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Miotek ju ż ma nowy parking.  
Wkrótce Miasto rozwiąże także problemy komunikacyjne przy kościele w Jędrysku  

Po  zakończeniu pierwszego eta-
pu budowy parkingu przy 

kościele w Miotku, gdzie w efekcie 
powstało prawie 30 nowych miejsc 
parkingowych, Miasto Kalety idąc za 
ciosem, postanowiło rozwiązać rów-
nież problemy komunikacyjne przy 
kościele parafialnym w Jędrysku.  
    Ulica Ks. Rogowskiego od lat boryka 
się z brakiem miejsc postojowych         
w tym miejscu, szczególnie w czasie 
niedzielnych i świątecznych nabo-
żeństw.  
    Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 25 

listopada, radni podjęli uchwałę 
nr 105/XII/2019 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości            
o powierzchni 0,1422 ha przy ul. Krót-
kiej, celem wykorzystania działki na 
stworzenie nowych miejsc postojowych 
dla samochodów. Zawarcie notarialnej 
umowy kupna tego terenu zaplanowane 
jest na styczeń 2020 r.  
     Ogólnodostępne miejsca postojowe 
będą funkcjonowały już wiosną. 
Inwestycja ta przyczyni się nie tylko do 
poprawy bezpieczeństwa ale przede 
wszystkim do zmniejszenia zagęszczenia 

parku jących samo cho dó w na 
ulicy ks. Rogowskiego i rozwiązania 
problemów komunikacyjnych na ul. 
Kochanowskiego i Krótkiej. Usprawni to 
również przejezdność ulicy ks. Rogow-
skiego, która jest jedną z najdłuższych 
dróg gminnych w naszym mieście.  
    Zakup tej nieruchomości rozwiąże też 
problem własnościowy części 
przedmiotowej działki, która zajęta jest 
pod drogę  pub l iczną  –  u l . 
Krótką.  

Klaudiusz Kandzia 
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

OBSŁUGA WESEL – IMPREZ 
MERCEDES- CLA 

BMW-7  
Nr tel. 887-339-446    

MATERIAŁ PŁATNY 

25 listopada,  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

25 listopada odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy ul. Lubszeckiej w Kuczowie.  

21 listopada odbył się odbiór techniczny prac związanych z budową kanalizacji i stacji podciśnieniowej w Miotku.  

17 listopada w Miejskim Domu Kultury, odbył się XVII Ogólnopolski Turniej ROCK&ROLLA o puchar Burmistrza Miasta 
Kalety. 

7 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, odbył się wieczór poetycki pn. „Czas zadumy”.  

11 listopada, w naszym mieście odbyły się obchody upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  

9 listopada w Zielonej zorganizowano VIII Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

10 listopada w Miejskim Domu Kultury odbył się VIII Turniej GRAND PRIX Okręgu Katowice w skacie sportowym o Puchar 
Burmistrza Miasta Kalety. 

23 grudnia, o godzinie 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej. 

12 stycznia, o godzinie 12.00, w Miejskim Domu Kultury odbędzie się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2019. 
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Marek Parys 

Sukces kaletańskiego ósmoklasisty  

W  poniedziałek, 11 listopada, w 
naszym mieście tradycyjnie 

już odbyły się obchody upamiętniaj ą-
ce rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  
     O godzinie 10-tej w kościele przy 
parafii pod wezwaniem św. Józefa w 
Kaletach Jędrysku, ks. Proboszcz Woj-
ciech Ciosmak odprawił Mszę św. za 
ojczyznę, w której oprócz mieszkańców 
miasta uczestniczyły również delegacje i 
poczty sztandarowe. Po mszy św. przy 
akompaniamencie Miejskiej Orkiestry 
Dętej Miasta Kalety uczestnicy przeszli 
ulicami do centrum pod pomnik Bojow-
ników o Wolność i Demokrację, gdzie 
delegacje złożyły symboliczne wiązanki 
kwiatów.  
     W uroczystości udział wzięły władze 

samorządowe Miasta Kalety z burmi-
strzem Klaudiuszem Kandzią na czele, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina 
Perz wraz z radnymi: Alojzym Rupi-
kiem, Ireną Nowak, Mirosławą Potempa, 
Ryszardem Sendel, Kazimierzem Złoto-
szem, Michałem Brol, Edwardem Dra-
bik, Grzegorzem Krupa, Zygmuntem 
Mirowskim, Krzysztofem Rogoczem i 
Dawidem Wolnikiem, radny powiatu 
tarnogórskiego Eugeniusz Ptak, przed-
stawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Komisariatu Policji w Kaletach, Górni-
ków, Klubu Sportowego Unia Kalety, 
Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalne-
go, uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kaletach, Zespołu Szkół i 
Przedszkola w Kaletach Miotku oraz 
Niepublicznego Przedszkola Bystrzaki.

     Burmistrz miasta podzięko-
wał za udział w uroczystościach Pocz-
tom Sztandarowym, Miejskiej Orkie-
strze Dętej pod batutą Mariana Lisiec-
kiego, Mażoretkom Inez, Druhom z OSP 
Kalety, Policjantom z Komisariatu Poli-
cji w Kaletach, za uświetnienie uroczy-
stości, a także przedstawicielom wszyst-
kich organizacji oraz mieszkańcom 
uczestniczącym w miejskich obchodach 
Święta Niepodległości.  

Święto Niepodległości   w Kaletach 

Wspomnienie 
 o śp. Tadeuszu Mazurze   

26  października, w Katowi-
cach, podczas V Turnieju 

Karate o puchar prezydenta Mia-
sta, mieszkaniec naszego miasta – 
Xawery Dróżdż wywalczył pierw-
sze miejsce w zawodach.  
    Sportowiec jest obecnie uczniem 
ósmej klasy Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kaletach. Z karate 
jest związany od roku 2014. Należy 
do klubu sportowego TKS Tarnow-
skie Góry. Na swoim koncie ma już 
wiele sukcesów m.in. II miejsce na 
Otwartych Mistrzostwach Radzion-
kowa w Karate Mężczyźni Kadet 
Kumite -50kg, III miejsce w Turnie-
ju Karate o Puchar z Żeliwa Koń-
skie.  
     Xaweremu serdecznie gratuluje-
my wspaniałych wyników i życzy-
my dalszych sukcesów sportowych.  

