przy ZSiP  w Kaletach Miotku. 
      21 kwietnia planujemy spotkanie w plenerze, tj. w Zielo-
nej, ale to oczywiście będzie zależało od aury. W razie nie-
odpowiednich warunków pogodowych spotkamy się, jak 
zwykle, w szkole w Miotku. 
      Osoby samotne i te na emeryturze czy rencie, zaintereso-
wane taką formą spędzania wolnego czasu, serdecznie za-
praszamy na kolejne spotkania.       
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Ichtiopark coraz bli żej – Miasto podpisało umowę z wykonawcą  

W  dniu 30 marca została podpisana umowa na 
realizację Ichtiparku, czyli „Rybich atrakcji     

w Leśnym zakątku Śląska” – utworzenie parku tema-
tycznego w Kaletach przy ulicy Fabrycznej. Wykonaw-
cą powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie 
„Tel-Bruk” Radosław Telenga  z Częstochowy, który 
został wyłoniony w przetargu nieograniczonym.  
    W postępowaniu przetargowym uczestniczyło dziesięciu 
wykonawców a ceny za realizację tej inwestycji kształto-
wały się na poziomie od 479.818,79 zł – wybrana oferta – 
do 816.787,81 zł. Planowane zakończenie realizacji parku 
tematycznego jest planowane na połowę czerwca 2015 r. 
Przypomnijmy, że Miasto Kalety na realizację wyżej wy-
mienionego zadania pozyskało dotację z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013 w wysokości 85% całkowitej wartości projek-
tu.  

Na  początku kwietnia rozpo-
częte zostały kolejne inwe-

stycje związane z remontem chodnika 
przy ulicy Tarnogórskiej w Kaletach-
Miotku oraz budową ronda w Drutar-
ni.  
    Prace prowadzone są przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach         
i mają na celu wymianę barier energo-

chłonnych przy DW 908 wzdłuż niedaw-
no wyremontowanego chodnika oraz 
barier na DW 789 przed wjazdem do 
Drutarni.  
    Na podstawie uzyskanych informacji 
od ZDW w Katowicach, w następnym 
etapie zostanie jeszcze wykonane umoc-
nienia skarp płytami ażurowymi pomię-
dzy drogą, a wyremontowanym odcin-

kiem chodnika w Miotku. Dobiegają 
również końca prace związane z budową 
ronda, w bieżącym tygodniu rozpoczęto 
układanie nakładki asfaltowej.  
    Wszystkie prace związanie z realizacją 
przedmiotowych zadań są w 100% po-
krywane przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Katowicach.  

Inwestycje Zarządu Dróg Wojewódzkich w infrastruktur ę drogową na terenie Kalet    

W wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia przetargowego na: “Wykonanie re-
montu odcinka drogi gminnej ul. Dębowa 
w Kaletach - II etap”, najkorzystniejszą 
ofertę, spełniającą zarazem warunki za-
mieszczone w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia, przedstawiła spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością POL 
BRUK z Poczesnej. Wartość zamówienia 
opiewać będzie na kwotę 91.775,17 zł 
brutto. Zakończenie inwestycji planowane 
jest na miesiąc czerwiec 2015 r.  

Spółka POL BRUK  
z Poczesnej wykona II etap 

remontu ul. Dębowej  

Park miejski w Jędrysku gotowy do nowego sezonu  

Z  myślą o naszych najmłodszych miesz-
kańcach, Miasto zaczęło porządkować 

dla nich plac zabaw w parku miejskim w Ję-
drysku, który po sezonie zimowym został do-
kładnie wyczyszczony. 
     Zjeżdżalnie zostały umyte, a piasek wygra-
biony i wyrównany. Zamiecione zostały również 
alejki, na których zalegały zeszłoroczne liście 
oraz umyto ławki i elementy siłowni zewnętrz-
nej. Mamy nadzieję, że tak wyszykowany park 
zachęci nasze pociechy do zabawy, jak również 
będzie bezpiecznym i przyjemnym miejscem do 
aktywnego wypoczynku dla całych rodzin.  

