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Klaudiusz Kandzia 

 Przekazaliśmy 40 komputerów dla mieszkańców Kalet  

oraz 24 laptopy dla jednostek podległych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans Miasta Kalety – etap 2" 

W  związku z realizacją projektu pn. 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

oraz wyrównanie szans Miasta Kalety – etap 2", infor-

mujemy, iż w miesiącu grudniu odbyły się odbiory 

techniczne sprzętu komputerowego wraz z dostępem 

do internetu, jakie otrzymało 40 gospodarstw domo-

wych z terenu naszego miasta - wskazanych jako naj-

bardziej potrzebujących tego typu wsparcia z powodu 

trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

Przekazanie mieszkańcom nowoczesnego sprzętu 

komputerowego wraz z dostępem do internetu nie by-

łoby możliwe bez środków pozyskanych z Unii Euro-

pejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego. 

Również w ramach tego projektu Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przed-

szkola w Kaletach Miotku, Publiczne Gimnazjum w 

Kaletach oraz Klub w Drutarni otrzymały po 6 kom-

puterów przenośnych wraz z oprogramowaniem i bez-

płatnym dostępem do internetu oraz drukarkę. Łącznie 

jednostkom podległym przekazano 24 laptopy i 4 dru-

karki laserowe. W ramach zadania wykonane zostały 

również niezbędne modernizacje sieci LAN. 

Całkowite wydatki na realizację projektu oraz dofi-

nansowanie Unii Europejskiej w wysokości 100% 

kosztów kwalifikowalnych wyniosło 499.070,00 zł.  
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Materiały zebrała i opracowała: Agnieszka Kwoka 

17 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach zorganizował w Miejskim Domu Kultury w Kaletach 

spotkanie wigilijne dla podopiecznych ośrodka. 

20 grudnia, już po raz drugi, Miejski Dom Kultury w Kaletach zorganizował Wieczór Adwentowy. Wydarzenie po-

łączone było z tradycyjnym już jarmarkiem świątecznym. 

12 grudnia  młodzi szachiści z Kalet spotkali się w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, by jak co roku podsumować 

swoje dokonania w całorocznych rozgrywkach oraz podzielić się tradycyjnym opłatkiem. 

19 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczysta akade-

mia z okazji Dnia Patrona Szkoły. 

30 grudnia w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się III sesja Rady Miejskiej 

16 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się konkurs kolęd przygotowany przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaletach – Drutarni. 

4 stycznia w sali słonecznej Miejskiego Domu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Kaletach. 

11 stycznia w naszym mieście zorganizowana była zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy. 

MATERIAŁ PŁATNY 

11 grudnia  w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się II sesja Rady Miejskiej. 
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Miasto Kalety drugi rok z rzędu będzie realizowało projekt  

powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"  

N iedawno informowaliśmy, że Miasto Kalety zło-

żyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki 

na dofinansowanie nauki pływania dla uczniów klas I-

III kaletańskich szkół podstawowych. Jak już dziś wia-

domo, wniosek ten uzyskał dotację ministerstwa w 

kwocie 22.950 zł i tym samym nasze miasto drugi rok 

z rzędu będzie realizowało projekt w ramach programu 

powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". 

Zadanie realizowane będzie od września do listopada 

2015 r. na krytych basenach wchodzących w skład par-

ku wodnego w Tarnowskich Górach. Łącznie w ra-

mach programu przeszkolonych zostanie 135 dzieci z 

klas I-III kaletańskich szkół podstawowych. Zajęcia 

odbywać się będą, tak jak w poprzednim projekcie, pod 

okiem wyspecjalizowanych instruktorów nauki pływa-

nia. 

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki udało sie po-

zyskać dzięki wnioskowi aplikacyjnemu przygotowa-

nemu przez Referat Pozyskiwania Środków Urzędu 

Miejskiego w Kaletach. 
Agnieszka Kwoka 

Marek Parys 

II Wieczór Adwentowy już za nami  

20  grudnia br., na parkingu przy Urzędzie 

Miejskim w Kaletach odbył się „II Wie-

czór Adwentowy”. Głównym organizatorem 

oraz prowadzącym - wraz z p. Adamem Sośnicą 

„II Wieczoru Adwentowego” był dyrektor MDK  

w Kaletach Marian Lisiecki. 

W sobotę przy magistracie posłuchać można 

było występów miejskiej orkiestry dętej pod 

batutą dyrektora Lisieckiego, chóru „Sonata” 

dyrygowanego przez Iwonę Skop, dzieci z zajęć 

wokalnych MDK, zespołu 'MI", dzieci  

i młodzieży z ZSiP w Miotku i Strzebinia.  

Występy utrzymane były w ciepłym, kolędowo- 

przedświątecznym klimacie. Wszyscy artyści 

wystąpili na imprezie społecznie, nie pobierając 

wynagrodzenia. 

Podczas „Wieczoru” raczyć się było można 

świątecznymi specjałami oferowanymi przez 

Restaurację "Casyno". 

II Wieczór Adwentowy połączony był z trady-

cyjnym już jarmarkiem świątecznym, na którym 

można było nabyć wiele ciekawych ozdób, stro-

ików i kartek bożonarodzeniowych. 

Burmistrz miasta składa serdeczne podziękowa-

nia panu Marianowi Lisieckiemu za pracę wło-

żoną w przygotowanie i przeprowadzenie 

„Wieczoru”, wszystkim występującym za bezin-

teresowne i piękne występy oraz przybyłym 

mieszkańcom za to, iż pomimo bardzo niesprzy-

jającej aury, zdecydowali się wyjść z domu i 

byli w tym dniu razem.  
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Marian Lisiecki przy współpracy p. Magdaleny Surma  

K olędujmy razem – tak nazwano konkurs kolęd, 

który odbył się 16 grudnia w Miejskim Domu 

Kultury w Kaletach, przygotowany przez Warsztaty 

Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 

Kaletach – Drutarni. Sala widowiskowa MDK wypeł-

niona po brzegi uczestnikami WTZ wraz z rodzicami 

i opiekunami z ogromnym zainteresowaniem czekali 

na rozpoczęcie konkursu. Pani Magdalena Surma, 

kierownik WTZ i prowadząca całą imprezę przywita-

ła na początku zaproszonych gości a było ich sporo: 

Przedstawiciel Rady Powiatu Tarnowskich Gór – p. 

Andrzej Elwart, Burmistrz Miasta Kalety – p. Klau-

diusz Kandzia, Dyrektor PCPR'u w T.Górach - p. 

Klaudia Zyśk, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

– p. Jan Wiesiołek, Wiceprezes Towarzystwa Przyja-

ciół Dzieci- p. Maria Gronczakiewicz, Wiceprezes 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -p. Barbara Bryńska, 

Przedstawiciele Prezydium TPD - p. Aleksandra Ul-

fik, p. Jerzy Kryczka, Dyrektor Domu Kultury w Ka-

letach - p. Marian Lisiecki, Kierownik WTZ w Kale-

tach – p. Urszula Wiesiołek, Kierownicy WTZ Świę-

tochłowic, Hutki, Ogorzelnika, Ksiądz Proboszcz - 

ks. Krzysztof Sędłak, Zespół z Miasteczka Śl., który 

dziś zaszczyci nas swoim występem, Rodzice oraz 

bliscy i przyjaciele uczestników WTZ Kalety. 

Po chwili wybrano Jury, które miało oceniać uczest-

ników konkursu w 4 różnych konkurencjach. Jak się 

później okazało czekało na nich bardzo trudne zada-

nie. Do konkursu przystąpiły 4 drużyny: WTZ Świę-

tochłowice, WTZ Kalety, WTZ Hutka oraz WTZ 

Ogorzelnik. Pierwsza konkurencja polegała na od-

śpiewaniu przez wydelegowanego uczestnika bądź 

pary uczestników wylosowanej przez Warsztat kolę-

dy. Każdy Warsztat będzie miał za zadanie wyloso-

wać i następnie zaśpiewać 2 z 12 zamieszczonych na 

ekranie kolęd. 

Po każdym występie nasze Jury przydzielało punkty 

od 0-6. Po zakończeniu pierwszej konkurencji okaza-

ło się że prowadzenie objęła drużyna reprezentująca 

WTZ Kalety, a każdy z Warsztatów ma 3 minuty by 

wydelegować spośród siebie wykonawców do konku-

rencji drugiej. Konkurencja ta polegała na odgadywa-

niu tytułów kolęd, pastorałek bądź piosenek kojarzą-

cych się ze Świętami Bożego Narodzenia. Każdy 

Warsztat wytypował spośród uczestników trzyosobo-

wą drużynę zawodników, której zadaniem było odga-

dywanie tytułów bądź wykonawców wylosowanych i 

usłyszanych utworów. Ta konkurencja składała się 

trzech rund. Za każdy poprawnie odgadnięty tytuł 

bądź wykonawcę drużyna otrzymywała 2 pkt. Po tej 

konkurencji okazało się że wszystkie drużyny miały 

doskonałą wiedzę. 

