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Dariusz Szewczyk 

W tym numerze: Rekordowy budżet Miasta na 2017 r.   

R ada Miejska w Kaletach na sesji 
w dniu 29 grudnia 2016 r. jedno-

głośnie zagłosowała za przygotowa-
nym przez burmistrza Klaudiusza 
Kandzię i służby finansowe budżetem 
na 2017 r. 
    Dochody budżetu na 2017 rok skalku-

lowane zostały w wysokości  
34 586 531,15 zł. 

Planowane wydatki budżetu Miasta  
Kalety wynoszą 

 34 539 039,33 zł, 
W budżecie Miasta Kalety na 2017 rok 

występuje nadwyżka w kwocie  
47 491,82 zł. 

 

   W budżecie znalazły się następujące 
zadania inwestycyjne: 
- Modernizacja sieci wodociągowej na 
wybranym obszarze Miasta Kalety -

                1 082 830,50 zł. 

- Wykonanie projektu koncepcyjnego 
zagospodarowania terenu prze skrzyżo-
waniu ulic E. Orzeszkowej i Tarnogór-

skiej na działkach przy kościele               
w Kaletach Miotku -  

30 600,00 zł. 
- Przebudowa drogi gminnej ul. Chro-
brego w Kaletach, wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej –  
400 000 zł. 

- Przebudowa drogi gminnej ul. Borka  
w Kaletach, wraz z przebudową kanali-

zacji deszczowej - 
390 000,00 zł. 

- Wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przebudowy drogi 

gminnej ul. Rzeczna - 
30 000,00 zł. 

- Poprawa efektywności energetycznej 
budynku użyteczności publicznej      

poprzez kompleksową termoizolację 

Urzędu Miejskiego w Kaletach przy      
ul. Żwirki Wigury 2 c.d. -  

1 153 709,00 zł. 
- Modernizacja pomieszczeń Miejskiego 

Przedszkola nr 1 w Kaletach –  
50 000 zł 

- Przeciwdziałanie niskiej Emisji po-
przez montaż układów solarnych oraz 
ogniw fotowoltaicznych – w mieście 

Kalety Leśnym Zakątku -   
5 863 503,00 zł. 

- Wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej budowy oświetlenia 

ulicznego: ul. Wąska i ul. Miodowa -  
15 000,00 zł. 

Inwestycje stanowią ponad 26 % wydat-
ków budżetowych Miasta Kalety. 

Święto patrona Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 . 

4 

Podsumowanie rozgrywek 
grand prix dzieci i młodzieży    
w szachach za rok 2016. 

7 

Zebranie sprawozdawczo– 
wyborcze członków Koła PZW 
Kalety. 

7-8 

Relacja z VI Gali 
 Przedsiębiorczości. 

10 

Sprawozdanie z XXIII sesji    
Rady Miejskiej w Kaletach.  

13 

Samorząd po raz szósty podziękował kaletańskim przedsiębiorcom  

W  czwartek 5 stycznia br. w re-
stauracji „Go ścinna” w Kale-

tach, odbyła się VI Gala Przedsiębior-
czości. Organizatorami wydarzenia 
były: Miasto Kalety, Zakład Masarski 
„WI ĘCEK” oraz restauracja GOŚCIN-
NA.  
    Imprezę uświetnił koncert wykonany 
przez Miejską Orkiestrę Dętą pod dyrek-
cją Mariana Lisieckiego.  
    Galę otworzyło przemówienie burmi-
strza Klaudiusza Kandzi, który powitał 
wszystkich przybyłych i przedstawił pre-
zentację multimedialną na temat inwesty-
cji w mieście Kalety. 
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16 grudnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe działających przy MDK Kalety     
szachistów. Jego celem było podsumowanie  dokonań w całorocznych rozgrywkach Grand-Prix dzieci i młodzieży do lat 25.  

21 grudnia 2016 r. obchodzone było święto Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach – Adama Mickiewicza.   
W obchodach uczestniczyli m.in. burmistrz Klaudiusz Kandzia oraz wiceburmistrz Dariusz Szewczyk, a także przewodnicząca 
komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kaletach Irena Nowak. 

22 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku odbyło się przedstawienie świąteczne o tematyce Bożonarodzenio-
wej w wykonaniu przedszkolaków oraz uczniów szkoły.  

29 grudnia 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach,  

5 stycznia 2017  w restauracji „Gościnna” w Kaletach, odbyła się VI Gala Przedsiębiorczości. Organizatorami wydarzenia  
były: Miasto Kalety, Zakład Masarski „WIECEK” oraz Restauracja GOŚCINNA.  

8 stycznia 2017 r. w Miejskim Domu Kultury  odbyło się zebranie sprawozdawczo– wyborcze członków Koła PZW Kalety. 
Wybrano prezesa Koła, członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. 

Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS 

6 stycznia 2017 r. w kościele w Miotku  repertuar kolęd i pastorałek zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

 

Przekaż 1% podatku  

na rzecz klubu 

 LKS Małapanew Kuczów 
 

Prosimy wypełnić rubryk ę w rocznym zeznaniu     
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-36 

(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI        

POŻYTKU PUBLICZNEGO) 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 przezna-

czone na poprawę warunków uprawiania sportu 
przez dzieci i młodzież w klubie  

Małapanew Kuczów.   
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Dorota Mańczak 

Bożena Dziuk 

Świąteczne przedstawienie w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku    

22  grudnia 2016 r., w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku 
odbyło się przedstawienie świąteczne o tematyce Bożonaro-

dzeniowej w wykonaniu przedszkolaków oraz uczniów szkoły.  
   Z ramienia władz miasta w wydarzeniu udział wzięli: burmistrz Klau-
diusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz 
radna Teresa Mryka.  
   Wśród pięknych dekoracji i w świątecznym nastroju goście z zachwy-
tem podziwiali występy małych artystów. Burmistrz miasta Klaudiusz 
Kandzia podziękował za wspaniałe przedstawienia oraz złożył wszyst-
kim dzieciom, wychowawcom i pracownikom przedszkola i szkoły naj-
lepsze życzenia świąteczno-noworoczne.  

Uczniowie z Kalet  
laureatami ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego  
„Do czego MORZE służyć     

może?”   

M inisterstwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej in-

formuje, że dobiegł końca ogólnopol-
ski konkurs plastyczny dla dzieci          
i młodzieży „Do czego MORZE służyć 
może?”.  
    Wpłynęło 4812 prac plastycznych      
z całej Polski. 21 listopada 2016 r. Ko-
misja Konkursowa dokonała przeglądu 
nadesłanych prac, przyznając nagrody    
i wyróżnienia w poszczególnych gru-
pach wiekowych. Jury wnikliwie oceniło 
prace plastyczne, biorąc pod uwagę 
zgodność pracy z tematem konkursu, 
pomysłowość, estetykę oraz samodziel-
ność wykonania. Oceniający przyznali 
trzy główne miejsca w czterech katego-
riach wiekowych i wyróżnienia. Wszyst-
kie nagrodzone i wyróżnione osoby 
otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątko-
we dyplomy.  
    Wśród wyróżnionych uczniów są: 
Kamil Kwoka - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa, Kalety  
Franciszek Sołtysik - Publiczna Szkoła 
Podstawowa, Kalety  
    GRATULUJEMY! Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom konkur-
su, ich rodzicom, opiekunom i nauczy-
cielom za pełną zaangażowania pracę 
artystyczną z wychowankami. Gratuluj-
my młodym artystom sukcesu osiągnię-
tego w ogólnopolskim konkursie.  