Agnieszka Kwoka W  wieku 72 lat zmarł śp. Tade-
usz Mazur, pochodzący z na-

szego miasta, a w ostatnich latach ra-
townik na terenie zbiorników wodnych 
w Zielonej.  
    Pan Tadeusz dał się poznać jako osoba 
niezwykle życzliwa i empatyczna. Miał 
dar zjednywania sobie ludzi. Zawsze 
skromny i pomocny, całym sercem odda-
ny swojej pracy, która jednocześnie była 
jego życiową pasją. Całe życie pełnił 
służbę jako ratownik wodny i instruktor 
nauki pływania w Lublińcu. Był znako-
mitym promotorem zasad bezpieczeń-
stwa nad wodą oraz organizatorem wielu 
wydarzeń pływackich w naszym regio-
nie. Nieprzerwalnie związany z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 
któremu poświęcił dwie monografie. 
Promocja ostatniej odbyła się na miesiąc 
przed Jego śmiercią.  
    Pogrzeb odbył się 15 listopada w ko-
ściele pw. św. Krzyża w Strzebiniu. Spo-
czął na tamtejszym cmentarzu parafial-
nym.  

Agnieszka Kwoka 
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Poniedziałek 13.01 
•9.00-10.00 – rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak)             
i poczęstunek   
•10.30-11.30 - spotkanie z policjantem- „Bezpieczne ferie” 
•11.30-12.00 – aerobik dla dzieci 
•12.00-14.00 – tworzenie plakatu zimowego, układanie puzzli 
•14.00-17.00 – spacer do parku w Jędrysku 
•16.00 – próba chóru SONATA – dyrygent Oliwia Bentkowska 
•18.30-20.30 – zajęcia mażoretek INEZ – instruktor Ewelina Jaksa 
 

Wtorek 14.01 
•9.00-10.00 –  rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak)            
i poczęstunek   
•10.30-11.30 – spotkanie ze strażakiem 
•11.30-14.00 – zajęcia kreatywne: malowanie pastą do zębów 
•14.00-17.00 – turniej gry w piłkarzyki 
•15.15-17.00- zajęcia wokalne MI na ludowo – instruktor Karolina 
Dąbrowska-Lisiecka 
•16.00 -18.00 - zajęcia tańca nowoczesnego – instruktor Aliki Pitta 
•17.00 – zajęcia szachowe – instruktor Marek Rupik 
•17.00 – 20.00 – zajęcia teneczne grupy ROCK TIME – instruktor 
Tadeusz Tarnowski 
•20.00-21.00 – zajęcia tańca towarzyskiego – instruktor Mateusz 
Oleksik 
 

Środa 15.01 
•9.00-10.00 – rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak) i poc-
zęstunek   
•10.30-12.00 – sztuka origami 
•12.00- 14.00 - rozwiązywanie krzyżówek i quizów 
•14.00 – 16.00 – spacer do Ichtioparku 
•16.00 – 17.00 –  Wspólne oglądanie bajek 
•15.00 – 16.00 - zajęcia tańca nowoczesnego – instruktor Mateusz 
Oleksik 
•16.00 – 17.00 – zajęcia taneczno-ruchowe dla przedszkolaków – 
instruktor Mateusz Oleksik 
•17.00 – zajęcia z grupą plastyczną INSPIRACJE (pierwsza środa 
miesiąca) 
•18.00 – aerobik – instruktor Agata Kostka 
 

Czwartek 16.01 
•9.00 -10.00 – rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak)             
i poczęstunek   
•10.30 –12.00 – odwiedziny w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
•11.00 – aerobik dla dzieci 
•12.00 – spotkanie z ciekawą postacią - niespodzianka 
•12.00 -14.00 – rysowanie ulubionych postaci z książek 
•14.00 – 15.30 – zajęcia kulinarne: owocowe sałatki 
•15.30-17.00 – Kino familijne 
•17.00-21.00 - zajęcia taneczne grupy ROCK TIME – instruktor 
Tadeusz Tarnowski 
 

Piątek 17.01 
•9.00 -10.00 – rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak)             
i poczęstunek   
•10.30-11.30 – zajęcia kreatywne: breloczki z modeliny 
•11.30-12.00 – aerobik dla dzieci 
•12.00 – 15.00 - turniej gry w bilard 
•15.00 – 17.00 - gry planszowe i karciane 
•16.15 – zajęcia mażoretek młodszych – instruktor Ewelina Jaksa 
•16.30 – zajęcia SKATA 
•18.00- próba Miejskiej Orkiestry Dętej – dyrygent Marian Lisiecki 

Poniedziałek 20.01 
•9.00 -10.00 – rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak)             
i poczęstunek   
•10.00 - wyjazd do Multikina (Zabrze) 
•16.00 – próba chóru SONATA – dyrygent Oliwia Bentkowska 
•18.30-20.30 – zajęcia mażoretek INEZ – instruktor Ewelina Jaksa 
 

Wtorek 21.02 DZIEŃ BABCI 
•9.00 -10.00 – rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak)            
i poczęstunek   
•10.30-12.30 – turniej gry w ping-ponga 
•12.30 – 14.00 – wykonywanie kartek z okazji Dnia Babci i Dziadka 
•14.00- 16.00 – zajęcia kulinarne: kolorowe kanapki 
•16.00- 17.00 – zabawy własne dzieci 
•15.15-17.00  - zajęcia wokalne MI na ludowo – instruktor Karolina 
Dąbrowska-Lisiecka 
•16.00 -18.00 - zajęcia tańca nowoczesnego – instruktor Aliki Pitta 
•17.00 – zajęcia szachowe – instruktor Marek Rupik 
•17.00 – 20.00 – zajęcia taneczne grupy ROCK TIME – instruktor 
Tadeusz Tarnowski 
•20.00-21.00 – zajęcia tańca towarzyskiego – instruktor Mateusz 
Oleksik 
 