Agnieszka Kwoka 
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P onawiamy komunikat i przypomi-
namy mieszkańcom o możliwości  

odpracowywania zaległości czynszo-
wych i opłat za kanalizację i wodę.  
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom     
i rosnącym potrzebom mieszkańców oraz 
mając na celu pomoc mieszkańcom, bę-
dącym w trudnej sytuacji materialnej         
i życiowej został opracowany program 
ułatwiający spłatę zadłużenia z tytułu 
użytkowania lokali komunalnych oraz 
zobowiązań z tytułu kanalizacji i wody. 
    Założeniem tego programu jest przede 
wszystkim pomoc wyjściu tych osób        
z pogłębiającego się zadłużenia i w kon-
sekwencji uniknięcia eksmisji do lokalu 
socjalnego, bądź, w przypadku pozosta-
łych zaległości cywilnoprawnych wobec 
miasta, skierowanie sprawy na drogę po-
stępowania sądowego i do komornika. 
   Program, dzięki któremu istnieje szansa 
całkowitego lub częściowego anulowania 
w/w zadłużenia, wdrożony został w Kale-
tach dn. 24.04.2014 roku, co reguluje 
zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety nr 
0050.75.2014 

     W 2014 r. na podstawie posiadanych 
dokumentów i informacji została wytypo-
wana grupa zadłużonych osób, którym 
zaproponowany został udział w Progra-
mie, a tym samym możliwość uregulowa-
nia zaległości w opłatach wobec Miasta.  
Wg  stanu na dzień 31.12.2014 r. skorzy-
stało z niego 21 rodzin odpracowując 
dług z tytułu zobowiązań czynszowych 
oraz opłat za wodę i kanalizację na kwotę  
46.133,43 zł. 
    Kwoty wynikające ze świadczeń reali-
zowane przez dłużników księgowane są 
na poczet ich zadłużenia, przez co 
zmniejszą się zaległości. Ponadto odpra-
cowanie zadłużenia nie podlega opodat-
kowaniu PIT, ponieważ wszelkie spłaty 
długów są obojętne podatkowo. 
    Osoby zainteresowane tą formą pomo-
cy w uregulowaniu zaległości wobec mia-
sta prosimy o wypełnienie i złożenie 
wniosku w pok. nr 12 lub w sekretariacie 
Urzędu Miasta Kalety.  
    Informacje  udzielane są również pod 
nr tel. 34/3527-640. 

Marlena Kurc 

Odpracowanie zaległości czynszowych i opłat  
za kanalizację i wodę. 

Z g o d n i e              
z Uchwałą nr 

37/V/2015 Rady 
Miejskiej w Kale-
tach z dnia 5 mar-
ca 2015 roku Urząd Miasta w Kaletach 
informuje o zmianie ceny za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.  
   Z dniem 1 maja 2015 roku kwota ta 
będzie wynosić 4,33 zł netto ( 4,68 zł 
brutto) dla wszystkich odbiorców korzy- 
stających z sieci kanalizacyjnej oraz 
dostarczających ścieki wozami aseniza-
cyjnymi. Jednocześnie, aby zmniejszyć 
koszt wywozu ww. wozami asenizacy-
jnymi, Rada Miejska postanowiła po-
zostawić dopłatę do jednego metra 
sześciennego dostarczonego do punktu 
zlewnego, która będzie wynosić 4,61 zł 
brutto, pozostanie do zapłaty jedynie       
7 groszy brutto. 

Zmiana opłaty za  
zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

Michał Obłączek 
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Badanie ankietowe dotyczące sieci gazowej w Kaletach  

W związku z zainteresowaniem mieszkańców Miasta Kalety przyłączeniem się do sieci gazowej, Urząd Miasta Kalety 
przystępuje do zbadania zapotrzebowania na gaz ziemny oraz określenia docelowej ilości odbiorców paliwa gazowego. 
Jeśli jako właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Kalety, są Państwo zainteresowani korzystaniem 
z gazu ziemnego, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety. Wypełnione formularze prosimy złożyć w pok. nr 11 w Urzę-
dzie Miasta Kalety, do dnia 30 kwietnia 2015 r. Zebrane dane przekazane zostaną Polskiej Spółce Gazownictwa w celu 
wykonania dalszych analiz, koniecznych do określenie możliwości doprowadzenia gazu do Miasta Kalety.  