Święto Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza w Kaletach     

21  grudnia 2016 ro-
ku obchodzone 

było święto Patrona Pu-
blicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kaletach – 
Adama Mickiewicza.  
    W uroczystych obcho-
dach udział wzięli przed-
stawiciele władz miej-
skich: burmistrz miasta 
Klaudiusz Kandzia, zastęp-
ca burmistrza Dariusz 
Szewczyk, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Kale-
tach Eugeniusz Ptak wraz   
z radną Ireną Nowak.  
    Po zakończeniu części 
artystycznej przygotowanej specjalnie na 
tę okazję przez uczniów szkoły, bur-
mistrz złożył najserdeczniejsze życzenia 
dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pra-
cownikom administracyjnym oraz 

uczniom z okazji święta Patrona Szkoły 
oraz zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia. Na ręce dyrektora szkoły p. Do-
roty Mańczak przekazał symboliczną 
wiązankę kwiatów. 

„Święta Rodzina” po raz pierwszy stanęła  
na Małym Rynku  

C entralny plac w naszym mieście 
po raz pierwszy w historii został 

wzbogacony  o przepiękny motyw 
świąteczny doskonale znany ze świą-
tecznych dekoracji wielu polskich,       
i   nie tylko, miejscowości.  

    Przed Świętami Bożego narodzenia 
ozdobiono Mały Rynek iluminacjami 
świetlnymi. Zwieńczenie dzieła stanowi-
ła właśnie ta urokliwa, drewniana szopka 
bożonarodzeniowa z realistycznymi fi-
gurami Świętej Rodziny.   

    Szopkę wykonał 
niezwykle utalento-
wany mieszkaniec 
naszego miasta– 
rzeźbiarz Ryszard 
Wysocki z Zielonej– 
autor m.in. charakte-
rystycznych rzeźb 
kuźników w poszcze-
gólnych dzielnicach 
Kalet. 

Agnieszka Kwoka 
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R egionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kato-

wicach, złożyło na ręce burmistrza 
Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi po-
dziękowania za pomoc w organizacji  
w 2016 roku akcji krwiodawstwa          
w naszym mieście.  
    Należą się one przede wszystkim na-
szym mieszkańcom, którzy oddali w tym 
roku blisko 21 litrów krwi. Dziękujemy 
za dotychczasowe wsparcie naszych akcji 
i liczymy, że w kolejnych latach również 
spotkają się one z Państwa przychylno-
ścią.  

Mieszkańcy Kalet w roku 
2016 oddali blisko  

21 litrów krwi    

Marek Parys 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” koncertował w kościele    
w Miotku  

7  stycznia 2017 r. w kościele p.w. 
św. Franciszka z Asyżu w Miotku 

odbył się koncert kolęd i pastorałek   
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk im. Stanisława Hadyny.  
    Tak jak się spodziewano, niecodzien-
ne wydarzenie zgromadziło wielu 
mieszkańców naszego miasta, którzy 
mogli wysłuchać przepięknych polskich 

pieśni bożonarodzeniowych w tradycyj-
nym wykonaniu. Był to już drugi kon-
cert świąteczny Zespołu Pieśni i Tańca 
"Śląsk" jaki odbył się w naszym mie-
ście. Pierwszy raz Zespół kolędował     
w kościele w Jędrysku w 2014 roku      
w święto Trzech Króli. 
  

W  dniu 4 stycznia br. Stowarzy-
szenie Społeczno – Kulturalne  

w  Kaletach obchodziło  jubileusz  10-
lecia swojego istnienia.  
   Uroczystości związane z jubileuszem 
planujemy obchodzić dopiero w kwiet-
niu, tzn. wtedy, kiedy nastąpiła oficjalna 
rejestracja naszej organizacji w  Sądzie 
Rejestrowym w Gliwicach. Wprawdzie 
przy jubileuszach naszego chóru 
„Sonata”, Miejskiej Orkiestry Dętej, czy 
też Klubu Sportowego „UNIA”, nasz  10
-letni staż wygląda skromnie, ale my      
z naszego bardzo się cieszymy. Założyli-
śmy  naszą organizację zupełnie sponta-
nicznie, bez  żadnej namowy, czy suge-
stii. Z potrzeby i aspiracji ludzi w wieku 
poprodukcyjnym, którzy po przejściu na 
emeryturę stwierdzili, że czegoś im bra-
kuje.  Zabrakło nam stałych kontaktów   
z innymi ludźmi, możliwości realizowa-
nia swoich pasji,  aktywności w różnych 

dziedzinach, czy też zwykłych przyjaźni, 
systematycznych spotkań, wymiany do-
świadczeń i poglądów, a także zwykłej 
zabawy  i dzielenia się radością z innymi 
koleżankami i kolegami.  
    Działalność  w Stowarzyszeniu przy-
nosi nam wiele satysfakcji, bo tu może-
my  organizować wyjazdy do różnych 
instytucji kultury, na wycieczki krajo-
znawcze, celebrować  różne uroczysto-
ści, święta oraz uczestniczyć w różnych 
obchodach  świąt, rocznic  i świąt pań-
stwowych czy kościelnych, a także bar-
dzo uroczyście świętować urodziny każ-
dego z naszych członków. Nasza działal-
ność ma bardzo kulturalny charakter. 
Śpiewamy piosenki, przygotowujemy 
mini sztuki teatralne, organizujemy wie-
czory poetyckie, bierzemy udział w kon-
kursach organizowanych przez powiat,  
a także przez innych organizatorów. 
Nasza działalność jest jak najbardziej 

publiczna. Mamy atrakcyjną stronę in-
ternetową,  swoje zdjęcia i informacje  z 
różnych uroczystości umieszczamy też 
na Facebook’u,  prowadzimy wspaniałą 
kronikę, itp. Prowadzimy też prelekcje 
na temat zdrowia,  uczymy się rękodzie-
ła i mamy wiele innych ciekawych zajęć. 
Zaprzyjaźnili śmy się ze Stowarzysze-
niem Złotego Wieku z Prudnika, wymie-
niamy doświadczenia, składamy sobie 
wzajemne wizyty i cieszymy się z tak 
zawartych przyjaźni.  
   Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzi-
siaj jest stosunkowo łatwo założyć orga-
nizację, ale znacznie trudniej jest utrzy-
mać ją  przez tak długi okres i  sprawiać, 
że ta działalność jest interesująca dla 
członków i sprawia nam wszystkim 
przyjemność.                                                                                           

Jubileusz  Stowarzyszenia  

Agnieszka Kwoka 
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Plan ferii zimowych w świetlicy środowiskowej „ Przystań" 
Data Temat zajęć Godziny  