Trzecia konkurencja polegała na przedstawieniu wy-

branej przez Warsztat pastorałki. Pastorałkę każdy 

Warsztat wybierał dowolnie, sposób prezentacji pa-

storałki był również dowolny, wykonaniu pastorałki 

mogła towarzyszyć przygotowana przez uczestników 

krótka inscenizacja bądź prezentacja multimedialna, 

co oczywiście nie jest konieczne. Ważne by wybrany 

utwór był pastorałką nie kolędą. Po usłyszeniu 

wszystkich wykonań jury bardzo wysoko oceniło 

wszystkie drużyny za piękne inscenizacje i własno-

ręcznie przygotowane stroje. 

Po trzech konkurencjach, WTZ Kalety okazało się 

bezkonkurencyjne, natomiast z równą ilością punk-

tów uplasowały się dwie drużyny, WTZ Świętochło-

wice i WTZ Ogorzelnik. Dogrywka miała wyłonić 

drużynę na drugim miejscu. Każdy z tych Warszta-

tów miał wylosować swojego tajemniczego reprezen-

tanta, który wraz z jednym z terapeutów Warsztatu 

wykonał wylosowaną kolędę karaoke. WTZ Święto-

chłowice wylosowały pana Mariana Lisieckiego – 

dyrektora MDK, a WTZ Ogorzelnik panią Marię 

Gronczakiewicz Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci. Jak się później okazało ta dogrywka również 

nie wyłoniła zwycięzcy. Zaproszono do zaśpiewania 

po jednym uczestniku Warsztatów i w ten sposób 

WTZ Świętochłowice zdobyły drugie miejsce. 

Uczestnicy Konkursu oraz zaproszeni goście na za-

kończenie mogli wysłuchać wspaniałego koncertu 

muzycznego w wykonaniu KWINTETU z Miastecz-

ka Śląskiego. Pani Magda Surma dziękując wspania-

łemu zespołowi, który swoimi anielskimi dźwiękami 

kolęd zaczarował nas i przeniósł wprost do Betlejem, 

wszystkich przybyłych gości, pracowników i terapeu-

tów zaprosiła na poczęstunek do restauracji Casyno.  

Warsztaty Terapii Zajęciowych ze Śląska kolędowały razem w Kaletach  
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Maria  Rogocz  

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2014  

W  niedzielę, 4 stycznia 2015 r., w sali słonecznej 

MDK odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaletach. 

Na zebraniu obecnych było ok. 30 wędkarzy, w tym Zarząd 

Koła z prezesem Robertem Kudrem na czele oraz przedsta-

wicielem Zarządu Okręgu Częstochowskiego p. Piotrem 

Maroniem. Skład kaletańskiego zarządu został rozszerzony 

o jednego członka – został nim p. Seweryn Cichoń. 

Miasto Kalety reprezentował burmistrz Klaudiusz Kandzia. 

Przybyli także policjanci z miejscowego komisariatu – ko-

mendant Tomasz Olczyk i asp. Stanisław Kotwin. 

Złożono sprawozdania z pracy prezesa i zarządu, prac komi-

sji Koła, skarbnika Koła, pracy Społecznej Straży Rybackiej 

oraz Sądu Koleżeńskiego. 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia poinformował, że w najbliż-

szym czasie Miasto podpisze umowę na realizację zadania 

pn. Ichtiopark, czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Ślą-

ska – utworzenie parku tematycznego w Kaletach. W ra-

mach realizacji projektu, na stawie przy ul. Fabrycznej za-

montowane zostaną pomosty pływające dla wędkarzy, a 

wzdłuż linii brzegu wiaty spoczynkowe, zainstalowane zo-

stanie oświetlenie solarne i monitoring. Przy ścieżce nad 

stawem ustawione zostaną tablice z nazwami i opisami ga-

tunków ryb występujących w zbiorniku. Przewidziano też 

m.in. montaż nowych ławeczek. Projekt realizowany będzie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3. Turysty-

ka, poddziałanie 3.2.2 infrastruktura okołoturystyczna. 

Członkowie Koła PZW Kalety wnioskowali m.in. o zamon-

towanie ubikacji na terenie zbiornika wodnego w Kaletach 

Zielonej oraz poruszyli temat bezpieczeństwa na tym tere-

nie. 

Burmistrz Miasta korzystając z okazji podziękował człon-

kom Koła Wędkarskiego za coroczne czyny społeczne, po-

rządkujące tereny przy stawie na ul. Fabrycznej w Kaletach 

oraz przy zbiornikach wodnych w Zielonej. 

Magiczna  granica  czasu 

Wszyscy mamy świadomość upływającego czasu. Czas tak 

dalece wszedł do naszego myślenia i frazeologii, że nie 

sposób dziś w powodzi znaczeń wybrać jego prawdziwą 

istotę. Czy ktoś z nas wyobraża sobie życie bez kalendarza 

i zegarka?  I właśnie ten kalendarz i zegar kazał nam nie-

dawno pożegnać rok 2014, który dla każdego z nas był in-

ny. Dla jednych radosny i pełen sukcesów, dla innych 

smutny lub wręcz  tragiczny. Jedno jest pewne, że jeszcze 

wielokrotnie będzie przedmiotem refleksji, zadumy i wy-

ciągania wniosków, ale jest już nieodwracalną przeszłością. 

Trzeba go było tylko jakoś uroczyście pożegnać , i tu był 

pewien problem. Ludzie młodzi, szczególnie ci zamożniej-

si, udali się na zabawy sylwestrowe, organizowane w 

dwóch naszych miejscach- w Restauracji „Gościnna” oraz 

w Sali MDK z konsumpcją przygotowaną przez Restaura-

cję „Casyno”. Wiele grup postanowiło pożegnać stary i 

powitać Nowy Rok na domowych prywatkach. Ale co mie-

li z Sylwestrem zrobić ludzie starsi, emeryci, samotni? Dla 

tych ludzi nie było alternatywy oprócz telewizora, a szko-

da. Wszędzie wokół ludzie się cieszą, bawią, strzelają korki 

od szampana, a u nas nie. Przecież nie można budować 

zawsze placów zabaw dla dzieci  /chociaż oczywiście nie 

mam nic przeciwko placom zabaw/ zamiast umożliwić  

radosne wspólne oczekiwanie na ten najważniejszy mo-

ment w roku wszystkim pozostałym mieszkańcom,  takie 

jest moje zdanie i nie wszyscy muszą się z nim zgadzać. 

Wspólne powitanie Nowego Roku,  publiczne życzenia dla 

zwykłych ludzi  należą do tradycji nie tylko naszych. Lu-

dzie chcą w takiej chwili wyjść z domu i być razem z 

przedstawicielami władzy, z  sąsiadami, znajomymi, wypić 

szampana, zobaczyć to, na co czeka się cały rok - czyli fa-

jerwerki,  złożyć sobie wzajemnie życzenia i powoli w lep-

szym nastroju wrócić spokojnie do domu. Impreza wcale 

nie musi trwać długo, wystarczy pół godziny przed północą 

i godzinę po północy. Ludzie chcą się czasem zabawić, 

zapomnieć na chwilę o problemach i zwyczajnie pośmiać i 

okazywać sobie dużo  życzliwości. Już przecież starożytni 

domagali się „chleba i igrzysk”. Wracając jednak do tematu 

upływającego czasu,  myślę, że o wiele bardziej  niż minio-

ny  rok, interesuje nas przyszłość, która stoi przed nami jak 

otwarta księga, którą musimy zapisać naszym życiem. Wie-

lu z nas z troską i niepokojem zastanawia się nad tym, co 

też nas czeka  w tym 2015 roku.  Boimy się kolejek do le-

karzy, boimy się o pracę, o niewystarczające pieniądze, z 

niepokojem obserwujemy to co dzieje się na Ukrainie i w 

innych miejscach. Dziś, choć już minęło  trochę czasu od 

Sylwestra,   ze wzruszeniem pragnę złożyć Mieszkańcom 

naszego miasta życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.  