Środa 22.01 DZIEŃ DZIADKA 
•9.00 -10.00 – rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak)            
i poczęstunek   
•10.30-11.30 – spotkanie z artystą plastykiem 
•11.30-12.00 – aerobik dla dzieci 
•12.00-15.30 – maraton filmowy i bajkowy 
•15.30 – 17.00 – zajęcia kreatywne: malowanie farbami 
•15.00 – 16.00 - zajęcia tańca nowoczesnego – instruktor Mateusz 
Oleksik 
•16.00 – 17.00 – zajęcia taneczno-ruchowe dla przedszkolaków – 
instruktor Mateusz Oleksik 
•17.00 – zajęcia z grupą plastyczną INSPIRACJE (pierwsza środa 
miesiąca) 
•18.00 – aerobik – instruktor Agata Kostka 
 

Czwartek 23.01  
rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem instruktorów 
(Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak) i poczęstunek   
•9.00 -10.00 – Wyjazd na lodowisko do Woźnik lub Gliwic 
•16.00-17.00 zajęcia zręcznościowe (hula hop, skakanka, rzut do 
celu, tor przeszkód) 
•17.00-21.00 - zajęcia teneczne grupy ROCK TIME – instruktor 
Tadeusz Tarnowski 
 

Piątek 24.01 
•9.00 -10.00 – rozpoczęcie zajęć - gry planszowe, zabawy pod okiem 
instruktorów (Pani Brygida Popławska i Pani Dorota Grosiak)            
i poczęstunek   
•10.30 – 11.30 - spotkanie z leśniczym panem Czesławem Tyrolem – 
pogadanka na temat zwierząt mieszkających w kaletańskich lasach 
•11.30-12.00 – aerobik dla dzieci 
•12.30-13.30 – rysowanie leśnych zwierząt 
•14.00 -17.00 –Na zakończenie ferii - bal przebierańców połączony  
z karaoke  
•17.00 – zajęcia mażoretek młodszych – instruktor Ewelina Jaksa 
•16.30 – zajęcia SKATA 
•18.00- próba Miejskiej Orkiestry Dętej – dyrygent Marian Lisiecki 
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Organizator czyli MDK w Kaletach zastrzega sobie pra-
wo do zmiany programu oraz jego godzin. 
    Miejski Dom Kultury w Kaletach czynny jest w godzinach od 
8.00-21.00. W soboty i niedziele Miejski Dom Kultury jest nie-
czynny. 
    Ferie zimowe dla dzieci w Miejskim  Domu Kultury w Kale-
tach rozpoczynają się 13 stycznia 2020 r. i trwają do piątku 24 
stycznia 2020 r. w godzinach od 9.00-17.00. 
    Każdy uczestnik ferii zimowych ok. godz.10.00 ma zapewniony 
słodki poczęstunek. 
     Uczestnictwo w zajęciach  jak również zaplanowany wyjazd 
na lodowisko do Woźnik lub Gliwic oraz do Multikina odb ędzie 
się tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

    Miejski Dom Kultury w Kaletach pokrywa koszty przejazdu 
oraz bilety wstępu na zaplanowane wydarzenia. Prawo do wyjaz-
dów w pierwszej kolejności posiadają dzieci uczestniczące           
w zajęciach zimowych w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. 
Liczba miejsc jest ograniczona.  Zapisy dzieci w zajęciach do 
dnia 6 stycznia 2020 r.  
    Informacji na temat zajęć podczas ferii zimowych udziela się 
pod nr Tel. 34 3577 597 lub 693 061 019. Pod tymi nr telefonów 
można zgłosić dziecko do uczestnictwa w zajęciach. 
 

Marian Lisiecki – dyrektor MDK Kalety 
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Wieczór zadumy  

W  niedzielę 10 listopada br.        
w Miejskim Domu Kultury 

odbył się VIII Turniej GRAND PRIX 
Okr ęgu Katowice o Puchar Burmi-
strza Miasta Kalety. W zawodach 
wzięło udział 71 zawodników z całego 
okręgu w tym 15 zawodników z Sekcji 
PZSkat MDK Kalety. Zwyci ęzcą zo-
stał Pan Piotr Kurzaczek – zawodnik       
z klubu BOMBAJKA Chorzów, II 
miejsce dla Pana Henryka Piela          

z CHSM Chorzów, a III miejsce przy-
padło Panu Romanowi Michalikowi    
z Ferdynanda MDK Bogucice. 
    Został również ufundowany puchar 
dla najlepszego zawodnika z Kalet, któ-
ry został wręczony przez Panią Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej Janinę Perz 
oraz Z-cy Przewodniczącej RM Pana 
Alojzego Rupika - Panu Bogusławowi 
Zokowi. Dla 10 najlepszych zawodni-
ków Miejski Dom Kultury wraz Zakła-
dami mięsnymi WIĘCEK Panów Klau-
diusza i Dariusza Więcek ufundował 
wyroby tej firmy.  
    Pan Burmistrz Miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia pięknie dziękuję Prezeso-
wi Skata MDK Kalety Panu Rajmundo-
wi Mazurowi za poczynione starania by 
kolejny Turniej tej rangi mógł się odbyć 
w MDK w Kaletach. Dziękujemy 
wszystkim zawodnikom sekcji MDK 
Kalety oraz Panu Tomkowi Breguła za 
pomoc w przygotowaniach. Składamy 
również serdeczne podziękowania Sę-
dziemu tych zawodów Panu Leszkowi 
Markiewicz za sprawne ich przeprowa-
dzenie. Czynimy starania by w przy-
szłym roku Kalety były gospodarzem 
Mistrzostw Polski 

Marian Lisiecki 

VIII Turniej GRAND PRIX  
O/Katowice w skacie sportowym  

27  października gru-
pa Rock Time 

uczestniczyła w Ogólno-
polskim Turnieju Ta ńca 
Boogie Woogie w Giedla-
rowej.  
    Nasi reprezentanci Kry-
stian i Kasia oraz Lenka     
i Dominik stawili czoła 
najlepszym parom w Pol-
sce w dwóch kategoriach: 
boogie woogie slow oraz 
fast. Mimo ogromnej kon-
kurencji udało im się zająć 
w kategorii senior V miej-
sce - Kasia i Krystian oraz 
w kategorii junior IX miej-
sce - Lenka i Dominik. 
Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy!  
 