Klaudiusz Kandzia 

J edną z form wsparcia realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach są usługi opiekuńcze.  
    Pomoc ta udzielana jest przez opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby starszej i niepełnosprawnej. Usługi te 

udziela się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich i nie mają 
możliwości ich zapewnienia przez rodzinę. Opiekunka domowa wykonuje proste prace domowe takie jak: sprzątanie, przygoto-
wanie posiłków, dostarczenie opału i palenie w piecu, robienie zakupów, wykonywanie czynności związanych z higiena osobistą 
podopiecznego itp. Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosi podopieczny w zależności od wysokości swoich dochodów. 
Dla osoby samotnej: 

 
   Pełny koszt godziny opiekunki 
domowej w 2015 r. wynosi 17,55 
zł . Usługi opiekuńcze przyznaje 
ośrodek pomocy społecznej na 
podstawie zaświadczenia lekar-
skiego i wywiadu środowiskowe-
go.  
 
              
             Renata Czudaj  

Świadczenie w formie usług opiekuńczych   

INFORMACJE MOPS KALETY 

1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka dla osób bezrobotnych, studentów, 
rolników oraz pracuj ących na umowach o dzieło – rząd przyjął nowelizację ustawy 

wprowadzającą nowe świadczenie rodzicielskie   

Z  urlopów rodzicielskich obecnie 
mogą korzystać jedynie osoby opła-

cające składki.  
    To matki i ojcowie zatrudnieni na umo-
wach o pracę oraz na zleceniach (o ile 
opłacają dobrowolne składki). Od przy-
szłego roku wsparcie finansowe przez rok 

po urodzeniu dziecka otrzymają także oso-
by, które ze względu na swoją sytuację 
zawodową nie mogą korzystać z urlopów 
rodzicielskich. Rodzice przez rok od uro-
dzenia dziecka będą dostawać na rękę       
1 tys. zł nowego świadczenia rodziciel-
skiego. W przypadku urodzenia wieloracz-

ków ten okres będzie mógł być wydłużony 
nawet do 71 tygodni. Od momentu porodu 
rodzic będzie miał 3 miesiące na zgłosze-
nie się po świadczenie. Świadczenie rodzi-
cielskie będzie przysługiwać niezależnie 
od dochodu. Przepisy maja wejść w życie 
od 1 stycznia 2016 r.  

Renata Czudaj 

Rada Ministrów przyj ęła projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych 
„złotówka za złotówkę”. 

T eraz, gdy rodzina przekroczy próg 
dochodowy (574 zł na osobę w ro-

dzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełno-
sprawnym dzieckiem), traci prawo do 
świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowa-
dzeniu zmian świadczenia nie będą już 
odbierane po przekroczeniu progu, ale 
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem 
dochodu.  
    Za każde przekroczenie progu o 1 zł, 
łączna kwota świadczeń przysługujących 
rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. 

    Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzin-
nego i dodatków do niego – dodatku z tytu-
łu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad 
dzieckiem, urlopu wychowawczego, wy-
chowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepeł-
nosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku 
szkolnego, nauki dziecka poza miejscem 
zamieszkania. 
    Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna 
kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do 
zasiłku rodzinnego przysługujących danej 

rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł 
wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium 
dochodowego dotyczącego łącznego do-
chodu netto wszystkich członków rodzi-
ny. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy 
kwota do wypłaty po zastosowaniu mecha-
nizmu „złotówka za złotówkę” będzie nie 
niższa niż 20 zł. 
  Jeśli projekt ustawy zostanie uchwalo-
ny przez Sejm, nowe przepisy wejdą       
w życie od  1 stycznia 2016 r.  
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 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  
ul. Żwirki i Wigury 2  

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  
Janusz Maruszczyk.  

Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do    
ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos.mail@gmail.com  
oraz w Urzędzie  Miejskim,  

w pokoju nr 23 b.                      
 Kontakt telefoniczny z redakcją:  

(034) 352– 76 –52, pn. -pt. 7.30-15.30    
 
 

 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn@kalety.pl 
(reklamy tylko w plikach JPG) 
Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.    

Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,  
ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,  

Nakład 1000 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety  

3 maja w mieście odbędą się uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja. Rozpocznie je uroczysta Msza święta, która 
zostanie  odprawiona o godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Jędrysku.  

3 maja o godzinie 13.00 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się wernisaż wystawy zdjęć Aleksandra Załęskiego „Józef Wybic-
ki, twórca hymnu narodowego”. 