Abyśmy z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przy-

szłość.  
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Aleksandra Wilk 

Eugeniusz Ptak  

Dane statystyczne potwierdzają szybki rozwój miasta Kalety w latach 2010 – 2013  

J ak wiemy, o tym czy państwo, przedsiębiorstwo, lub 

miasto jest dobrze zarządzane, czy ma dobre podstawy 

do rozwoju i rozwija się w zadowalającym tempie, nie 

świadczą wypowiedzi polityków, ministrów lub władz 

samorządów. Najbardziej przekonujące dla nas powinny 

być i są dane zebrane i przygotowane przez urząd do tego 

powołany, czyli Główny Urząd Statystyczny. Starsze oso-

by pamiętają, że w czasach socjalizmu, ustroju słusznie 

minionym, statystyka była narzędziem propagandy. Fakty 

rozmijały się jednak z rzeczywistością. W dzisiejszych 

czasach dane statystyczne są miarodajne i pokazują rze-

czywistość, taka jaka jest, bez koloryzowania. Pracując w 

samorządzie kaletańskim druga kadencję pozyskałem in-

formacje o podstawowych wskaźnikach ekonomicznych, 

dostępnych na stronie Wojewódzkiego Urzędu Statystycz-

nego w Katowicach, po to by przekonać się jak rozwijało 

się nasze miasto w latach 2010 - 2013. Interesującą lekturą 

dla samorządowca ale myślę że i dla każdego mieszkańca 

są dane, przedstawione w przystępnej formie, w zakładce 

Statystyczne Vademecum Samorządowca, w której za-

mieszczone są tzw. portrety gmin.  Co wynika z tych infor-

macji dla Kalet? Otóż w 2010 roku, nasze miasto spośród 

9 gmin tworzących powiat tarnogórski, pod względem 

dochodu gminy na jednego mieszkańca, który wynosił 

wówczas 2118 zł, zajmowały 9 miejsce. Na koniec 2013 

roku, wyprzedziliśmy pod względem dochodu na 1 miesz-

kańca takie gminy jak: Tarnowskie Góry, Zbrosławice, 

Świerklaniec i Tworóg, zajmując 5 lokatę z kwotą 2920 zł. 

Co ciekawe, nie licząc gminy Ożarowice, które dzięki ol-

brzymiemu przyrostowi przychodów w 2013 roku, 

(dotacje unijne i kredyty udzielone na budowę systemu 

gospodarki wodno - ściekowej w gminie) są liderem w 

powiecie i województwie, przyrost dochodu na 1 miesz-

kańca w latach 2010 – 2013 dla Kalet, był największy w 

powiecie i wyniósł 38%. Jesteśmy na drugim miejscu w 

powiecie, jeżeli chodzi o udział środków w budżecie na 

finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych. 

Rok 2014, był pod tym względem jeszcze lepszy. Nato-

miast udział wydatków majątkowych na inwestycje w bu-

dżecie gminnym na rok 2013, był również jednym z naj-

wyższych w powiecie i wyniósł 32%. Taki wskaźnik 

świadczy, o tym że nasze miasto szybko się modernizuje i 

rozwija. W załączeniu do artykułu zamieszczona została 

tabelka z kilkoma wskaźnikami ekonomicznymi dla 

wszystkich gmin naszego powiatu. Natomiast dane doty-

czące naszej gminy dostępne są w internecie pod adresem: 

h t t p : / / k a t o w i c e . s t a t . g o v . p l / v a d e m e c u m /

vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_tarnogorski/

gmina_kalety.pdf  Analiza dochodów i wydatków budżetu 

miasta Kalety, sprowadza się do konkluzji, że 1/3 wydat-

ków pochłania oświata  i wychowanie oraz, że wydatki te 

stale rosną, podobnie jak wydatki na gospodarkę komunal-

na i ochronę środowiska. Natomiast z rocznika statystycz-

nego województwa śląskiego na 2014 rok, można uzyskać 

informacje na temat salda migracji ludności dla naszego 

miasta, z którego wynika że przyrost naturalny w ostatnich 

latach przeważnie był ujemny (przewaga zgonów nad uro-

dzeniami) z wyjątkiem jednego roku oraz, że w 2013 roku 

tyle samo osób wymeldowało się z naszego miasta co za-

meldowało). Ubytek liczby mieszkańców jest charaktery-

styczny niemal dla wszystkich gmin naszego wojewódz-

twa, ale dla Kalet nie był tak dramatyczny w innych gmi-

nach. Po udostępnieniu przez Wojewódzki Urząd Staty-

styczny danych za 2014 rok, który, będzie można w pełni 

podsumować rozwój naszego miasta w kadencji 2010-14. 

Reasumując, poprawa podstawowych wskaźników wska-

zujących na stabilny rozwój naszego miasta nie ma 

wprawdzie, bezpośredniego przełożenia na zasobność 

portfela przeciętnego mieszkańca Kalet, bo tutaj wpływ na 

to ma dostęp do pracy, wysokość zarobków i ceny w skle-

pach. Ale mieszkając w mieście, którego dochody jak i 

wydatki rosną, gdzie przeznacza się jedna trzecią wydat-

ków na inwestycje, przeciętny mieszkaniec naszego miasta 

powinien mieć świadomość, że decydując się na życie tu-

taj, będzie miał z czasem dostęp do coraz lepszej infra-

struktury miejskiej, mam na myśli drogi, chodniki, kanali-

zację ale również będzie mieć dostęp do coraz lepszych 

pod względem jakości placówek oświaty i wychowania, 

kultury, sportu i rekreacji i do sprawniejszej administracji. 

Oczywiście sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie 

będzie również miała bodaj większy wpływ na poziom 

życia mieszkańców Kalet, ale strategię rozwoju gminy 

wyznacza samorząd z burmistrzem i od podejmowanych 

przez te władze decyzji zależy, czy tempo rozwoju jest 

mniejsze czy większe. 

   29 stycznia w Restauracji Gościnna odbędzie się            

 IV Gala Przedsiębiorców Miasta Kalety 

U rząd Miejski w Kaletach zaprasza na IV Galę 

Przedsiębiorczości, która odbędzie się w dniu 29 

stycznia br. o godzinie 18.00 w Restauracji 

„Gościnna”. Program Gali obejmuje m.in.: wystąpienie 

Burmistrza Miasta, wręczenie wyróżnień dla przedsię-

biorców w kategoriach „Nestor Biznesu” oraz „Złote 

Kowadło Biznesu”, wystąpienie reprezentantów Ślą-

skiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie na 

temat perspektyw wsparcia dla przedsiębiorców 2014 + 

oraz wystąpienie właścicieli biura doradczego ALTIMA 

na temat możliwości pozyskania finansowania dla 

przedsiębiorców z terenu miasta Kalety.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i zwracamy 

się z uprzejmą prośbą  o potwierdzenie przybycia na 

spotkanie do dnia 26 stycznia br. pod numerami telefo-

nów: 34 3527 630 lub 34 3527 646. Potwierdzenie 

obecności na gali jest obowiązkowe.   
 

http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_tarnogorski/gmina_kalety.pdf
http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_tarnogorski/gmina_kalety.pdf
http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_tarnogorski/gmina_kalety.pdf
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Zarządzenie Nr 0050.3.2015 

Burmistrza Miasta Kalety 

z dnia 07.01.2015 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w 2015 r. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz na podstawie Programu Współpracy Miasta Kalety z Organiza-

cjami Pozarządowymi w roku 2015, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z 

dnia 30 grudnia 2014 r. 

zarządzam, co następuje: 

§1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kalety w 2015 r. 

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

realizacji. 

Treść  ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety, 

- w kaletańskiej gazecie lokalnej. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          Burmistrz Miasta Kalety 

              Klaudiusz Kandzia 

Gmina Kalety 
Krupski 

Młyn 
Miastecz-

ko Śl. Ożarowice Radzionków Świerklaniec Tarnowskie 

Góry Tworóg Zbrosławice 

Doch. 2010 na 1 

mieszk. w zł 
2118 3688 2742 2932 2194 2357 2744 2345 2359 

Wyd. 2010 na 1 

mieszk. w zł 
2132 3955 2999 2987 2611 2750 2936 2754 2492 

Doch. 2012 na 1 

mieszk. w zł 
2490 5198 3226 4339 2708 2670 2537 2790 2672 

Wyd. 2012 na 1 

mieszk. w zł 
2568 6381 3142 3345 2800 2740 2717 2514 2587 

Doch. 2013 na 1 

mieszk. w zł 
2920 4621 3430 10415 2904 2618 2776 2685 2864 

Wyd. 2013 na 1 

mieszk. w zł 
2921 5030 3286 11947 2934 2890 2606 2676 2738 

Przyrost doch. 