Marian Lisiecki 

Sukces reprezentantów grupy Rock Time  
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Boogie Woogie 

 w Giedlarowej  

7  listopada, w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury w Kale-

tach, odbył się wieczór poetycki pn. 
„Czas zadumy”.  
    Organizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Społeczno-Kulturalne         
w Kaletach z prezesem p. Marią Rogocz 
na czele.  
    Członkowie Stowarzyszenia przygoto-
wali na tą okazję piękne wiersze znanych 
poetów oraz własne. Wszystkie o tematy-
ce refleksyjnej, żałobnej i o tęsknocie za 
tymi, którzy odeszli. W spotkaniu, peł-
nym refleksji i wspomnień wzięli udział 
członkowie organizacji oraz mieszkańcy 
naszego miasta. Władze samorządowe 
Miasta Kalety reprezentował burmistrz 
Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Janiną Perz.  
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Julia i Daniel Ledwoń zwycięzcami XVII Ogólnopolskiego Turnieju Rock&Rolla  
w Kaletach  

17  listopada, w Miejskim Domu 
Kultury, odbył si ę XVII Ogól-

nopolski Turniej ROCK&ROLLA        
o puchar Burmistrza Miasta Kalety.   
Z radością informujemy, że po raz 
kolejny wywalczyła go reprezentacja 
Grupy Rock Time z MDK Kalety.       
W konkursie wystartowało 16 par re-
prezentujące m.in. Kalety, Tarnowskie 
Góry, Gliwice, Miasteczko Śląskie, 
Warszawę. 
    Turniej rozpoczął się o godz. 16.00      
i tradycyjnie podzielony został na trzy 
etapy. Po pierwszych 25 minutach zma-
gań na parkiecie, jury zadecydowało, że 
do drugiego etapu przechodzi 12 par. 
Kolejne 20 minut Jury w składzie: Pani 
Beata Zimna, Piotr Ziemianek i Jacek 

Gumienny pozostawili na parkiecie już 
tylko 8 par, a 15 minutowy finał zdecy-
dował o zwycięstwie Julii i Daniela, któ-
rzy reprezentują grupę Rock Time MDK 
Kalety.  
    Prezentując najwyższy poziom na po-
dium znaleźli się:  
I miejsce - Julia i Daniel Ledwoń  
II miejsce – Katarzyna Bodora i Adrian 
Kalus  
III miejsce – Karina Bronder i Krystian 
Chmielorz  
IV miejsce – Dominika Grosiak i Wiktor 
Sobota  
V miejsce – Lenka Dudek i Dominik 
Gros  
VI miejsce – Daria Kubica i Mateusz 
Mazur  

     Wszystkie zwycięskie pary otrzymały 
medale i puchary, które wręczyli bur-
mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 
wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej 
Janiną Perz i wiceprzewodniczącym 
Alojzym Rupikiem.  
     Licznie zebranej publiczności najbar-
dziej spodobała się najmłodsza para, San-
dra Oszwa i Jakub Kowalski z Grupy 
ROCK TIME MDK Kalety, otrzymując 
tym samym NAGRODĘ PUBLICZNO-
ŚCI – ufundowaną przez Sklep Wielo-
branżowy p. Aleksandry Lisieckiej.  
 
     Cieszymy się, że po raz kolejny tur-
niej oglądała tak liczna publiczność, któ-
ra miała możliwość zobaczyć na żywo 
turniej. Dziękujemy p. Tadeuszowi Tar-
nowskiemu jak zawsze za ciężka pracę, 
wytrwałość i pomysł. Wymienionym 
powyżej Jurorom za doskonałą pracę 
sędziowską. Licznie zebranej publiczno-
ści, za emocjonalny doping. Panu Tom-
kowi Breguła za nagłośnienie i oświetle-
nie imprezy. Restauracji CASYNO          
i Restauracji GOŚCNNA za przygotowa-
nie poczęstunku dla uczestników. Podzię-
kowania należą się także dyrektorowi 
Miejskiego Domu Kultury p. Marianowi 
Lisieckiemu za zorganizowanie całego 
wydarzenia.  
     Wszystkim parom serdecznie gratulu-
jemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejny 
turniej, który odbędzie się 22 maja 2020 
r. podczas XXII DNI KALET.  
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Gołębie  PZHGP Oddziału Tworóg zakończyły loty 

W  sobotę, 30 listopada, w Miejskim 
Domu Kultury miało miejsce uro-

czyste zakończenie sezonu lotowego 
PZHGP Oddziału Tworóg, którego częścią 
(obok sekcji Tworóg, Krupski Młyn i Bo-
ruszowice) jest działająca przy MDK Sek-
cja Kalety.  
    Z tej okazji burmistrz miasta Klaudiusz 
Kandzia wręczył najlepszym hodowcom 
Okręgu puchary w kategorii gołębi młodych. 
Laureatami zostali: Waldemar Jaruszowiec, 
Piotr Jaworek i Adam Machura.   
    Uroczystość połączona została z dwudnio-
wą wystawą gołębi Oddziału Tworóg.  Ty-
dzień później w MDK Kalety odbyła się ko-
lejna wystawa gołębi– tym razem z całego 
rejonu PZHGP Tarnowskie Góry. 
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Marian Lisiecki 

24  październi-
ka 2019 r. 

złożyłem wniosek     
o zgodę na utworze-
nie Sztabu 28 Fina-
łu WOŚP. Jeśli zo-
stanie pozytywnie 

zweryfikowany, to nr 374, który jest 
naszym stałym nr od początku zgło-
szeń będzie mógł spokojnie realizować 
swoje założenia.  