Poniedziałek 

16.01.2017 

Rozpoczęcie ferii zimowych. 
Pogadanka nt."Bezpieczeństwa podczas ferii" 
zaj. kulinarne: słodkie desery  

9:00 – 15:00 

Wtorek  
17.01.2017 

Zimowy konkurs fryzur. 
Gry stolikowe: Turniej w chińczyka) 

9:00 – 15:00 

Środa 
18.01.2017 

Śniadanie w świetlicy  
zaj. artystyczne: Laurki dla babci i dziadka  

9:00 – 15:00 
 

Czwartek  
19.01.2017 

Zaj. Artystyczne: uczymy się szyć: 
wyszywanie obrazków stylem krzyżykowym 

9:00 – 15:00 

Piątek  
20.01.2017 

Wyjście do MDK – połączone   z wizytą w "Vigor-Senior" 
Odwiedzamy Miejską Bibliotekę Publiczną 

9:00 – 15:00 
 

Poniedziałek  
23.01.2017 

Autokarowy wyjazd do PSP w Chorzowie lub do Multikina w Za-
brzu (informacje u wychowawcy świetlicy) 

 

Wtorek 
24.01.2017 
 

Turniej "1z10" 
zaj. kulinarne: kolorowa pizza 

9:00 – 15:00 

Środa 
25.01.2017 

Dyskoteka świetlicowa – kolorowy świat  16:00 – 20:00 

Czwartek  
26.01.2017 

Zajęcia sportowe w świetlicy  9:00 – 15:00 

Piątek 
27.01.2017 

Maraton filmowy w świetlicy  

Świetlica w okresie ferii zimowych czynna od 9:00 do 15:00. Wszystkie zajęcia odbywać się będą          

w Świetlicy Środowiskowej Przystań przy  ul. 1 Maja 74 w Kaletach. 
Informacja o planie ferii zimowych oraz zapisy na wycieczki pod numerem tel. 34 352 76 58 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie ferii.                                          Monika Ulbricht 

Plan ferii zimowych w świetlicy środowiskowej „ Port" 
Data Temat zajęć  

Poniedziałek  
16.01.2017 

Rozpoczęcie ferii zimowych. Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.       

Gry i zabawy w świetlicy. 

Wtorek  
17.01.2017 

Zajęcia sportowe w świetlicy. Piłka nożna w Sali gimnastycznej. 

Środa 
18.01.2017 

Zajęcia artystyczne – maski karnawałowe. 
Zajęcia sportowe – kręgle, zabawy z piłką na wesoło. 

Czwartek  
19.01.2017 

Oglądanie bajek i filmów. 
Gry komputerowe. 

Piątek  
20.01.2017 

Zajęcia plastyczne – zakładki do książek.  
Wyjście do biblioteki. 
Zabawy na podwórku szkolnym. 

Poniedziałek  
23.01.2017 

Autokarowy wyjazd do PSP w Chorzowie lub do Multikina w Zabrzu (informacje u wychowawcy 
świetlicy). Przewidywany koszt– około 20 zł.   

Wtorek 
24.01.2017 
 

Zajęcia plastyczne – dyktowany rysunek. 
Zajęcia kulinarne – pizza. 

Środa 
25.01.2017 

Zimowy spacer na Zieloną, karmienie kaczek. 
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D nia 16.12.2016 r. młodzi szachiści 
z Kalet spotkali się w restauracji 

przy Miejskim Domu Kultury w Kale-
tach by, jak co roku podsumować swo-
je dokonania w całorocznych rozgryw-
kach Grand-Prix dzieci i młodzieży do 
lat 25.  
   W uroczystości wręczenia nagród 
udział wzięli m.in. Burmistrz Kalet 
Klaudiusz Kandzia, Dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Kaletach Marian Li-
siecki, i laureaci tegorocznych rozgry-
wek w dwóch grupach wiekowych: do 

lat 14-tu, i w przedziale wiekowym od 
15 do 25 lat. 
    W grupie wiekowej do lat 14-tu zwy-
ciężył Kacper Wrodarczyk z wynikiem 
247,5 pkt., na drugim miejscu uplasował 
się Michał Fronczek z dorobkiem 179,0 
pkt., a na trzecim Maksymilian Biadacz 
124,5 pkt. Kolejność pozostałych laure-
atów w tej grupie była następująca: 
4.Ignacy Fronczek, 5.Maja Koba, 
6.Małgorzata Wawroś, 7.Miłosz Howa-
niec, 8.Dawid Toborek i 9.Milena Koba. 
Razem rywalizowało 18 zawodników. 
    Grupę wiekową od 15 do 25 lat zdo-
minował bez wątpienia najlepszy zawod-

nik tych rozgrywek Mate-
usz Płonka. W punktacji 
generalnej Mateusz zgro-
madził 389,0 pkt., na miej-
scu drugim zawody ukoń-
czył Mateusz Wrodarczyk 
zdobywając 310,0 pkt. a na 
trzecim, Aleksy Walczak    
z dorobkiem 234,5 pkt., 
czwarte miejsce zajął Piotr 
Gałka, na piątym uplaso-
wał się Kacper Kryś.       
W grupie tej grało 10 za-
wodników. Szachiści spo-

tykali się w tym roku ogółem 42 razy. 
Podsumowując widać determinację mło-
dzieży do poznawania tajników gry       
w szachy. Zawodnik pracuje nie tylko na 
cotygodniowych spotkaniach w ponie-
działki, o 17: 00 ale także czyta szacho-
wą literaturę, analizuje i po prostu dużo 
gra. Zawsze nas cieszy udział każdego 
dorosłego, kto przychodzi na zajęcia by 
sobie pograć w szachy. Zawsze jest to 
możliwość próby sił dla naszej młodzie-
ży. Należy w tym miejscu podziękować 
wszystkim tym, którzy zaangażowali się  
w piękną oprawę i przygotowanie tego 
spotkania. 

Zebranie sprawozdawczo– wyborcze Koła PZW Kalety 

Jacek Lubos

Czwartek 
26.01.2017 

Zajęcia kulinarne – naleśniki z niespodzianką. 
Zabawy świetlicowe. 

Piątek 
27.01.2017 

Zakończenie ferii. Spacer do lasu. 

Zajęcia do wyboru – gry piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe. 

 Świetlica w okresie ferii zimowych czynna w godzinach od 9.00 do 16.00. 

Informacje o planie ferii zimowych oraz zapisy na wycieczki pod numerem tel. 3435-27-659. 

Organizatarzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie ferii! 

Dorota Grosiak-Liota 

D nia 8 stycznia w Miejskim Domu 
Kultury odbyło si ę zebranie 

sprawozdawczo– wyborcze Koła PZW 
Kalety. 
    Zebranie przebiegało wg następujące-
go porządku: 

1.  Otwarcie zebrania, przywita-
nie członków Koła, przedstawi-
ciela Zarządu Okręgu PZW Czę-
stochowa oraz zaproszonych 
gości. 
2. Uczczenie minutą ciszy zmar-
łych        w minionym roku kole-
gów wędkarzy. 
3. Wręczenie odznaczeń. 
4. Wybór przewodniczącego 
zebrania, sekretarza oraz Komisji 
Uchwał      i Wniosków. 
5. Wybór komisji mandatowej. 
6. Wybór Komisji Wyborczej. 