16 maja w Zielonej, w ramach akcji „Polska Biega”, odbędą się zawody biegowe. Szczegóły już wkrótce na stronie www.kalety.pl 

26 kwietnia na zbiorniku Zielona Górna odbędą się zawody wędkarskie dla członków Koła PZW Kalety o tytuł Mistrza Koła. 

16 maja na zbiorniku Zielona Górna odbędą się zawody wędkarskie o Puchar Zielonej. 

16 maja odbędzie się V Święto Zielonej.  

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

Zostaw swój podatek w mieście Kalety  

OGŁOSZENIE DROBNE 

Ogłoszenie płatne Sprzedam mieszkanie 37 m² po remoncie, w Kaletach. Tel. 502 393 646 

Do  wszystkich Państwa, którzy  
w swoich zeznaniach PIT po-

dają inny adres zamieszkania niż mia-
sto Kalety, zwracam się z gorącą proś-
bą o zgłaszanie w Urzędzie Skarbowym 
swojego miejsca zamieszkania w mie-
ście Kalety. W ten sposób część podat-
ku dochodowego od osób fizycznych, 
który Państwo płacą trafiała do kasy 
naszego miasta.  
   Zgłoszenie nowego miejsca zamieszka-
nia nie wymaga zmiany zameldowania, 
wymiany dokumentów i nie jest obciążo-
ne żadną opłatą. Jedyną zmianą będzie 
zmiana właściwości Urzędu Skarbowego. 
Wszystkich mieszkańców miasta Kalety 
obsługuje Urząd Skarbowy w Tarnow-
skich Górach mający swoją siedzibę przy 
ul. Opolskiej 23.  
    Udział w podatku dochodowym od 

osób fizycznych jest jednym z najważ-
niejszych dochodów w budżecie naszego 
miasta. W roku 2014 udział miasta         
w podatku PIT wyniósł 37,53% i taki 
procent podatku, który płacicie Państwo 
do Urzędu Skarbowego wraca do miasta 
wg miejsca zamieszkania. Przewidujemy, 
że w roku 2015 wpływy z podatku PIT 
wyniosą blisko 5 mln zł i będą stanowiły 
około 37,67% dochodów budżetu miasta. 
Utrzymanie dynamiki wzrostu dochodu 
jest tym istotniejsze, że budżety samorzą-
dowe czekają w najbliższych latach trud-
ne decyzje. Spadek wpływów ze sprzeda-
ży majątku oraz ustawowe ograniczenia 
zaciągania kredytów mogą doprowadzić 
do znacznego zmniejszenia wydatków 
inwestycyjnych niezbędnych na finanso-
wanie infrastruktury w naszym mieście. 
    Aby Państwa podatki trafiły do budże-

tu Miasta Kalety wystarczy wypełnić 
odpowiednie formularze: - ZAP-3 (dla 
osób nie prowadzących działalności go-
spodarczej) i złożyć go w Urzędzie Skar-
bowym w Tarnowskich Górach przy ul. 
Opolskiej 23 - lub CEIDG-1 (dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą) 
złożyć go w Urzędzie Miasta Kalety przy 
ul. Żwirki i Wigury 2, pokój nr 11. 
    Wniosek CEIDG-1 można złożyć rów-
nież w dowolnym Urzędzie Gminy/
Miasta na terenie całego kraju, ważne, 
aby w rubryce 04 wpisać miejsce za-
mieszkania Miasto Kalety, a w rubryce 
17 Urząd Skarbowy w Tarnowskich Gó-
rach. Przy corocznym składaniu zeznań 
podatkowych na formularzu PIT-37 lub 
PIT-36 należy podawać jako miejsce za-
mieszkania miasto Kalety.  

Klaudiusz Kandzia 

29 kwietnia w Klubie w Drutarni  odbędzie się V finał szkolnego Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety.  
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Terminy: 30  kwiecień, 29 maj, 30 czerwiec, 30 lipiec, 31 sierpień, 28 wrzesień, 30 październik, 30 listopad 

Terminy: 27  kwiecień, 28 maj, 29 czerwiec, 28 lipiec, 27 sierpień, 24 wrzesień, 29 październik, 27 listopad 

Terminy: 23  kwiecień, 25 maj, 26 czerwiec, 27 lipiec, 25 sierpień, 22 wrzesień, 26 październik, 26 listopad 

Terminy: 21  kwiecień, 21 maj, 25 czerwiec, 24 lipiec, 24 sierpień, 21 wrzesień, 22 październik, 23 listopad 