2010-13 
38% 25% 25% 355% 32% 11% 1% 14,5% 21% 

% wydatków 

majatkowych na 

inwestycje 2013 

32,0% 18,8% 11,7% 76,2% 25,0% 20,0% 3,6% 7,7% 11,6% 

% wydatków 

majątkowych 

inwest. w wydat-

kach ogółem 2013 

10-

0,0% 
100,0% 100% 100% 100% 100% 56,0% 100,0% 100,0% 



 

  www.kalety.pl 

Str. 9 BIULETYN INFORMACYJNY, STYCZEŃ 2015 
   

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.3.2015 

Burmistrza Miasta Kalety 

z dnia 7.01.2015 r. 

Ogłoszenie 

Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), ogłasza otwarty konkurs ofert na reali-

zację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2015 r. 

1. Rodzaj zadania: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kalety w roku 2015. 

2. Wysokość środków publicznych na realizacje tego zadania. 

- Na realizację zadania przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 135.000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy 

złotych). 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

a) złożenie oferty na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania; 

b) decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz miasta Kalety, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji; 

c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymienioną ustawą o działalności pożytku publicznego i wo-

lontariacie. 

4. Termin składania ofert. 

Oferty, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 

2010 r. (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach w terminie do 13 lutego 20-

15 r. 

5. Oferty powinny zawierać następujące dane: 

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji; 

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środ-

ków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł; 

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 

g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji; 

h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności; 

i) statut organizacji. 

    Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane. 

6. Tryb wyboru ofert: 

Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. Oferta zostanie wybrana wg na-

stępujących kryteriów: 

a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych; 

b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację zadania, deklarowanego zaangażowania środków 

własnych lub pozyskanych z innych źródeł; 

c) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie. 

Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 

Kaletach, na oficjalnej stronie internetowej miasta Kalety oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach w terminie 

do 7 dni od dnia wyboru oferty. 

     Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

7. Termin wyboru oferty. 

Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do 18 lutego 2015 r. 

8. Termin i warunki realizacji zadania: 

a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 r.; 

b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników; 

c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie. 

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

 

          Burmistrz Miasta Kalety 

              Klaudiusz Kandzia 
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Marek Rupik  

Spotkanie świąteczne szachistów w Miejskim Domu Kultury w Kaletach  

D nia 12.12.2014r młodzi szachiści z Kalet spotkali 

się w restauracji przy Miejskim Domu Kultury w 

Kaletach by jak co roku podsumować swoje dokonania 

w całorocznych rozgrywkach Grand-Prix dzieci i mło-

dzieży do lat 25 oraz podzielić się tradycyjnym opłat-

kiem. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Kalet 

Klaudiusz Kandzia, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 

w Kaletach Marian Lisiecki oraz laureaci tegorocznych 

rozgrywek Grand-Prix w dwóch grupach wiekowych do 

lat 14-tu, i w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat. W 

grupie wiekowej do lat 14-tu zwyciężył Aleksy Walczak 

z wynikiem 198,0 pkt., na drugim miejscu uplasował się 

Kacper Kryś z dorobkiem 171,0 pkt., a na trzecim Kac-

per Wrodarczyk 160,5 pkt. Kolejność pozostałych laure-

atów w tej grupie była następująca: 4.Kinga Kryś, 

5.Maksymilian Potempa, 6. Kacper Bambynek, 

7.Paulina Sanitra, 8.Szymon Sanitra, 9.Karolina Zok i 

10.Kamil Kłosek. Razem rywalizowało 21 zawodników. 

Grupę wiekową od 15 do 25 lat zdominował bez wątpie-

nia najlepszy zawodnik tych rozgrywek Mateusz Płonka. 

W punktacji generalnej Mateusz zgromadził 278,5 pkt., 

na miejscu drugim rywalizację ukończył Marek Sanitra 

zdobywając 133,0 pkt. a na trzecim, tu niespodzianka, 

Sandra Kryś z dorobkiem 87,0 pkt., czwarte miejsce za-

jął Andrzej Galios. W grupie tej grało ogółem 11-tu za-

wodników. Należy w tym miejscu podziękować wszyst-

kim, którzy zaangażowali się w tak piękną oprawę i 

przygotowanie tej uroczystości. Szachiści nie po raz 

pierwszy spotykają się w ten sposób jednak zawsze jest 

ta szczególna, świąteczna i rodzinna atmosfera. 

 

Spotkanie Wigilijne  podopiecznych  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach 

W  dniu 17 grudnia 2014 r. w Miejskim Domu 

Kultury w Kaletach odbyło się spotkanie wigi-

lijne dla dzieci i ich rodzin, którymi na co dzień opiekuje 

się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kale-

tach.  Zaproszono 130 dzieci i ich rodziny. Spotkanie 

uświetniły występy dzieci ze świetlicy środowiskowej 

„Port” z Miotka, które w uroczy sposób wcieliły się w 

role obcokrajowców opowiadajacych o tradycjach Świąt 

Bożego Narodzenia w ich krajach. Ponadto atrakcją była 

przedstawiona na dużym ekranie bajka “Pada Shrek”. 

W trakcie spotkania Burmistrz Miasta Klaudiusz Kan-

dzia złożył życzenia świąteczne dla zebranych. Dzieci 

obdarowano paczkami świątecznymi, które zrefundowa-

ne były ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Kaletach i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych w Kaletach. 

Składamy podziękowania sponsorom oraz wychowawcy 

P. Marcinowi Painta za przygotowanie młodych aktorów 

ze świetlicy „Port”. Organizatorem spotkania byli pra-

cownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kaletach.  

Renata Czudaj 
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Agnieszka Kwoka 

Dariusz Szewczyk 

   

Dzień Patrona Szkoły  

19  grudnia br. w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kaletach 

odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Dnia Patrona Szkoły. W ciekawym pro-

gramie artystycznym zaprezentowali się 

uczniowie, przybliżając twórczość pa-

trona swojej szkoły – Adama Mickiewi-

cza. Dzieci, we wspaniałych strojach 

oraz z przygotowanymi specjalnie na tę 

okoliczność rekwizytami, ukazały swój 

ta lent  aktorsk i  i  recyta torski . 

W wydarzeniu, prócz licznie zgroma-

dzonych uczniów oraz nauczycieli i 

władz szkoły, udział wzięli burmistrz 

miasta p. Klaudiusz Kandzia, przewod-

niczący Rady Miejskiej p. Eugeniusz 

Ptak oraz przewodnicząca komisji 

oświatowej     – p. Irena Nowak. 

W swoim przemówieniu, burmistrz mia-

sta podziękował za zaproszenie na aka-

demię oraz korzystając z okazji złożył 

wszystkim obecnym najlepsze życzenia 

świąteczno-noworoczne.  

Zaproszenie na coroczne spotkanie Burmistrza z Honorowymi Dawcami Krwi 

C hcąc podziękować osobom, które w 2014 roku honorowo oddawali krew, burmistrz miasta Kalety zaprasza na 

spotkanie, które odbędzie się 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskie-

go w Kaletach. 

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie swojej obecności do dnia 23 stycznia br. pod numerem telefonu 34 3527 

660 – p. Monika Gambuś. 

Udział w spotkaniu wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu obecności. Zapraszamy! 

W  czwartek 19 lutego oraz w czwartek 26 lutego odbędą się tradycyjne spotkania burmistrza miasta oraz rad-

nych dzielnic z mieszkańcami. Harmonorgram spotkań: 

 

19 luty (czwartek): 

godz.16.30 Drutarnia (Klub) 

godz.18.00 Jędrysek (klasa lekcyjna przy sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) 

godz.19.30 Miejski Dom Kultury 

 

26 luty (czwartek) 

godz.16.30 Kuczów (budynek klubowy LKS Małapanew) 

godz.18.00 Miotek (Zespół Szkół i Przedszkola) 

Spotkania burmistrza miasta i radnych dzielnic z mieszkańcami 

Agnieszka Kwoka 
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W 2015 roku podatki pozostaną bez zmian  

W ysokość stawek podatku od nieruchomości i środ-

ków transportu w 2015 roku nie ulegną zmianie. 

Nadal obowiązywać będą stawki z 2014 roku. Podatek 

rolny,  zgodnie z uchwałą nr 16/III/2014 z dnia 30 grud-

nia 2014 Rady Miejskiej w Kaletach, w sprawie obniże-

nia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia 

podatku rolnego w 2015 roku wynosi 48,00 zł za 1 dt. 