    Do współpracy z Miejskim Domem 
Kultury w Kaletach zaangażowały się : 
PSP Nr 1 w Kaletach, Zespół Placówek 
Oświatowych w Kaletach Miotku oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach. 
W skład komisji tak jak w ub.roku odpo-
wiedzialność na siebie wzięli. Pani Iwo-
na Nowak-Magiera, Pan Piotr Kotarski i 
Pan Krzysztof Lisiecki. Zgłosiłem 50 
wolontariuszy do zbierania pieniędzy w 
terenie. W związku z powyższym proszę 

o zgłaszanie się do Pana Krzysztofa Li-
sieckiego z-cy dyrektora PSP nr 1 w 
Kaletach, nauczycielki Z.P.O w Kale-
tach Miotku Pani Iwony Nowak-
Magiera oraz pod moim nr Tel. 693 061 
019 osoby które byłyby chętne do podję-
cia się tej ważne roli. Tym samym jako 
Szef Sztabu, po raz kolejny wziąłem na 
siebie odpowiedzialność za należyte 
funkcjonowanie Sztabu oraz jego pełne 
rozliczenie. 

Seniorskie spotkania    

21  listopada członkowie Klubu 
Seniora działającego przy 

Miejskim Domu Kultury go ścili na 
swoim spotkaniu doktora Piotra 
Kwiatkowskiego z kaletańskiej przy-
chodni lekarza rodzinnego. Tydzień 
później spotkali się z przedstawicielem 
kaletańskiego Komisariatu Policji. 
    Tym samym rozpoczęto cykl wykła-
dów dla Seniorów na temat zdrowego 
stylu życia i dbania o siebie. Na godzin-
nym spotkaniu doktor Kwiatkowski 
omówił  problem cho lesterolu. 
Z pomocą prezentacji multimedialnej, w 

prosty i przejrzysty spo-
sób przedstawił uczest-
nikom spotkania wiele 
zagadnień z tego zakre-
su, a także odpowiadał 
na liczne pytania słucha-
czy. Profesjonalnie przy-
gotowany wykład bar-
dzo spodobał się naszym 
Seniorom, którzy po-
dziękowali doktorowi 
gromkimi oklaskami.  
    W kolejny czwartek, 
28 listopada, podczas 
spotkania Klubu Seniora 

przy MDK w Kaletach, klubowicze mie-
li okazję wysłuchać bardzo mądrych 
porad i ostrzeżeń st.aspiranta Andrzeja 
Pogody z kaletańskiego Komisariatu 
Policji. W związku z licznymi powtarza-
jącymi się kradzieżami sposobem “na 
wnuczka”, st.aspirant dokładnie wytłu-
maczył jak ma się zachować starsza oso-
ba, by nie stać się ofiarą takiego oszu-
stwa.  
     Ze strony klubowiczów padło wiele 
pytań dotyczących ruchu drogowego. Na 
zakończenie spotkania Pan Andrzej Po-
goda podarował wszystkim KOPERTĘ 

ZDROWIA, która pozwala m.in. ratow-
nikom medycznym na szybszą reakcję   
w ratowaniu życia jeśli osoba mieszka 
samotnie. Pan st. aspirant zapowiedział 
częstsze spotkania, za co bardzo klubo-
wicze z góry serdecznie dziękują. 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY po raz 28 w Kaletach    

Marian Lisiecki 

Po  przerwie wakacyjnej, z po-
czątkiem września 2019 r. 

chór Sonata rozpoczął kolejny sezon 
śpiewaczy. I już na początku czekała 
nas ogromna zmiana. W związku         
z podjęciem decyzji przez naszą dyry-
gent Panią Iwonę Skop o rocznym 
urlopie z obowiązków dyrygowania 
naszym chórem, po konsultacji z Dy-
rektorem Miejskiego Domu Kultury 
Panem Marianem Lisieckim, przez 
okres nieobecności naszej pani dyry-
gent, chór Sonata poprowadzi Pani 
dyrygent Oliwia Bentkowska.  

Z działalności kaletańskiego Chóru Sonata   
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Pani dyrygent Oliwia Bentkow-
s k a pochodzi z Żyglina i prowadzi 
kilka grup artystycznych, m. in. Chór 
Męski PIAST z Żyglina oraz Młodzieżo-
wy Chór Rozrywkowy „Dafne” z Tar-
nowskich Gór. Pierwszym naszym 
wspólnym występem był organizowany 
przez Tarnogórskie Centrum Kultury 
oraz Okręg Tarnogórski Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr uroczysty 
Przegląd Chórów 26 października 2019 
r. w którym wzięło udział 15 chórów 
Okręgu Tarnogórskiego. Tematem głów-
nym Przeglądu był ustanowiony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 
2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. 
     Każda grupa miała do wykonania 3 
utwory, jeden autorstwa Moniuszki, je-
den tradycyjny śląski, oraz jeden utwór 
wybranego polskiego kompozytora. 
Chór SONATA wykonał następujące 
utwory:  „Ojcowski dom” autorstwa 
Jana Kubisza, „Jakem maszerował” – 
pieśń żołnierską oraz „Prząśniczka” au-
torstwa Stanisława Moniuszki. Przegląd 
ten był świetną okazją, aby spotkać oraz 
posłuchać inne chóry, których już dawno 
nie widzieliśmy. Dziękujemy organiza-
torom za to bardzo ciekawe spotkanie. 