Terminy: 20  kwiecień, 19 maj, 22 czerwiec, 23 lipiec, 21 sierpień, 18 wrzesień, 20 październik, 19 listopad 

Terminy: 17  kwiecień, 18 maj, 18 czerwiec, 20 lipiec, 20 sierpień, 17 wrzesień, 19 październik, 17 listopad 

Terminy: 16  kwiecień, 15 maj, 16 czerwiec, 16 lipiec, 17 sierpień, 14 wrzesień, 16 październik, 16 listopad 

Terminy: 13  kwiecień, 14 maj, 15 czerwiec, 14 lipiec, 13 sierpień, 10 wrzesień, 15 październik, 13 listopad 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ SEGREGOWANYCH 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON I 

Ulice: 30-lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida,  
Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna.  

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON II 

Ulice: Orzeszkowej, Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Miodowa, Boczna, Myśliwska, 
Powstańców, Paderewskiego. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON III 

Ulice: Brzechwy, Bukowa, Celulozowa, Dębowa, Dworcowa, Fabryczna, Gawlika, Gołębia, Harcerska, Jastrzębia, 
Kilińskiego, Krasickiego, Kruczkowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka, Lubszecka, Miarki, Piaskowa, Polna,         
Poprzeczna, Pstrowskiego, Rodziewiczówny, Słoneczna, Wiejska, Zapolskiej. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON IV 

Ulice: Bolesława Chrobrego, Sobieskiego, Pokoju, Rogowskiego, Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, 
Tuwima, Łączna, PCK, Kochanowskiego, Lema, Tylna, Kopernika. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON V 

Ulice: Damrota, Korfantego, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Plac Zjednoczenia, Witosa, Wodna, Wolności,   
Lubocz, Sienkiewicza, Długosza, Drozdka, Nałkowskiej, Ligonia, Żwirki i Wigury. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VI 

Ulice: Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana 
Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, 
Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VII 

Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Bema, Chopina, Gwoździa, Kosmonautów, Leśna, Lipowa, Nowa, Okrzei, Piastów, 
Prusa, Reja, Rycerska, Słowiańska, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona, Wojska Polskiego.  

ZABUDOWA JEDNORODZINNA. REJON VIII 

Ulice: 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, 
Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła, 1-go Maja.  

TERMINY WYWOZÓW ZABUDOWA WIELORODZINNA 
KWIECIE Ń 2015 
Śmieci + BIO                     10, 24 
Papier + szkło + plastik      14, 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJ 2015  
 

Śmieci + BIO                      08, 22 
Papier + szkło + plastik      12, 26 
 

CZERWIEC 2015  
Śmieci + BIO                     05, 19 
Papier + szkło + plastik     09, 23 
 

LIPIEC  2015  
Śmieci + BIO                    03, 17, 31 
Papier + szkło + plastik     07, 21 
 

SIERPIEŃ 
Śmieci + BIO                     14, 28 
Papier + szkło + plastik      04, 18 
 

WRZESIEŃ 
Śmieci + BIO                     11, 25 
Papier + szkło + plastik     01, 15, 29 
 

PAŹDZIERNIK 2015  
Śmieci + BIO                     09, 23 
Papier + szkło + plastik     13, 27 
 

LISTOPAD 2015  
Śmieci + BIO                     06, 20 
Papier + szkło + plastik     10, 24 
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W ydział Strategii i Rozwoju 
Gminy Urzędu Miejskiego      

w Kaletach prowadzi obecnie prace 
związane z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę w zakresie adaptacji budyn-
ków położonych w bezpośrednim są-
siedztwie do planowanego "Małym 
Rynku".  
    Nowe elewacje wydają się być klu-
czowym elementem dopełniającym ca-
łość rewitalizacji tego miejsca.  
    W ubiegłym roku Miasto wykonało 
projekt zagospodarowania terenu oraz 
uzyskano pozwolenie na przebudowę 
tego zdegradowanego obszaru śródmie-
ścia.  
    Projekt rewitalizacji zakłada stworze-
nie brukowanego placu centralnego         
z ławeczkami, kwietnikami oraz stano-
wiskami wyznaczonymi na tzw. letnie 
ogródki.  

Projekt "Małego Rynku"  
w Kaletach wkracza  

w kolejną fazę 

 Agnieszka Kwoka 

REKLAMA PŁATNA 