Stawki podatku leśnego w 2015 roku będą zgodne z ko-

munikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 

października 2014 r. „w sprawie średniej ceny sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyska-

nej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.” 

i wynosić będą 188,85 zł za 1 m3  

Ogłoszenie o konkursie ofert FIO 2015  

M inister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do 

udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze 

projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajo-

wego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P 

FIO). Do udziału w otwartym konkursie zaproszone 

zostały m.in. organizacje pozarządowe, związki stowa-

rzyszeń, fundacje, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślni-

cze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe. Ter-

min składania ofert od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 

2015 r  Więcej na stronie www.pozytek.gov.pl. 

Andrzej Pilot- były wicestarosta tarnogórski i wicewojewoda śląski- prezesem zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

 

 

 

 

 

 

 

Z arząd Województwa Śląskiego powołał Pana An-

drzeja Pilota na stanowisko Prezesa Zarządu Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. Zastąpił on na tym stanowisku 

Gabrielę Lenartowicz. Andrzej Pilot urodził się 16 paź-

dziernika 1960 r. w Tarnowskich Górach. Ukończył stu-

dia na kierunku polityka społeczna w Instytucie Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 

oraz studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapita-

łowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 

latach 2008–2010 był Zastępcą Prezesa Zarządu Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, gdzie odpowiadał za ochronę 

atmosfery, odnawialne źródła energii, gospodarkę odpa-

dami, ochronę ziemi, gospodarkę wodną i ochronę wód. 

W 2010 r. był koordynatorem likwidacji szkód w środo-

wisku wyrządzonych przez powódź w województwie 

śląskim. W latach 2007–2008 członek Rady Nadzorczej 

Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 2008 – 

2010 członek Rady Nadzorczej Beskid Ekosystem oraz 

PEC Ciepłogaz, a od grudnia 2010 r. do lutego 2013 r. 

wicestarosta powiatu tarnogórskiego odpowiedzialny 

m.in. za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, 

rolnictwo i ochronę środowiska. Od marca 2013 do listo-

pada 2014 pełnił funkcję I Wicewojewody Śląskiego, 

gdzie odpowiadał za pracę Wydziałów: Finansów i Bu-

dżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Polityki Społecznej 

oraz Certyfikacji i Rozwoju. Sprawował również nadzór 

nad Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w 

Katowicach. Andrzej Pilot wraz z żoną i synem mieszka 

w Tarnowskich Górach. Interesuje się etnografią, myśli-

stwem oraz sportem. W wolnych chwilach jeździ na nar-

tach, gra w tenisa i podróżuje.  

Miasto po raz kolejny rezygnowało z organizacji "Sylwestra pod gwiazdami".             

W zamian za to powstanie plac zabaw w Drutarni 

M iasto Kalety, podobnie jak w latach 2010-2013, zrezygnowało z kontynuowania niegdyś cyklicznej imprezy 

pod nazwą "Sylwester pod gwiazdami" na rzecz trwalszej koncepcji postawienia nowego placu zabaw. 

Tym razem, po Placu Zjednoczenia w Jędrysku, Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku, Truszczycy i Mokrusie - 

nowe miejsce zabawy dla najmłodszych mieszkańców Miasto postawi w dzielnicy Drutarnia. 

Agnieszka Kwoka 

Dariusz Szewczyk 

Renata Sosnica 

Agnieszka Kwoka 
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Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych 

w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego  

Burmistrz Miasta Kalety 

ogłasza 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych 

położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego. 

 I nieruchomość: 
działka nr 3676/70 o powierzchni 0,0755 ha, 

nieruchomość niezabudowana,  

położenie: Kalety, ul. Dąbrowskiego, karta mapy 1 dod.1 Jędrysek, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ul. Dąbrowskiego, 

przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN62 – tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, własność: Gmina Kalety, nieruchomość 

zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00096655/4, 

uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

uciążliwości: na terenie działki stanowiącej przedmiot sprzedaży, równolegle do ogrodzeń przy budynkach sąsiadujących od północno-

zachodniej granicy działki, biegnie linia telefoniczna. 

cena wywoławcza – 36 300 zł, 

wadium – 4 000 zł. 

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości. 

 II nieruchomość: 
działka nr 3677/70 o powierzchni 0,0821 ha, 

nieruchomość niezabudowana, 

położenie: Kalety, ul. Dąbrowskiego, karta mapy 1 dod. 1 Jędrysek, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ul. Dąbrowskiego i 

ul. Wolności, 

przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN62 – tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, własność: Gmina Kalety, nieruchomość 

zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00096656/1, 

uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

uciążliwości: na terenie działki stanowiącej przedmiot sprzedaży, równolegle do ogrodzeń przy budynkach sąsiadujących od północno-

zachodniej granicy działki, biegnie linia telefoniczna. 

cena wywoławcza – 39 500 zł, 

wadium – 4 500 zł. 

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II pię-

tro, pokój nr 24, 

o godz. 11.00 na nieruchomość nr I 

o godz. 11.30 na nieruchomość nr II 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości. 

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: Międzypowiatowy BS w Myszkowie Oddział 

Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 21 stycznia 2015 roku. 

Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy. 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  

Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi. 

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego. 

Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: 

1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty), 

2. osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru, 

3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo 

Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648. 

 

Burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia 
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Minął kolejny rok....  

Kalety wg danych statystycznych  

Agnieszka Kwoka 

W raz z końcem roku 2014 przedstawiamy Państwu 

garść statystyk dotyczących miasta Kalety. Tak, 

na dzień 31.12.2014 roku, wygląda statystyka mieszkań-

ców ze względu na płeć i wiek: 

Jeżeli chodzi o porównanie z rokiem 2013 – w roku 

2014 nastąpił nieznaczny wzrost liczby narodzonych, a 

jednocześnie zameldowanych w Kaletach mieszkańców 

z 72 na 80. Porównywalna jest także liczba zgonów: 96 

w 2013 roku i 92 w 2014 roku. W roku 2014 stan cywil-

ny zmieniło 76 osób, a więc znacznie więcej niż w roku 

2013, gdzie liczba ta wynosiła 46. W minionym roku 

czasowo zameldowało się w naszym mieście 149 osób, 

w zeszłym roku liczba ta wynosiła 150. 24 osoby wy-

emigrowały za granicę, natomiast w 2013 roku takich 

wymeldowań odnotowano 15. Spoza gminy dokonało 

migracji do Leśnego Zakątka Śląska 86 osób, zaś prze-

meldowało się w jego obrębie 96 mieszkańców. W ubie-

głym roku kaletanie odebrali 1052 dowody osobiste. 

Najstarszą mieszkanką jest obecnie urodzona w 1916 

roku mieszkanka dzielnicy Zielona Pani Maria G. Naj-

młodszym obywatelem jest Paweł urodzony 11 grudnia 

zamieszkały w dzielnicy Kuczów.  

Wiek 
  

Mężczyzn 
  

Kobiet 
  

Ogółem 
  

0 - 2 111 107 218 

3 38 44 82 

4 - 5 103 83 186 

6 35 46 81 

7 42 34 76 

8 - 12 153 151 304 

13 - 15 95 103 198 

16 - 17 82 88 170 

18 57 45 102 

19 - 65 2939   2939 

19 - 60   2683 2683 

> 65 499   499 

> 60   1043 1043 

Ogółem 

 
4154 

  

 
4427 

  

 
8581 

  

I lość przedsiębiorców według stany na dzień 31 

grudnia 2014 roku dla głównego miejsca wykony-

wania działalności w mieście Kalety wynosi 463, w 

r o ku  2 01 3  l i c zb a  t a  wyn os i ł a  4 42 .    

W liczbie tej zdecydowanie więcej mężczyzn prowadzi 

dz i a ł a lność  gospod arczą ,  bo  a ż  40 3 . 

Porównywalna jest liczba przedsiębiorców, którzy uru-

chomili nową działalność gospodarczą. W roku 2013 

liczba ta wynosiła 49, w ubiegłym roku równała się 46. 

Zdecydowanie na korzyść roku 2014 wypadła liczba 

przedsiębiorców likwidujących swoje firmy. Ilość ta 

wynosiła 25, natomiast w roku 2013 aż 47 przedsię-

biorców zakończyło działalność gospodarczą. 

Przykładowo pod względem rodzaju wykonywanej 

działalności 144 przedsiębiorców zajmuje się sprzedażą 

detaliczną poza siecią sklepową, 131 osób wykonuje 

transport drogowy towarów, zaś 117 prowadzi roboty 

budowlane wykończeniowe. 