7. Odczyt protokołów       z pracy: 
- Zarządu, 
- Skarbnika, 
- Społecznej Straży Rybackiej, 
- Sądu Koleżeńskiego, 
- Komisji Rewizyjnej. 

8. Głosowanie nad absolutorium dla 
ustępującego Zarządu Koła. 
9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
10. Omówienie uchwał Zarządu Głów-
nego i Zarządu Okręgu. 
11.Zabranie głosu przez Burmistrza 
Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię.  
12. Zabranie głosu przez przedstawiciela 
Policji Zatwierdzenia preliminarza bu-
dżetowego Koła. 
13. Ustalenie składu liczbowego Zarzą-
du i organów Koła oraz sposobu głoso-
wania. 
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
15. Przedstawienie przez Komisję Wy-
borczą kandydatów na Prezesa Koła, 
członków i organów Zarządu. 
16. Wybory. 
W efekcie przeprowadzonych wyborów 
wybrano 9-osobowy zarząd w składzie:  

 

Podsumowanie rozgrywek 
Grand Prix dzieci  

i młodzieży za rok 2016 
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Jacek Lubos 

K oniec listopada i cały grudzień  
w Dziennym Domu ,,Senior- 

Wigor’’ Kalety, obfitował w wydarze-
nia kulturalno- towarzyskie.  
    Ciąg organizowanych imprez w ra-
mach Programu Wieloletniego ,,Senior- 
Wigor’’, na lata 2015- 2020, edycja 20-
16, zaczął się zabawą andrzejkową. Za-
proszono na nią podopiecznych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
programu partnerskiego pt. ,,Wszyscy 
Razem’’.  
     Uczestnicy Domu w przebraniu 
wspólnie z gośćmi, jak głosi tradycja 
wieczoru andrzejkowego, mieli okazję 
skorzystać z wróżb: lanie wosku, dwa 
serca, magiczne kubki, szczęśliwa data 
urodzenia, cukierki szczęścia, ciasta z 
wróżbami.  
    Po poczęstunku, tańcach, śpiewach,    
z uśmiechem na twarzach, zapoczątko-
wano adwent.  
    Święty Mikołaj, 6 grudnia,  obdarował 

nas smakołykami. Już 9 grudnia w Te-
atrze Górnośląskim Mariana Makuli, 
podczas koncertu ,,Wiiliijka’’, złożono 
nam pierwsze życzenia Bożonarodzenio-
we. Kolędy i pastorałki, wprowadziły 
nas w nastrój świąteczny.  
    Do naszego domu zawitała, 13 grud-
nia Święta Łucja. Dawniej dzień Św. 
Łucji zaliczał się do pierwszego dnia 
rozpoczynającego okres przygotowań do 
Świąt Bożego Narodzenia. Wypełniony 
był przede wszystkim, wróżbami doty-
czącymi przepowiedni pogody, urodzaju 
w gospodarstwie, rodzinie i w miłości. 
Razem z Klubem Seniora 15 grudnia, 
spędziliśmy wspólny czas przy łamaniu 
się opłatkiem wigilijnym.  
    Rocznica otwarcia D.D ,,Senior- Wi-
gor’’ odbyła się w restauracji Casino 
przy przysmakach świątecznych.  Pod-
opieczni D.D ,,Senior- Wigor’’, po 
uprzednim wyrażeniu zgody, wypełnili  
ankiety, dotyczące jakości życia w ich 
czasie wolnym. Wyniki przeprowadzo-
nych badań zostały zaprezentowane      
na Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej w Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Całość przedsięwzięcia 
odbywała się 2-4 grudnia 2016r. Temat 
dotyczył porównaniu 3 grup wiekowych, 
gdzie jedną z nich byli Nasi Seniorzy      
z Dziennego Domu ,,Senior- Wigor’’     

z Kalet. Pod uwagę brano nie tylko ich 
styl życia, ale również sposób spędzania 
czasu wolnego, zajęcia aktywizujące, 
prowadzone na co dzień, jak i zajęcia 
fizjoterapeutyczne.  Głównym celem 
zaprezentowania badań tychże osób, 
pozwoliło ukazać na jakim poziomie 
psychofizycznym są Nasi Seniorzy, oraz 
jakie działania możemy w przyszłości 
podjąć, by utrzymać ich w dalszym po-
głębianiu jakości życia, iż ,, prawdziwe 
szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi     
i pracy’’.  

Aleksandra Cieślik  

Pierwsze Święta Bożego Narodzenia w Dziennym Domu ,,Senior- Wigor’’ w Kaletach 

 
Robert Kuder– prezes, Jerzy Pakuła, 
Arkadiusz Meryk, Seweryn Cichoń, Al-
fred Kąkol, Adrian Czeluśniak, Jacek 
Lubos, Tomasz Stroba, Gerard Golus. 
Komisję rewizyjną stanowią: Rudolf 
Golek, Leon Obłączek, Franciszek Mu-
sik, Mirosław Ferenc. 
 W skład sądu koleżeńskiego weszli: 
Andrzej Kocyba, Ryszard Nowak, Adam 

Stępień, Franciszek Kocyba. 
17.Podjęcie uchwały o wysokości ekwi-
walentu na działalność statutową za nie-
odpracowany czyn na rzecz Koła.  
Ekwiwalent pozostał w nie zmienionej 
kwocie 40 zł. 
18. Dyskusja na temat zbiornika licen-
cyjnego w Kaletach. 
 W punkcie tym przegłosowano m.in. 
podwyższenie wymiaru ochronnego 

karpia do 35 cm i lina do 30 cm. Do ryb 
limitowanych na zbiorniku dołączyły 
węgorz i jaź. Wysokość opłaty za drugie 
zezwolenie ustalono na 120 zł. Ilość 
wydawanych rocznie zezwoleń podwyż-
szono do 100 sztuk. 
19. Wolne głosy i wnioski. 
20. Zatwierdzenie uchwał i wniosków. 
21.Zamknięcie zebrania. 
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Z godnie z roz-
porządzeniem 

Ministra Spraw 
W e w nę t r z n y c h         
i Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 
26 września 2016 
roku w sprawie 
przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2017 roku 
informuj ę, że w okresie od dnia 1 lute-
go do 13 marca 2017 roku zostanie 
przeprowadzona kwalifikacja wojsko-
wa na terenie Powiatu Tarnogórskie-
go.  
    Siedzibą Powiatowej Komisji Lekar-
skiej dla Powiatu Tarnogórskiego będzie 
budynek Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury im. H. Jordana w Tar-
nowskich Górach przy ul. Gliwickiej nr 
36.  
    Kwalifikacji wojskowej podlegać 
będą:  
- mężczyźni urodzeni w 1998 roku;  
- mężczyźni urodzeni w latach 1993-
1997, którzy nie posiadają określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej;  
- osoby urodzone w latach 1996 i 1997, 
które:  
a) zostały uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdol-
ności upływa przed zakończeniem kwa-
lifikacji wojskowej,  
b) zostały uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdol-
ności upływa po zakończeniu kwalifika-
cji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnio-
sek o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej przed zakoń-
czeniem kwalifikacji wojskowej;  
- kobiety urodzone w latach 1993 –   
1998, posiadające kwalifikacje przydat-
ne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w celu uzy-

skania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2016/2017 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych albo będą-
ce studentkami lub absolwentkami tych 
szkół lub kierunków, o których mowa    
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów    
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wska-
zania grup kobiet poddawanych obo-
wiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej (Dz. U. poz. 321); 
- osoby, które ukończyły 18 lat życia      
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia 
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej.  
 