Kolejną okazją na wspaniałą wspólną 
zabawę całej chóralnej tarnogórskiej 
rodziny był coroczny Zjazd Chórów 
Okręgu Tarnogórskiego w Miasteczku 
Śląskim. Zjazd tradycyjnie rozpoczęto 
mszą świętą w parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Mia-
steczku Śląskim, a po niej wszyscy chó-
rzyści udali się do Centrum Bankietowo 
– Konferencyjnego Koral, by po krótkiej 
części oficjalnej, bawić się do późnych 
godzin nocnych. Miłą niespodzianką 
było wręczenie podczas części oficjalnej 
Odznaki Honorowej ŚZChiO Złotej Od-
znaki z Laurem dla naszej dyrygentki 
Pani Iwony Skop za Wybitne osiągnięcia 
indywidualne i zespołowe w upowszech-
nianiu kultury.  
     W niedzielę 24 listopada br. z okazji 
święta św. Cecylii, patronki chórów          
i orkiestr, chór Sonata miał przyjemność 
śpiewać podczas mszy świętej koncele-
browanej o godz. 11.00. Dziękujemy 
proboszczowi ks. Wojciechowi Ciosma-
kowi za poprowadzenie tej uroczystej 
mszy świętej.  
    W końcu nadszedł ten najbardziej 
wyczekiwany przez chóry okres śpiewa-
czy – czas kolędowania. Pierwszym na-

szym występem kolędowym będzie or-
ganizowany przez dyrygent Oliwie 
Bentkowską Koncert Bożonarodzeniowy 
z repertuarem klasycznym oraz rozryw-
kowym, który odbędzie się 14 grudnia 
br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Mia-
steczku Śląskim. Na scenie wystąpią      
3 chóry: Młodzieżowy Chór Rozrywko-
wy DAFNE wraz z Młodzieżową Orkie-
strą Rozrywkową SYMFONIX z TCK, 
Chór Męski PIAST z Żyglina oraz nasz 
Chór Sonata z Kalet. Zapraszamy na to 
bardzo ciekawe widowisko muzyczne – 
wstęp wolny.  
     Na koniec pragniemy zaprosić 
wszystkich miłośników kolędowania 
oraz sympatyków naszego chóru SONA-
TA na wieczór z tradycyjnymi polskimi 
kolędami, który odbędzie się w dniu       
5 stycznia o godz. 17.00 w parafii pw. 
św. Józefa w Kaletach Jędrysku. Jak co 
roku będziemy starali się śpiewem naj-
piękniejszych polskich kolęd wprowa-
dzić słuchaczy w niepowtarzalny świą-
teczny nastrój. Szczegóły już wkrótce na 
plakatach.  
        Cześć Pieśni i Muzyce 
          Bogdan Łazaj  

Książka p. Józefa Breguły „Upadłość 
Kaletańskich Zakładów Celulozowo– 

Papierniczych w kaletach. Fakty         
i mity” oraz wieczorek autorski         

w MDK– zaistniały w listopadowym 
Przeglądzie Papierniczym  

I nformujemy,  iż w najświeższym, listopadowym, 
„Przeglądzie Papierniczym”- branżowym miesięcz-

niku wydawanym w Łodzi– ukazał się artykuł pióra 
redaktora Michała Jastrzębskiego opisujący książkę    
i wieczór autorski p. Józefa Breguły, który miał miej-
sce w MDK 17 października br. 
    Zainteresowanych  szczegółami zachęcamy do lektury 
ww. czasopisma. 
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Jacek Lubos 

Jacek Lubos 

W  sobotę, 9 listopada, w Zielo-
nej, już po raz ósmy z rzędu 

zorganizowano Bieg Niepodległości.  
    Od godziny 11-tej czynne było biuro 
zawodów pod wiatą pomiędzy zbiorni-
kami. Tym razem z pomocą organizato-
rom pośpieszyli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Miotku- Tomasz Klonowski 
i Julia Pradelok. Biegacze, po wypełnie-
niu formularzy zgłoszeniowych, otrzy-
mali numery startowe, po czym udali się 
na miejsce rozpoczęcia biegu- pod 
"Drzewo Wolności", opodal starej szko-
ły w Zielonej.  
    Przed startem pokrótce objaśniono 
trasę biegu (która została wcześniej       
w terenie odpowiednio oznakowana)       
i czekające na niej niespodzianki. Kilka 
minut po godzinie 12-tej pięćdziesięciu 
pięciu biegaczy i biegaczek rozpoczęło 
10-kilometrową rywalizację. Sygnał do 
startu dał prowadzący zawody radny 
Antoni Jeż. 
     Jako pierwszy na metę, z czasem 36 
minut i 25 sekund, dotarł Kamil Bezner 
z Bytomia, 43 sekundy za nim przybiegł 
kaletanin Adam Kukowka. Trzeci         
w rywalizacji ogólnej był Rafał Wachla 
z Radzionkowa z czasem 37.40.  
    Po potwierdzeniu informacji, że wszy-

scy startujący szczęśli-
wie ukończyli bieg- 
nastąpiło podliczenie 
wyników w poszcze-
gólnych kategoriach. 
W międzyczasie biega-
cze, wraz ze wspierają-
cymi ich bliskimi, mie-
li możliwość upiecze-
nia i konsumpcji kieł-

basek przy wcześniej przygotowanym 
ognisku. Dekoracja zwycięzców nastąpi-
ła przy asyście przewodniczącej Rady 
Miejskiej Janiny Perz oraz radnych Aloj-
zego Rupika, Zygmunta Mirowskiego      
i Antoniego Jeża. Na koniec wszystkich 
zaproszono tradycyjnie do wspólnego 
zdjęcia z biało- czerwonymi kotyliona-
mi.  
Wyniki VIII Biegu Niepodległości : 
 

Kobiety Kategoria 18- 29 lat  
1. Justyna Hajda  
2. Karolina Nowak  
3. Katarzyna Kusidło  
 

Kategoria 30-39 lat  
1. Agnieszka Ziaja  

2. Nina Pałaży  
3. Aleksandra Zosgórnik  
 
Kategoria 40+  
1. Iwona Zając  
2. Izabela Tomaszewska  
3. Joanna Karolczak  
 
Mężczyźni Kategoria 18-29 lat  
1. Stanisław Magiera  
2. Wojciech Tyczka  
3. Damian Szulc  
 
Kategoria 30-39 lat  
1. Kamil Bezner  
2. Adam Kukowka  
3. Rafał Kargól  
 
Kategoria 40+  
1. Rafał Wachla  
2. Piotr Gryboś  
3. Maciej Rogowski  
 

Najszybszy mieszkaniec miasta Kalety- 
Adam Kukowka  
Najszybsza mieszkanka miasta Kalety- 
Danuta Mazur. 