Wzrost liczby działających firm na terenie miasta Kalety  

Aleksandra Wilk 

Wszystkie kaletańskie przychodnie podpisały umowy z NFZ  

Ś 
ląski Oddział Wojewódzki NFZ, opublikował wykaz placówek medycznych, które podpisały umowy i będą 

udzielały świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2015. 

Informujemy, że trzy ośrodki zdrowia z Kalet - NZOZ Pogotowie Ratunkowe SAWMED ul. Gwoździa 25, NZOZ 

ESKULAP Sp.jawna ul. Gwoździa 2, NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. Drozdka 25 - szczęśliwie znalazły 

się na liście tych placówek i nasi mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z usług medycznych oferowanych na 

terenie naszego miasta. 
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Kwalifikacja wojskowa w 2015 roku  

Z godnie z rozporządzeniem Ministra Spraw We-

wnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z 

dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie przeprowa-

dzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku informu-

ję, że w okresie od dnia 2 marca do 13 kwietnia 2015 

roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojsko-

wa na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu 

Tarnogórskiego mieścić się będzie w budynku Staro-

stwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. 

Sienkiewicza nr 16. 

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą: 

- mężczyźni urodzeni w 1996 roku, 

- mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie 

posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 

służby wojskowej, 

- osoby urodzone w latach 1994 i 1995, które: 

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie 

za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej 

ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdol-

ności upływa przed zakończeniem kwalifikacji woj-

skowej, 

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie 

za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej 

ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdol-

ności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojsko-

wej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z 

dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 

przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 

- kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, posiadają-

ce kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojsko-

wej, 

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się 

ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie 

posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 

służby wojskowej. 

Termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej dla 

osób z terenu miasta Kalety został wyznaczony na 

dzień 18 i 19 marca 2015 roku. O terminie stawien-

nictwa na kwalifikację wojskową mieszkańcy Miasta 

Kalety zostaną powiadomieni osobiście.  

Z  pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Kaletach w 2014r. skorzystało oko-

ło 2.500 osób. Osoby te korzystały ze świadczeń po-

mocy społecznej, jak również ze świadczeń rodzin-

nych i alimentacyjnych. W ramach świadczeń pomo-

cy społecznej wypłacono 44 osobom zasiłki stałe, 23 

zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia oraz 490 osobom 

zasiłki celowe, celowe specjalne, pomoc rzeczową 

oraz 1 zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego. 

W 2014 r. -134 dzieci skorzystało z pomocy obiado-

wej i żywieniowej w Szkole Podstawowej i Gimna-

zjum w Kaletach oraz Miotku, Przedszkolach Miej-

skich oraz Punktach Przedszkolnych "Bystrzaki" i 

"Mali Odkrywcy", a także w Szkole Specjalnej w 

Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich. Pomocy 

obiadowej udzielano w ramach programu "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" – wydatkowano na 

ten cel 106.396 zł. MOPS Kalety opłacał wyjazdy 

dla dzieci na "zielona szkołę". MOPS Kalety opłaca 

pobyt i wyżywienie jednego dziecka niepełnospraw-

nego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Tar-

nowskich Górach. 

Osoby niepełnosprawne, starsze i chore korzystały z 

usług opiekuńczych – 23 rodziny. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizował program PEAD 

"Dostarczenie żywności najuboższej ludności UE” 

oraz program Kapitał Ludzki. Z darów żywnościo-

wych skorzystało około 700 osób , kursów i szkoleń 

w ramach programu PO KL – 18 osób . 

Zespół Interdyscyplinarny działający przy 

tut .ośrodku pomocy społecznej rozpatrywał 26 przy-

padków „Niebieskiej karty” na okoliczność przemo-

cy w rodzinie. Główne problemy społecznej w gmi-

nie w 2014r, to bezrobocie, długotrwała choroba 

oraz bezradność w sprawach opiekuńczo- wycho-

wawczych. 

Sprawozdanie z działalności MOPS w Kaletach w roku 2014 
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Małgorzata Mazur 

II sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Kaletach  

30  grudnia 2014 r. w sali posie-

dzeń Urzędu Miejskiego w 

Kaletach odbyła się III sesja VII ka-

dencji Rady Miejskiej w Kaletach, 

obradom przewodniczyli: Eugeniusz 

Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej 

oraz Janina Perz - wiceprzewodnicząca. 

W obradach udział wzięło 15 radnych, 

co przy 15 osobowym składzie Rady 

Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-

wania prawomocnych uchwał. 

Po sprawozdaniach przewodniczącego 

Rady Miejskiej oraz burmistrza z 

okresu międzysesyjnegoradni podjęli 

następujące uchwały: 

Nr 12/III/2014 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2015-

2023. 

Nr 13/III/2014 w sprawie budżetu Mia-

sta Kalety na 2015 rok. 

Nr 14/III/2014 w sprawie zmian budże-

tu Miasta Kalety na 2014 rok. 

Nr 15/III/2014 w sprawie ustalenia wy-

kazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2014. 

Nr 16/III/2014 w sprawie obniżenia 

ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2015 ro-

ku. 

Nr 17/III/2014 w sprawie Programu 

współpracy Miasta Kalety z organiza-

cjami pozarządowymi w roku 2015. 

Nr 18/III/2014 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 

Nr 19/III/2014 w sprawie ustalenia 

przedmiotu działania stałych komisji 

Rady Miejskiej w Kaletach. 

Nr 20/III/2014 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Kalety. 

W trakcie obrad radni wyrazili opinię nt. 

sprzedaży nieruchomości PKO BP SA 

w Kaletach przy ul. 1 Maja 10, w spra-

wie pisma kancelarii VIS LEGALIS 

dotyczącego planu zagospodarowania 

przestrzennego radni nie zajęli stanowi-

ska. 

W punkcie wolne wnioski i informacje 

szczegółowo omówiony został problem 

ulicy Wąskiej, radni zajęli również ne-

gatywne stanowisko w sprawie oferty 

kupna nieruchomości przy ulicy Żwirki 

i Wigury. 

 

11  grudnia 2014 r. w sali posie-

dzeń Urzędu Miejskiego w Ka-

letach odbyła się II sesja VII kadencji 

Rady Miejskiej w Kaletach, obradom 

przewodniczył Eugeniusz Ptak – prze-

wodniczący Rady Miejskiej. W obra-

dach udział wzięło 13 radnych, co przy 

15 osobowym składzie Rady Miejskiej 

upoważnia Radę do podejmowania pra-

womocnych uchwał. W drugim punkcie 

porządku obrad burmistrz wraz z prze-

wodniczącym wręczyli nagrody dla lau-

reatów konkursu na najpiękniejszy bal-

kon i przydomowy ogród ,w tym roku 

nagrodzeni zostali: - w kategorii naj-

piękniejszy ogród: I miejsce Pan Łukasz 

Joszko z Kuczowa, II miejsce Pan Rafał 

Penkaty z Jędryska, III miejsce Pan 

Norbert Hadelka z Kuczowa - wywróże-

nia za najpiękniejszy balkon: Pani Jo-

lanty Mazur - Kawarskiej Pani Stefanii 

Marciniak – Mocek. 
W kolejnych punktach porządku obrad 

radni podjęli następujące uchwały: 

Nr 3/II/2014 w sprawie wyboru wice-

przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Kaletach. Po zgłoszeniu kandydatury 

(radnej Janiny Perz) komisja skrutacyjna 

w składzie Irena Nowak – przewodni-

cząca, Mirosława Potempa oraz Krzysz-

tof Rogocz, przeprowadziła głosowanie 

tajne nad wyborem wiceprzewodniczą-

cego Rady Miejskiej w Kaletach. W 

wyniku głosowania tajnego wiceprze-

wodniczącym Rady Miejskiej w Kale-

tach została radna Janina Perz (13 gło-

sów za). Nr 4/II/2014 w sprawie składu 

osobowego stałych komisji Rady Miej-

skiej w Kaletach (składy komisji stałych 

rady podobnie jak w poprzedniej kaden-

cji będą liczyły po 5 członków). 

Nr 5/II/2014 w sprawie powołania Ko-

misji Rewizyjnej. W wyniku głosowania 

jawnego ustalony został skład Komisji 

Rewizyjnej. Członkami komisji zostali: 

Ryszard Sendel, Michał Brol, Grzegorz 

Krupa, Mirosława Potempa i Edward 

Drabik. 