    Termin stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej dla osób z terenu miasta Ka-
lety został wyznaczony na dzień 15 i  16 
luty 2017 roku. O terminie stawiennic-
twa na kwalifikację wojskową miesz-
kańcy Miasta Kalety zostaną powiado-
mieni osobiście.  
                        Marian Marmajewski  

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku  

W raz z no-
wym ro-

kiem nadszedł 
n i e u c h r o n n i e 
okres, kiedy będą 
Państwo wypeł-

niać swoje zeznania podatkowe. Dlate-
go już dziś zwracam się do wszystkich 
Państwa, którzy w swoich zeznaniach 
PIT podają inny adres zamieszkania 
niż miasto Kalety, z gorącą prośbą      
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 zamiesz-
kania nie wymaga zmiany zameldowa-
nia, wymiany dokumentów i nie jest 
obciążone żadną opłatą. Jedyną zmianą 
będzie zmiana właściwości Urzędu Skar-
bowego. Wszystkich mieszkańców mia-
sta Kalety obsługuje Urząd Skarbowy    
w Tarnowskich 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 2016 udział miasta         
w podatku PIT wyniósł 5.073,616 zł        
i taka kwota z podatków, które płacicie 

Państwo do Urzędu Skarbowego, wróci-
ła do miasta wg miejsca zamieszkania. 
    Utrzymanie dynamiki wzrostu docho-
du jest tym istotniejsze, że budżety sa-
morządowe czekają w najbliższych la-
tach trudne decyzje. Spadek wpływów 
ze sprzedaży majątku oraz ustawowe 
ograniczenia zaciągania kredytów mogą 
doprowadzić do znacznego zmniejszenia 
wydatków inwestycyjnych niezbędnych 
na finansowanie infrastruktury w na-
szym mieście.  
    Aby Państwa podatki trafiły do budże-
tu Miasta Kalety wystarczy wypełnić 
odpowiednie formularze:  
- ZAP-3 (dla osób nie prowadzących 
działalności gospodarczej) i złożyć go    

w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich 
Górach przy ul. Opolskiej 23  
- CEIDG-1 (dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą). Formularz 
należy złożyć 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 
zamieszkania miasto Kalety.  

Zostaw swój podatek w mieście Kalety     
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Aleksandra Wilk 

Samorząd po raz szósty podziękował kaletańskim przedsiębiorcom  
(Dokończenie ze str. nr 1) 
 
Podziękował też przedsiębiorcom za wkład jaki 
włożyli i wkładają w rozwój miasta poprzez m.in. 
utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy dla miesz-
kańców, dbanie o finanse gminy, każdą zapłaconą 
złotówkę podatku, odbyło się wręczenie corocz-
nych nagród. 
    O tym, do kogo trafią statuetki, zadecydowała 
kapituła w składzie: radni- Ryszard Sendel- prze-
wodniczący, Edward Drabik, Alojzy Rupik, Grze-
gorz Krupa, Krzysztof Rogocz i Aleksandra Wilk - 
członkowie, którzy na posiedzeniu w dniu 13 grud-
nia 2016 roku wybrali tegorocznych laureatów 
prowadzących z sukcesem działalność gospodarczą 
w różnych branżach.  
    W kategorii „NESTOR BIZNESU”  kapituła 
wyróżniła firmę, która przecierała biznesowe szlaki 
i może poszczycić się wieloletnim prowadzeniem 
na terenie naszego miasta biznesu, bo od 26 lat.    
Wyróżnienie „Nestora Biznesu” otrzymał Pan 
Bogdan Klyta, Usługi Transportowe.    
   W wyborze laureatów w kategorii „ZŁOTE 
KOWADŁO BIZNESU”  kapituła wyróżniła fir-
my szczególnie aktywne, innowacyjne, konkuren-
cyjne, dynamicznie rozwijające się dbające o fi-
nanse gminy oraz o zatrudnienie,  
    Złotym Kowadłem Biznesu, nagrodą im. Jana 
Ferdinanda Koulhaasa obdarowani zostali: 
- Pan Krzysztof Lech, właściciel firmy 
„EUROLIFT” Spółka z o.o. 
- Pan Zbigniew Gałuszkiewicz, właściciel firmy 
„MEGATECH”   
    Kapituła wyróżniła również młodych przedsię-
biorców, którzy wiedzą, że w biznesie liczy się 
kreatywność. Są to osoby, którym nie brak pomy-
słów i zapału, aby realizować swoje pasje.   
    Wyróżnienie „MŁODZI PRZEDSI ĘBIOR-
CY”  otrzymali: 
- Pani Monika Mirowska, właścicielka firmy 
„STYLOVE WŁOSY” 
- Pan Bartłomiej Mryka, wła ściciel firmy 
„AUTO-SERWIS BARTEZ”  
- Pan Marian Stępień, właściciel firmy „TOP-
DREW”   
    Na gali obecnych było ponad stu zaproszonych 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospo-
darczą na terenie miasta. Ponadto swoją obecno-
ścią zaszczycili uroczystość m.in.  prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, 
przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Tarnowskich Górach,  dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach Ewa Bracha-
czek, a także radni miejscy: Eugeniusz Ptak, Janina 
Perz, Michał Brol, Edward Drabik, Adam Gabryś, 
Grzegorz Krupa, Irena Nowak, Teresa Mryka, Mi-
rosława Potempa, Krzysztof Rogocz, Alojzy Rupik 
i Ryszard Sendel. 



 

  www.kalety.pl 

Michał Obłączek 

(jal) 

Klaudiusz Kandzia 

styczeń 2017                 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       11 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

M iasto Kalety zakupiło urządze-
nie do ciśnieniowego czyszcze-

nia kanalizacji AQUA JET 70/120 
firmy „Unimark” zabudowane na sa-
mochodowej przyczepie jednoosiowej.  
    Nowo zakupiony sprzęt z pewnością 
znacznie przyspieszy usuwanie zatorów 
kanalizacji grawitacyjnej na terenie mia-
sta Kalety. Urządzenie będzie obsługi-
wane przez pracowników Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków.  
    Do tej pory Miasto Kalety w przypad-
ku awarii kanalizacji sanitarnej skazane 
było na korzystanie z usług firm ze-
wnętrznych, co wiązało się niejednokrot-
nie z długim okresem oczekiwania na 
specjalistyczny sprzęt oraz wysokimi 
kosztami. Cena zakupu urządzenia wy-
niosła 64 944,00 PLN brutto. 

W  związku z pojawiającymi się 
licznymi pytaniami od miesz-

kańców poniżej przedstawiamy te, 
które zadawane są najczęściej. Zachę-
camy do zapoznania się z odpowie-
dziami. 
  