VIII Bieg Niepodległości przeszedł do historii   

Unia na półmetku w połowie ligowej stawki 

Z awodnicy kaletańskiej Unii 
16-tego listopada zakończy-

li ligowe zmagania w rundzie 
jesiennej sezonu 2019/2020. 

    Choć w  dwóch meczach- z Gminą Kłom-
nice i bezpośrednim sąsiadem w tabeli-
Liswartą Krzepice– przyszło im przełknąć 
gorycz minimalnych porażek, to jednak cało-
kształt dorobku punktowego należy uznać za 
całkiem zadowalający.  
   Wiosną, wobec 19-punktowej przewagi  
Myszkowa i Żarek, unitom nie grozi już ra-
czej walka o awans, ale 20 punktów zdoby-
tych w pierwszej połówce sezonu powinno 
być solidną podwaliną pod brak strachu       
o spadek. Oby tylko forma była co najmniej 
taka sama, jak jesienią...    
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11  listopada, o godz. 14.00 na kale-
tańskim Orliku odbył si ę Nie-

podległościowy Turniej Piłki No żnej    
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 
W turnieju udział wzi ęło 6 drużyn. 
Zawody były rozgrywane systemem 
„grupowym” – 2 grupy po 3 zespoły. 
Każdy z rozgrywanych meczy trwał 14 
minut. Sportowe zmagania zostały za-
kończone o godz. 18.00.  
 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 
I miejsce: „FC ZGODA” – kapitan: De-
nis Lipka, w składzie: Patryk Gatys, Da-
mian Respondek, Krzysztof Myrcik, Ja-
rosław Wróbel, Denis Dobros, Bartosz 

Wojtal, Paweł Jarosz.  
II miejsce: „MASBIT UNITED” – kapi-
tan: Zdzisław Skupień, w składzie: Mate-
usz Lamla, Adam Brózda, Kamil Lamla, 
Robert Taszek, Tomasz Wróblewski. 
III miejsce: „420 KALETY” – kapitan: 
Mateusz Kocyba, w składzie: Jakub 
Wilk, Piotr Cieślok, Stiwen Rosiak, Ma-
teusz Słodczyk, Bartosz Masłoń. 
IV miejsce: „MOW KALETY”  
V miejsce: „ 07 ZGŁOŚ SIĘ”  
VI miejsce: „ BUM BUM CIAO”  
 
Statuetkę najlepszego strzelca turnieju 
otrzymał: Mateusz Słodczyk z drużyny: 

„420 KALETY”, uzyskując 6 goli. Statu-
etkę najlepszego bramkarza turnieju 
otrzymał: Damian Respondek z drużyny: 
„FC ZGODA”.  
 
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia składa serdeczne podziękowania  
p. Denisowi Lipka i p. Damianowi Ga-
brysiowi za zorganizowanie zawodów,          
a także p. Mirosławowi Dragonowi za 
sprawowanie pieczy sędziowskiej.  

Relacja z Niepodległościowego Turnieju Piłki Nożnej 
 o Puchar Burmistrza Miasta Kalety  

25  listopada odbył się odbiór koń-
cowy robót związanych z wy-

konaniem przebudowy drogi gminnej 
ul. Lubszeckiej w Kuczowie.  
    Inwestycja zakładała budowę na-
wierzchni drogi z betonowej kostki bru-
kowej o długości ok. 500 m oraz budo-
wę kanalizacji deszczowej. Dodatkowo 
zmodernizowany został również system 
wodociągowy. Wykonawcą robót była 

firma POL-BRUK z Poczesnej. W od-
biorze uczestniczył burmistrz Miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz   
z radnymi Alojzym Rupikiem i Zygmun-
tem Mirowskim, przedstawiciele wyko-
nawcy robót oraz inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego. Koszt robót brutto wy-
niósł 967.795,57 zł. w tym 119.308,82 
zł. modernizacja wodociągu. Inwestycja 

budowy drogi w połowie finansowana 
była w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych natomiast na modernizację wo-
dociągu Miasto Kalety pozyskało dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 - 2020.  

Zakończono przebudowę ulicy Lubszeckiej w Kuczowie   

Bolesław Gruszka 

Ulica Lubszecka przed remontem Ulica Lubszecka po remoncie 
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Bolesław Gruszka 

Bolesław Gruszka 

Odbiór techniczny budowy kanalizacji sanitarnej w Miotku   

21  listopada odbył się odbiór 
techniczny prac związanych      

z budową kanalizacji sanitarnej i sta-
cji podciśnieniowej w Miotku. Miasto 
Kalety pozyskało na realizację tego 
projektu pozyskało 10 milionów zł 

dofinansowania (dotacja 
+ pożyczka) z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.  
     W odbiorze uczestni-
czył burmistrz Miasta Ka-
lety Klaudiusz Kandzia, 
przewodnicząca Rady 
Miejskiej Janina Perz wraz 
z radnymi: Alojzym Rupi-
kiem, Mirosławą Potempa 
i Zygmuntem Mirowskim, 
radny powiatowy Euge-

niusz Ptak, inspektor nadzoru inwestor-
skiego Łukasz Rupik, przedstawiciele 
wykonawcy zadania oraz pracownicy 
urzędu miejskiego wraz z kierownikiem 
miejskiej oczyszczalni ścieków.  
      Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 

podziękował wszystkim obecnym za 
wkład pracy i zaangażowanie przy reali-
zacji tak dużego przedsięwzięcia.         
W ramach inwestycji, która realizowana 
była od 2017 r., wybudowano ponad 15 
km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 4 
sieciowe przepompownie. Do nowo po-
wstałej infrastruktury podłączonych zo-
stało 250 budynków mieszkalnych. Wy-
konano również przyłącz do Zespołu 
Szkół i Przedszkola oraz Parafii p.w. św. 
Franciszka z Asyżu wraz z budynkami 
towarzyszącymi. Wykonawcą zadania 
było Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitar-
nych INSBUD z Tarnowa.  