Nr 6/II/2014 w sprawie wyboru prze-

wodniczącego Komisji Rewizyjnej Ra-

dy Miejskiej w Kaletach. W wyniku 

głosowania jawnego przewodniczącym 

Komisji Rewizyjnej został radny Ry-

szard Sendel. 

Nr 7/II/2014 w sprawie powołania Ko-

misji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Spraw Socjalnych. W wyniku głoso-

wania jawnego ustalony został skład 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych. Członkami 

komisji zostali: Irena Nowak, Mirosła-

wa Potempa, Antoni Jeż, Piotr Kuder, 

Krzysztof Rogocz. W wyniku ukonsty-

tuowania się komisji przewodniczącą 

została radna Irena Nowak, wiceprze-

wodniczącą została radna Mirosława 

Potempa. 

Nr 8/II/2014 w sprawie powołania Ko-

misji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bez-

pieczeństwa, Praworządności i Ochrony 

Środowiska. W wyniku głosowania jaw-

nego ustalony został skład Komisji Go-

spodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeń-

stwa, Praworządności i Ochrony Środo-

wiska. Członkami komisji zostali: Kazi-

mierz Złotosz, Alojzy Rupik, Ryszard 

Sendel, Adam Gabryś, Krzysztof Ro-

gocz. Po ukonstytuowaniu się komi-

sji przewodniczącym został radny 

Kazimierz Złotosz. 
Nr 9/II/2014 w sprawie powołania Ko-

misji Budżetu i Finansów. W wyniku 

głosowania jawnego ustalony został 

skład Komisji Budżetu i Finansów. 

Członkami komisji zostali: Teresa Mry-

ka, Irena Nowak, Kazimierz Złotosz, 

Edward Drabik i Grzegorz Krupa. Po 

ukonstytuowaniu się komisji przewod-

niczącym został radny Edward Dra-

bik, wiceprzewodniczącą - radna Teresa 

Mryka. 

Nr 10/II/2014 w sprawie ustalenia wy-

nagrodzenia burmistrza Miasta Kalety. 

Nr 11/II/2014 w sprawie zmian budżetu 

Miasta Kalety na 2014 rok. 

W trakcie obrad burmistrz przedstawił 

sprawozdanie poprzedniej kadencji o 

stanie gminy, jak również prezentację 

multimedialną na temat realizacji zadań 

oświatowych Miasta Kalety oraz pre-

zentację dotyczącą możliwości apliko-

wania przez Miasto Kalety o środki ze-

wnętrzne w nowej perspektywie Regio-

nalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

 

Małgorzata Mazur 

III sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Kaletach  
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Rada Miejska w Kaletach na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę  Nr 13/III/2014 w sprawie budżetu 

miasta Kalety na 2015 rok. 

Budżet w bieżącym roku kształtuje się następująco: 

Dochody budżetu miasta Kalety wynoszą      23 556 011,26 zł. 

w tym: 

- dochody bieżące                                            21 948 011,26 zł, 

- dochody majątkowe                                        1 608 000,00 zł,            

Wydatki budżetu miasta Kalety wynoszą        23 934 644,26 zł,  

w tym: 

- wydatki bieżące                                             19 556 644,26 zł, 

- wydatki  majątkowe                                         4 378 000,00 zł.           

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami w 2015 roku wynosi 378 633,00 zł i będzie pokryty 

pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zada-

nie inwestycyjne pod nazwą:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z od-

wodnieniem drogi powiatowej  nr 3248S” – III transza.  

Dla równowagi budżetowej przyjęto: 

Przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie 1 643 738,95 zł,  

w tym: 

- przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł, 

- wolne środki w kwocie 543 738,95 zł.                  

 Rozchody budżetu Miasta Kalety wynoszą 1 265 105,95 zł. 

Więcej informacji odnośnie budżetu 2015 roku można uzyskać na stronie  www.bip.kalety.pl oraz na tablicy ogło-

szeń. 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.Dochody 13 797 219,00 16 313 489,00 16 611 024,00 18 239 572,00 18 544 777,22 23 009 601,54 22 402 957,10 

2.Wydatki 15 416 680,00 16 959 531,00 18 585 446,57 21 184 092,76 20 207 619,81 24 646 813,43 23 254 367,61 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.Dochody 13 797 219,00 16 313 489,00 16 611 024,00 18 239 572,00 18 544 777,22 23 009 601,54 22 402 957,10 

2.Wydatki 15 416 680,00 16 959 531,00 18 585 446,57 21 184 092,76 20 207 619,81 24 646 813,43 23 254 367,61 

3.Przychody 2 219 461,00 1 217 180,00 2 542 021,57 3 512 120,76 2 230 442,59 2 647 121,89 1 987 630,51 

4.Rozchody 400 000,00 571 138,00 567 600,00 567 600,00 567 600,00 1 009 910,00 1 136 220,00 

5.Deficyt 1 619 461,00 646 042,00 1 974 421,57 2 944 520,76 1 662 842,59 1 637 211,89 851 410,51 

Porównanie podstawowych danych budżetu w latach 2008 – 2014  

Budżet Miasta Kalety na 2015 rok. 
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Marian Lisiecki 

K olejny rekord 

k a l e t a ń s k i e g o 

kwestowania dla Wiel-

kiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy POBI-

TY! Z wielką przyjem-

nością informujemy, że 

podczas  XXIII Finału 

Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

(11.01.2015), dzięki 

ogromnej hojności 

mieszkańców Kalet oraz gości, którzy w tym dniu od-

wiedzili nasze miasto i wsparli zbiórkę pieniędzy, udało 

się pobić o ponad tysiąc złotych, kolejny rok z rzędu, 

rekord uzbieranych środków. W ciągu całodniowej 

kwesty uzbierano kwotę 13.445,85 zł (z czego 

10.929,85 ze skarbonek 40 wolontariuszy i 2.526,00 zł z 

aukcji gadżetów WOŚP oraz przedmiotów przekaza-

nych przez Stowarzyszenie Nasze Kalety i osób prywat-

nych). Dodatkowo wolontariusze uzbierali 8,33 euro. 

Podana kwota jest kwotą nieoficjalną, gdyż uzbierane 

środki będą przeliczane przez bank po ich przekazaniu. 

Dla przypomnienia, podczas zeszłorocznego finału 

uzbierano kwotę 12.377,15 zł. W Kaletach sztab zorga-

nizowany został jak w latach ubiegłych przy Miejskim 

Domu Kultury w Kaletach. Burmistrz Miasta Kalety 

oraz Dyrektor MDK Kalety składają serdeczne podzię-

kowania 40 wolontariuszom, wszystkim darczyńcom 

oraz osobom, którzy przyczynili się do sprawnej organi-

zacji XXIII finału WOŚP w Kaletach. Szczególne po-

dziękowania dla: Miejskiej Orkiestry Dętej, Mażonetek 

INEZ, Grupy Wokalnej MI, Młodzieżowej Grupy Wo-

kalnej przy MDK, Joanny i Adama Purgoł, Bogusława 

Uliczki, Franciszka Ogrodnika, Grupy tanecznej ROCK 

TIME, Zespołu WRAGONMIX, AKCENTIS, SATIS-

FACTION ROCK, którzy bezinteresownie wystąpili w 

części artystycznej wczorajszego finału oraz Panu Ada-

mowi Sośnica za prowadzenie całej imprezy i Tomkowi 

Breguła za sprawne nagłośnienie. Burmistrz składa rów-

nież podziękowanie Panu Marianowi Lisieckiemu – 

Szefowi Sztabu za koordynacje pracy całego sztabu 

oraz pozostałym członkom Pani Blandynie Kubiak, Pa-

nu Piotrowi Kotarskiemu i Pani Justynie Borek, Pani 

Iwonie Nowak-Magiera i Pani Annie Kubickiej za 

sprawne przeprowadzenie podliczenia pieniędzy. Rów-

nież za wsparcie organizacji finału WOŚP dziękuję Pa-

nu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kaletach Eu-

geniuszowi Ptak, radnym: Janinie Perz, Adamowi Ga-

bryś, Krzysztofowi  Rogocz oraz Edwardowi Drabik. 