1. Czy istnieje możliwość zamiany insta-
lacji solarnej na fotowoltaiczną lub od-
wrotnie? 
Nie ma możliwości zamiany instalacji 
ponieważ zestawy zostały ustalone zgod-
nie z złożonymi deklaracjami i według 
tych danych przyjęte zostały wartości w 
projekcie. 
  
2. Kto będzie decydował o miejscu mon-
tażu paneli i bojlera? 
Wykonawca wyłoniony w przetargu 
nieograniczonym w porozumieniu z wła-
ścicielem nieruchomości. 
  

3. Czy każdy mieszkaniec otrzyma ten 
sam zestaw układów solarnych do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej? 
Wielkość ustalona została na podstawie 
podanej w deklaracji uczestnictwa ilości 
osób w gospodarstwie domowym. 
  
4. Czy są jeszcze wolne miejsca w pro-
jekcie? 
Nie, jednak istnieje możliwość dopisania 
się do listy rezerwowej instalacji solar-
nych do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej 
  
5. Czy kwota wkładu własnego może 
ulec zmianie? 
Kwota 2.460 zł brutto wkładu własnego 
oszacowana została na podstawie roze-
znania rynkowego. Dotyczy ona części 
wartości samej instalacji (koszt zbiorni-
ka, paneli, inwertera, montażu, itp.) 
koszty udziału mieszkańca mogą ulec 

zwiększeniu o koszty niekwalifikujące 
się w projekcie (np. większe przeróbki 
instalacji wewnętrznej). Kwota wkładu 
własnego kosztów instalacji solarnej        
i fotowoltaicznej może ulec zmniejsze-
niu lub nieznacznemu zwiększeniu. In-
formacja taka uzyskana zostanie po prze-
prowadzonym postępowaniu przetargo-
wym. 
  
6. Jaki będzie harmonogram realizacji 
projektu? 
5 stycznia 2017 r. termin ogłoszenia 
postępowania przetargowego celem wy-
łonienia wykonawcy. 
luty – marzec 2017 r. podpisanie umowy 
z wykonawcą 
marzec – listopad 2017 r. projektowanie 
oraz montaż instalacji 
30 listopad 2017 r. zakończenie rzeczo-
wej realizacji zadania. 

Projekt Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych  
oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska  

w pytaniach i odpowiedziach  

Specjalistyczne urządzenie 
do usuwania awarii  

kanalizacji w dyspozycji 
służb miejskich  

Leśny zakątek Śląska przyjazny dla przedsiębiorców 

N a początku bieżącego roku dzien-
nikarze tygodnika „Gwarek” 

przeprowadzili badania dotyczące 
rozwoju przedsiębiorczości w mia-
stach i gminach Powiatu Tarnogór-
skiego oraz sąsiadującym z nim po-
wiatem grodzkim Piekary Śląskie. 
Porównywano m.in. stawki podatku 
od nieruchomości, jakie muszą płacić 
firmy prywatne z tytułu prowadzenia 
działalności w danym mieście  
(gminie). Miasto Kalety wypadło        
w badanych statystykach bardzo do-
brze zyskując niepisany tytuł miasta 
przyjaznego przedsiębiorcom. 
   Podatek od gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej 
wynosi w naszym mieście w roku 2017 
73 grosze od metra kwadratowego, co 
jest najniższą stawką spośród porówny-
wanych dziesięciu miejscowości. Naj-
wyższej, ograniczonej ustawą, stawki 89 
groszy za metr kwadratowy, żądają od 
przedsiębiorców Zbrosławice, Krupski 
Młyn i Piekary Śląskie, a także sąsiadu-
jący z Kaletami Tworóg. Niewiele 
mniej, bo 86 groszy za metr kwadrato-
wy, płaci się w Miasteczku Śląskim.  
   Kalety przodują także w kategorii naj-
niższych podatków od budynków,          
w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza. W Leśnym zakątku Śląska 
stawka ta wynosi 18,25 zł od metra kwa-

dratowego zabudowy i jest o 4,41 zł niż-
sza od wyznaczonej odgórnie ustawą 
jako najwyższy pułap stawki 22,66 zł   
(w Powiecie Tarnogórskim zdecydowały 
się na nią jedynie Zbrosławice). W są-
siednich Tworogu i Miasteczku Śląskim 
kwoty te przewyższają 20 zł za metr 
kwadratowy. 
   Z wyliczeń statystycznych wynika, że 
wpływy z podatków od nieruchomości    
z roku na rok, choć na razie bardzo nie-
znacznie, wykazują tendencję wzrosto-
wą. Burmistrz miasta przyjął długofalo-
wą strategię tworzenia w Kaletach kli-
matu przyjaznego przedsiębiorcom, 
dzięki czemu z roku na rok przybywa 
chętnych do rejestrowania działalności 
gospodarczej. Trzeba tutaj dodać, że 
przedsiębiorcami otwierającymi firmy  
w Kaletach nie są jedynie nasi mieszkań-
cy, ale także ludzie mieszkający na co 
dzień w innych miastach, np. w Pieka-
rach Śląskich. Według Klaudiusza Kan-
dzi budżet miasta nie może opierać się 
twardo na wpływach z podatków, ale 
należy wspomagać go pozyskiwanymi 
środkami zewnętrznymi, i to zarówno 
krajowymi, jak i europejskimi czy nor-
weskimi. Dzięki takiej filozofii udało  
się  osiągnąć największy w historii mia-
sta budżet, który szczegółowo opisujemy 
na stronie nr 1.   
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Dariusz Szewczyk 

Andrzej Brysch 

W  związku         
z noweli-

zacją ustawy       
o dochodach 
jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz niektórych 
innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku 
zniesiona zostanie możliwość pobiera-
nia przez organ prowadzący opłat za 
pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicz-
nej placówce wychowania przedszkol-
nego.  
    Ma to związek z tym, że już od przy-
szłego roku sześcioletni uczniowie 
uczęszczający do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i innych form wychowa-
nia przedszkolnego objęci zostaną sub-
wencją oświatową.  

    W związku z powyższym Rada Miej-
ska w Kaletach na sesji w dniu 29 grud-
nia 2016 r. podjęła stosowną uchwałę. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyja-
śnia, że dotychczasowe przepisy obowią-
zywały do 31 grudnia 2016 roku.  
    Gminy do 31 grudnia 2016 roku mo-
gły pobierać od rodziców opłaty za po-
byt ich dziecka w przedszkolu w godzi-
nach wykraczających poza ustalony       
w gminie czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki.  
    Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po roz-
poczęciu nowego roku budżetowego) 
rady gminy powinny dokonać zmian      
w uchwale w sprawie ustalenia wysoko-
ści opłat za świadczenia w prowadzo-
nych przez siebie publicznych przed-

szkoli i oddziałów przedszkolnych         
w szkołach podstawowych oraz innych 
formach wychowania przedszkolnego,  
w zakresie dotyczącym całkowitego 
zniesienia opłat za korzystanie przez 
dziecko 6-letnie z wychowania przed-
szkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 
2017 r. rodzice dzieci realizujących obo-
wiązek rocznego przygotowania przed-
szkolnego (oraz starszych) w publicz-
nych przedszkolach (oddziałach przed-
szkolnych w szkole podstawowej lub 
innych formach wychowania przedszkol-
nego), muszą ponosić jedynie opłaty za 
korzystanie przez dziecko z wyżywienia.  

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku    
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W raz z nadejściem nowego roku 
przedstawiamy Państwu garść 

statystyk dotyczących miasta Kalety. 
Tak, na dzień 31.12.2016 roku, wyglą-
da statystyka mieszkańców ze względu 
na płeć i wiek: 
 Jeżeli chodzi o porównanie z rokiem 
2015 – w roku 2016 nastąpił spadek 
liczby narodzonych, a jednocześnie za-
meldowanych w Kaletach mieszkańców 
z 76 na 56. Porównywalna jest natomiast 

liczba zgonów: 82 w 2015 roku i 81      
w 2016 roku. W roku 2016 sporządzono 
w tutejszym USC 32 akty małżeństwa. 
Najwięcej ślubów odbyło się w miesiącu 
sierpniu. W minionym roku czasowo 
zameldowały się w naszym mieście 164 
osoby. 8 osób wymeldowało się za gra-
nicę na pobyt czasowy. Spoza gminy 
dokonało migracji do Leśnego Zakątka 
Śląska 125 osób. Osoby te przybyły do 
nas m.in. z takich miejscowości jak: 

Chorzów, Bytom, Zabrze, Lubliniec czy 
Ruda Śląska. W ubiegłym roku kaletanie 
odebrali 1096 dowodów osobistych. 
Najstarszą mieszkanką jest obecnie uro-
dzona w 1918 roku mieszkanka „osiedla 
królów” Pani Monika. Najmłodszym 
obywatelem jest Tymoteusz urodzony 
20 grudnia zamieszkały na osiedlu          
1 Maja. Wśród imion urodzonych dzieci 
w minionym roku popularnymi są: Szy-
mon i Milena.  

Min ął rok... Kalety według danych statystycznych    

Sylwestra pod gwiazdami 
nie było. Będzie kolejny 

plac zabaw 

J uż po raz siódmy z rzędu miasto 
Kalety zrezygnowało z organizacji 

"Sylwestra pod gwiazdami" na rzecz 
wykonania inwestycji, która służyć 
będzie mieszkańcom długofalowo.  
    Tym razem za fundusze zaoszczędzo-
ne na kosztach imprezy postawiony zo-
stanie plac zabaw w dzielnicy Zielona. 
W poprzednich latach, w ramach 
oszczędności sylwestrowych, postawio-
no place zabaw w Jędrysku, Miotku, 
Truszczycy, Drutarni, Mokrusie i Ku-
czowie.  

Aleksandra Wilk 
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Jan Potempa 
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Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

29  grudnia 2016 r. w sali posie-
dzeń Urzędu Miejskiego w Ka-

letach odbyła się XXIII sesja Rady 
Miejskiej w Kaletach, której przewod-
niczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodni-
czący Rady Miejskiej oraz wiceprze-
wodnicząca Janina Perz.  
    Rada Miejska obradowała w pełnym - 
15 osobowym składzie. Zasadniczym 
tematem obrad było uchwalenie budże-
tu gminy na rok 2017. 
    Po sprawozdaniach przewodniczą-
cego Rady Miejskiej oraz burmistrza   
z okresu międzysesyjnego, przewodni-
czący komisji stałych Rady wyrazili 
opinie o projekcie uchwały budżeto-
wej na 2017 rok, odczytana została 

również pozytywna opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.  
   Po punkcie, w którym odbyła się dys-
kusja nad projektem przyszłorocznego 
budżetu radni jednogłośnie przyjęli 
uchwały: 
Nr 171/XXIII/2016 w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2017-
2023, 
Nr 172/XXIII/2016 w sprawie budżetu 
Miasta Kalety na 2017 rok. 
    W dalszej kolejności podjęto następu-
jące uchwały: 
Nr 173/XXIII/2016 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok. 
Nr 174/XXIII/2016 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2016-2023. 
Nr 175/XXIII/2016  w sprawie przyję-
cia „Gminnego Programu Profilaktyki     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2017 rok”. 
Nr 176/XXIII/2016 w sprawie zatwier-
dzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2017 rok. 
Nr 177/XXIII/2016 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie ustalenia opłat. 
    W ostatnich punktach porządku obrad 
przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
komisji stałych: Oświaty…, Gospodar-
czej… oraz Budżetu i Finansów przedło-
żyli plany pracy na 2017 rok. 

Małgorzata Mazur 

S amorządowe Kolegium Odwoław-
cze w Katowicach postanowieniem 

z dnia 13 grudnia 2016. wyznaczyło 
Burmistrza Miasteczka Śląskiego do 
załatwienia sprawy ustalenia środowi-
skowych uwarunkowań zgody na reali-
zację przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie nowej instalacji do przerobu 
odpadów metali w celu ich odzysku      
i przygotowania do recyklingu (…)”.  
    Kolegium decyzją z dnia 28 listopada 

br. przekazało do ponownego rozpatrze-
nia ww. sprawę, zobowiązując jednocze-
śnie Burmistrza Miasta Kalety do wystą-
pienia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach z wnio-
skiem o wyznaczenie innego organu do 
załatwienia przedmiotowej sprawy. Po-
stanowienie jest ostateczne i nie przysłu-
guje Burmistrzowi na nie zażalenie ani 
też skarga do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego.  

Burmistrz Miasteczka     
Śląskiego będzie orzekał     

w sprawie inwestycji firmy 
„Hemarpol”   G minna Komisja ds. Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych   
w 2016 r. odbyła 8 posiedzeń. Komisja 
wezwała 16 osób, z których 11 osób 
zgłosiło się na posiedzenia komisji. 
    Z ww. osobami przeprowadzono roz-
mowy motywacyjne do podjęcia lecze-
nia odwykowego. Osoby były wzywane 
na posiedzenie komisji na wniosek ro-
dziny, pracowników socjalnych MOPS 
w Kaletach, Policji oraz pedagogów 
szkolnych. 
    Wezwane osoby otrzymały skierowa-
nie do uczęszczania w zajęciach terapeu-
tycznych Kaletańskiego Stowarzyszenia 
Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”, 
a także na zajęcia z Certyfikowanym 
Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. 
    W 2016 roku z konsultacji i zajęć       
z Certyfikowanym Specjalistą Psychote-
rapii Uzależnień było objętych 19 osób 
(w sumie 134 spotkania), które odbywa-
ły się w budynku Urzędu Miasta. 
    W 2016 roku na wniosek Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Tar-
nowskich Górach prowadził postępowa-
nia w sprawie dot. wydania Postanowień 
o zobowiązaniu do poddania się leczeniu 
odwykowemu dla 3 mieszkańców Kalet. 
    Komisja wydała 2 pozytywne posta-
nowienia dotyczących pozwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
    Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, przyłączyła 
się również do Programu „Bezpiecznie – 
chce się żyć” realizowanego przez Kra-
jowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego wraz z Komendą Powiatową 
Policji w Katowicach, pokrywając kosz-
ty dojazdu oraz zakup biletów wstępu 
dla mieszkańców Kalet. 
    Ponadto członkowie Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Kaletach, w 2016 roku uczest-
niczyli w spotkaniach Zespołu Interdy-
scyplinarnego, który zajmuje się sprawa-
mi dot. przemocy w rodzinie. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds.     
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach  