Poniżej zbiorcze rozliczenie, które przygotował Pan 

Piotr Kotarski – przewodniczący komisji ds. Kasy 

 

Zbiorcze wyniki WOŚP w Kaletach w roku 2015  

Ogółem zebrano kwotę  13 455,85 zł   

z czego: 

 

Ponadto z puszek wyjęto: 

 

Rozliczenie finansowe  

Z puszek 10 929,85 zł 

Z licytacji 2 526,00 zł 

RAZEM 13 455,85 zł 

8,33 € euro 

Kolejny rekord kaletańskiego kwestowania  

nominał licytacja puszki razem wartość 

  200,00 zł 2 0 2     400,00 zł 

  100,00 zł 12 6 18   1 800,00 zł 

   50,00 zł 15 17 32   1 600,00 zł 

   20,00 zł 5 69 74   1 480,00 zł 

   10,00 zł 7 308 315   3 150,00 zł 

    5,00 zł 1 474 475   2 375,00 zł 

    2,00 zł 0 767 767   1 534,00 zł 

    1,00 zł 1 777 778     778,00 zł 

    0,50 zł 0 298 298     149,00 zł 

    0,20 zł 0 541 541     108,20 zł 

    0,10 zł 0 584 584      58,40 zł 

    0,05 zł 0 290 290      14,50 zł 

    0,02 zł 0 259 259       5,18 zł 

    0,01 zł 0 357 357       3,57 zł 

         13 455,85 zł 
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Lp Imię Nazwisko szkoła suma 

1 
 Dominika  Opara Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku  759,58 zł 

2  Kamila  Gruszka Zespół Szkół w kaletach - Gimnazjum  741,87 zł 

3  Weronika  Bonk Zespół Szkół w kaletach - Gimnazjum  547,30 zł 

4  Nikola  Myrcik Zespół Szkół w kaletach - Gimnazjum  436,05 zł 

5  Dominika  Trzensimiech Zespół Szkół w kaletach - Gimnazjum  408,80 zł 

6  Justyna  Baron Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku  385,70 zł 

7  Ewa  Kocot Zespół Szkół w kaletach - Gimnazjum  382,90 zł 

8  Karolina  Masłowska Zespół Szkół w kaletach - Gimnazjum  367,40 zł 

9  Wiktoria  Osadnik Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku  350,19 zł 

10 
 Karolina  Łazaj Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaletach  342,09 zł 

Najwięcej zebrali: 
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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 –53 (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  

Sprzedam Mieszkanie 45m2 na Osiedlu 1 Maja . tel.: 602 620 570 

18 stycznia odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu chórów SONATA z Kalet i AVE z Ustonia 

WYDARZY  SIĘ  WKRÓTCE 

19 lutego odbędą się spotkania  burmistrza i radnych z  mieszkańcami Drutarni, Jędryska i wschodniej części Kalet 

Sprzedam mieszkanie, 37 m2, 2 pokoje, CO, 3 piętro, blok ocieplony . tel. 600 545 492 

OGŁOSZENIA DROBNE 

29 stycznia w restauracji Gościnna  odbędzie się IV Gala dla Przedsiębiorców 

26 stycznia odbędzie się  noworoczne spotkanie burmistrza z Honorowymi Dawcami Krwi   

22 stycznia odbędzie się IV sesja  Rady Miejskiej w Kaletach 

PODZIĘKOWANIA 
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy z nami w bólu uczestniczyli  

we  mszy św. I ceremonii pogrzebowej  
Śp. Heleny Drabik   

Serdeczne Bóg zapłać składa  
Edward Drabik 

26 lutego odbędą się spotkania  burmistrza i radnych z  mieszkańcami Kuczowa, Miotka, Mokrusa i Zielonej 
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TO MIEJSCE CZEKA  

NA TWOJĄ REKLAMĘ 

 

 

 

 

 

Cennik do pobrania.  

zeskanuj kod za pomocą aplikacji do-

stępnych dla smartfonów  

i pobierz cennik reklam w BIULETYNIE 

INFORMACYJNYM MIASTA KALETY. 

Podziękowanie 
 

 

 
Serdecznie dziękuję za wszystkie 

głosy oddane na moją kandydaturę  
w minionych wyborach  

samorządowych. 
 

Dzięki Państwa zaufaniu otrzyma-
łem mandat radnego miejskiego. 

 
Dołożę wszelkich starań by godnie  

reprezentować nasze dzielnice  
i zadbać o sprawy mieszkańców. 

 

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Rogocz 

Każdy klient, który w okresie od 15.01.2015 r. 

do 15.02.2015 r. wyda na zakup opału jednora-

zowo minimum 500 zł weźmie udział w losowa-

niu nagród: 

 bon wartości 500 zł do wykorzystania w 

naszej firmie 

 30 minutowy lot motolotnią 

Promocja tylko dla klientów indywidualnych. 

Ceny węgla od 580 zł/t., miału od 350 zł/t. 

Węgiel orzech dostępny także w 40 kg workach 

po 26 zł i 29 zł 

Towar z polskich kopalń 

 

Kalety, ul. Ks. Drozdka 31 (baza wodociągów 

miejskich) 

www.trelek.eu 

Podziękowanie 

Serdecznie dziękuję Wyborcom 
okręgu 2, którzy docenili moje  

dotychczasowe działania.  
Obdarzyli mnie ponownie swoim 
zaufaniem i poparciem w czasie 

Wyborów Samorządowych  

16 listopada 2014r. 

Postaram się swoją pracą,  
aktywnością i zaangażowaniem  

dobrze służyć rozwojowi lokalnej 

wspólnoty. 

Życzę Wszystkim Mieszkańcom  
Kalet wszelkiej pomyślności  

w Nowym 2015 Roku. 

Irena Nowak 
MATERIAŁ PŁATNY MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY 

http://www.trelek.eu/
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 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH                      

 ORAZ  SEGREGOWANYCH - ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

REJON I  

30 Lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, 

Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Orzesz-

kowej, Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Ustronna, Wcza-

sowa, Wierzbowa, Wiosenna 

29 styczeń 

26 luty 

30 marzec 

REJON II 

Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, 

Wąska, Paderewskiego, Tarnogórska 

27 styczeń 

24 luty 

26 marzec 

REJON III 

Boczna, Celulozowa, Gołębia, Fabryczna, Jastrzębia, Ki-

lińskiego, Kruczkowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka, 

Lubszecka, Miodowa, Myśliwska, Piaskowa, Polna, Po-

przeczna, Pstrowskiego, Powstańców, Rodziewiczównej, 

Słoneczna, Wiejska, Zapolskiej 

26 styczeń 

23 luty 

24 marzec 

REJON IV 

Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Kościuszki, Krót-

ka, Lema, Łączna, Pokoju, Rogowskiego, Rymera, Sło-

wackiego, Tuwima, 

23 styczeń 

20 luty 

23 marzec 

REJON V 

Anioła, Brzozowa, Damrota, Długosza, Drozdka od 34 z 

górę, Jana Pawła II, Jaworowa, Korfantego, Lubocz, Mic-

kiewicza, Moniuszki, Morcinka,  Sienkiewicza, Tylna, 

Witosa, Wodna, Wolności 

22 styczeń 

19 luty 

20 marzec 

REJON VI  

Borka, Chmielna, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Drzy-

mały, Działkowa, Głowackiego, Jaśminowa, Jagodowa, 

Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardow-

skiego, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego 

19 styczeń 

16 luty 

19 marzec 

REJON VII 

1go Maja, Posterunek Kolejowy, Dolna, Kasprowicza, 

Kołłątaja, Koszęcińska, Kużnicka, Kwiatowa, Łowiecka, 

Miłosza, Popiełuszki, Roździeńskiego, Rzeczna, Skło-

dowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetma-

jera 

15 styczeń 

12 luty 

16 marzec 

REJON VIII 

3go Maja, Bema, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, 

Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona 

13 styczeń 

10 luty 

12 marzec 

REJON IX  

Plac Zjednoczenia, Drozdka 1-34, Nałkowskiej, Koperni-

ka, Kochanowskiego, Ligonia, PCK, Wojska polskiego, 

Żwirki i Wigury, 

12 styczeń 

9 luty 

10 marzec 

REJON X 

Asnyka, Armii Krajowej, Chopina, Chrobrego, Dworco-

wa, Gawlika, Gwoździa, Miarki, Nowa,  Harcerska, Kra-

sickiego, Kosmonautów, Okrzei, Rycerska, Słowiańska, 

Sobieskiego 

9 styczeń 

6 luty 

9 marzec 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - zabudowa wielorodzinna  

STYCZEŃ 2015 
Śmieci                              2, 16, 30 

Papier + szkło + plastik   5, 20 

BIO                                  2, 16, 30 

 

LUTY 2015 
Śmieci                             13, 27 

Papier + szkło + plastik   3, 17 

BIO                                  13, 27 

 

MARZEC  2015 
Śmieci                            13, 27 

Papier + szkło + plastik   3, 17, 31 

BIO                                 13, 27 
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ROZKŁAD JAZDY BUSÓW 
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