za 2016 rok     

Ewa Mikołajewska– Haiska 

W  grudniu tego roku wykonano nowe oświetlenie uliczne na uli-
cy Jana Pawła II w Kaletach Jędrysku. Zamontowano cztery 

wolnostojące latarnie oświetlenia ulicznego z pięcioma lampami typu 
LED.  
    Prace realizowane były po przeprowadzonym przetargu nieograniczo-
nym, który był ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wartość 
wykonanych robót, zgodnie z ofertą przetargową wyniosła 20.403,17 zł. 
    Prace związane z w/w oświetleniem wykonała firma z Tarnowskich Gór 
– P.W. Altech-net. Firma ta wykonała również częściowe oświetlenie dro-
gi wewnętrznej na osiedlu przy ulicy 1 Maja, poprzez ustawienie jednej 
wolnostojącej latarni wraz z dwoma lampami typu LED. 

Nowe oświetlenie na ulicy Jana Pawła II 
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych 
Styczeń, luty, marzec 2017 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 
REJON I  

Ulice:30 Lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Owocowa,    
Sosnowa, Stawowa, Ustronna, Wczasowa, Wierzbowa, Wiosenna, ks. Antosza  

STYCZEŃ 2017– 30, LUTY 2017-27 , MARZEC 2017– 30  

REJON II  
Ulice: Ogrodowa, Bracka, Miła, Cicha, Klonowa, Tulipanowa, Wąska, Paderewskiego, Tarnogórska, Orzeszkowej  

STYCZEŃ 2017–  27, LUTY 2017-24 , MARZEC 2017– 27.  

REJON III  
Ulice: Boczna, Celulozowa, Gołębia, Fabryczna, Jastrzębia, Kilińskiego, Kruczkowskiego, Konopnickiej, Lubliniecka,            

Lubszecka, Miodowa, Myśliwska, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Pstrowskiego, Powstańców, Rodziewiczównej, Słoneczna, 
Wiejska, Zapolskiej, Gawlika  

STYCZEŃ 2017–  26, LUTY 2017-23 , MARZEC 2017– 24.  

REJON IV  
Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Kościuszki, Krótka, Lema, Łączna, Pokoju, Rogowskiego, Rymera, Słowackiego, 

Tuwima, Chrobrego, Sobieskiego  

STYCZEŃ 2017–  24, LUTY 2017-21 , MARZEC 2017– 23.  

REJON V  
 Ulice: Anioła, Brzozowa, Damrota, Długosza, Drozdka od nr-36 w górę, Jana Pawła II, Jaworowa, Korfantego, Lubocz,        

Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Sienkiewicza, Witosa, Wodna, Wolności od nr-1 do nr-10, Harcerska, I. Krasickiego, 
Dworcowa, Miarki  

STYCZEŃ 2017–  23, LUTY 2017-20 , MARZEC 2017– 21.  

REJON VI  
 Ulice: Borka, Chmielna, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jaśminowa, Jodłowa, Księżyco-

wa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności od nr-11 do nr-71, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego  

STYCZEŃ 2017–  19, LUTY 2017-16 , MARZEC 2017– 20.  

REJON VII  
 Ulice: 3go Maja, Posterunek Kolejowy, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, 

Popiełuszki, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła  

STYCZEŃ 2017–  16, LUTY 2017-13 , MARZEC 2017– 16.  

REJON VIII  
 Ulice: 1go Maja, Bema, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Świerczewskiego, Traugutta, Zielona, Gwoździa, 

Asnyka, Nowa, Słowiańska, Rycerska, Okrzei, A. Krajowej,  

STYCZEŃ 2017–  13, LUTY 2017-10 , MARZEC 2017– 13.  

REJON IX  
 Ulice: Plac Zjednoczenia, Drozdka od nr-1 do nr-34, Nałkowskiej, Kopernika, Kochanowskiego, Ligonia, PCK, Żwirki               

i Wigury, Tylna, Chopina, Wojska Polskiego, Kosmonautów  

STYCZEŃ 2017–  12, LUTY 2017– 9 , MARZEC 2017– 10.  

ZABUDOWA WIELORODZINNA 

STYCZEŃ 2017  

Śmieci 5, 20  
Papier + szkło + plastik  
3, 17,31  
BIO 5, 20  

LUTY 2017  

Śmieci 3, 17  
Papier + szkło + plastik  
14, 28  
BIO 3, 17  

MARZEC 2017  

Śmieci 3, 17, 31  
Papier + szkło + plastik  
14, 28  
BIO 3, 17, 31  
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W Kaletach obowiązuje najniższa „opłata za śmieci” 
w powiecie tarnogórskim 

W Kaletach stawki w 2017 roku pozostają w takiej samej wysokości  
i są najniższe w porównaniu do innych gmin powiatu tarnogórskiego.  

Poniżej zestawienie stawek. 
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   

W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W ROKU 2017 

GMINA  SERGREGOWANE 
za osobę na m-c 

NIESEGREGOWANE 
za osobę na m-c 

Kalety 8,50 zł 17,00 zł 

Miasteczko Śl. 10,00 zł 20,00 zł 

Radzionków 10,00 zł 16,00 zł 

Tarnowskie Góry 12,00 zł 19,00 zł 

Krupski Młyn 11,50 zł 21,00 zł 

Ożarowice 10,00 zł 18,00 zł 

Świerklaniec 14,00 zł 21,00 zł 

Zbrosławice 9,00 zł 14,00 zł 

Tworóg 13,50 zł/os. do 5 osób 

Powyżej 5 osób 67,50 zł miesięcznie od 
gospodarstwa 

21,00 zł/os. do 5 osób 

Powyżej 5 osób 105,00 zł miesięcznie 
od gospodarstwa 

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

 

Nakład 800 egz. 

OGŁOSZENIA DROBNE 

Sprzedam mieszkanie 30m2 w Kaletach przy ul. 1 Maja 66/1 (parter). 
 tel.: 783 661 159 

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 46,3 m2 przy ulicy 1 Maja 94, trzecie piętro,   
balkon, centralne ogrzewanie. Tel: 34 3577174 

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

19 lutego w Miejskim Domu Kultury wystąpią ze spektaklem „Pół na pół” Piotr Polk i Piotr Szwedes (szczegóły już wkrótce na 
www.kalety.pl i www.mdkkalety.pl).  
 
8 marca w Miejskim Domu Kultury koncertować będzie Eleni (szczegóły już wkrótce na www.kalety.pl i www.mdkkalety.pl).  

Sprzedam mieszkanie 34 m² z piwnicą i małym ogródkiem. Kalety, ul. Łokietka 1.  
Cena 40 tysięcy złotych. Kontakt: 889646691 