B udynek dawnego Gimnazjum 
w Kaletach możemy od kilku-

nastu dni oglądać w pełnej krasie.  
     Po wykonaniu kompletnej termo-
modernizacji obiektu przyszedł czas 
na zwieńczenie całości inwestycji. Pod 
koniec listopada zakończone zostały 
prace polegające na wykonaniu pod-
świetlenia ceglanych ścian energoosz-
czędnymi żarówkami. Iluminacja do-
dała temu miejscu nowoczesności         
i wspaniale dopełniła efekt końcowy 
całego remontu.  
    Mamy nadzieję, że naszym miesz-
kańcom również podoba się nowy 
wizerunek dawnego gimnazjum.  

Zabytkowe Gimnazjum w nowej odsłonie  
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Sprawozdanie z XII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

P olska Spółka Gazownictwa zakończyła prace mon-
tażu instalacji gazowej LNG przy ul. Rogowskiego 

43 w Kaletach - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. 
W związku  z powyższym istnieje możliwość podłącze-
nia odbiorców indywidualnych z najbliższej okolicy do 
ww. instalacji. 
     Wszelkie informacje dotyczące możliwości podłączenia 
budynku do instalacji gazowej LNG można uzyskać w Pol-
skiej Spółce Gazownictwa oraz w Urzędzie Miejskim        
w Kaletach pod nr 34 352 76 39.  
    W szczególności zachęcamy mieszkańców ulic: Sobie-
skiego, Chrobrego, Łokietka, Pokoju, Rogowskiego, Ko-
ściuszki, Słowackiego i Gajowej do skorzystania z oferty 
Polskiej Spółki Gazowej. 
    Wniosek o określenie warunków przyłączenia znajdą 
Państwo na www.kalety.pl 

Możliwość podłączenia się do sieci       
gazowej LNG budynków w okolicy   

Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Kaletach  

W  połowie listopada zakończyły się prace związane        
z remontem nawierzchni ul. Fabrycznej w Kaletach. 

Inwestycja realizowana była przez powiat tarnogórski ze 
wsparciem finansowym w kwocie 84.000 zł z budżetu Miasta 
Kalety.  
    Środki przekazane zostały powiatowi na podstawie stosownej 
uchwały Rady Miejskiej w Kaletach jako pomoc finansowa.  
    W ramach prac po sfrezowaniu nawierzchni, ułożono nową 
nakładkę ścieralną odcinka drogi od budynku Miejskiego Domu 
Kultury w Kaletach do stadionu miejskiego. Powiat tarnogórski 
na realizację tej inwestycji 50% środków finansowych pozyskał   
z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Zakończono remont ulicy Fabrycznej  

Jan Potempa 

W  poniedziałek, 25 listopada,    
w sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Kaletach odbyła się XII 
sesja Rady Miejskiej w Kaletach, ob-
radom przewodniczyła przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Janina Perz. W 
obradach udział wzięło 15 radnych, co 
przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podej-
mowania prawomocnych uchwał.  
    W pierwszych punktach obrad radni 
wysłuchali sprawozdań przewodniczącej 
Rady oraz burmistrza z okresu między-
sesyjnego, a także zapoznali się z infor-
macją o złożonych oświadczeniach ma-
jątkowych za 2018 rok. 
W kolejnych punktach porządku obrad 
radni podjęli uchwały: 
Nr 96/XII/2019 w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce w Kaletach. 
Nr 97/XII/2019 w sprawie przekazania 
do sądu administracyjnego skargi Woje-

wody Śląskiego wraz z odpowiedzią na 
skargę. 
Nr 98/XII/2019 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia pomię-
dzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą 
Kalety w sprawie powierzenia Gminie 
Tarnowskie Góry realizacji zadania        
z zakresu pomocy społecznej. 
Nr 99/XII/2019 w sprawie przyjęcia 
programu współpracy Miasta Kalety       
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020. 
Nr 100/XII/2019 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie w trybie bezprzetar-
gowym umowy dzierżawy na czas nie-
oznaczony lokalu stanowiącego wła-
sność Gminy Kalety. 
Nr 101/XII/2019 w sprawie wydzierża-
wienia nieruchomości. 
Nr 102/XII/2019 w sprawie wydzierża-
wienia nieruchomości. 

Nr 103/XII/2019 w sprawie wydzierża-
wienia nieruchomości. 
Nr 104/XII/2019 w sprawie wydzierża-
wienia nieruchomości. 
Nr 105/XII/2019 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 106/XII/2019 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości. 
Nr 107/XII/2019 w sprawie wysokości 
stawek podatku od środków transporto-
wych. 
Nr 108/XII/2019 w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego w 2020 roku. 
Nr 109/XII/2019 w sprawie zmian bu-
dżetu Miasta Kalety na 2019 rok. 
Nr 110/XII/2019 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2019-2029. W punkcie wolne głosy 
i wnioski, dodatkowe informacje zgła-
szano bieżące sprawy. 
 

Małgorzata Mazur 



 

  www.kalety.pl 

Klaudiusz Kandzia 

grudzień 2019                 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       15 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

MATERIAŁ PŁATNY 

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytko-
wej 63,80 m2, usytuowany na parterze bu-
dynku wielorodzinnego, na działce nr 486/64 
o powierzchni 0,1012 ha, położonej w Kale-
tach przy ul. Sobieskiego 14, arkusz mapy 
13, obręb Kalety, opisanej w księdze wieczy-
stej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Gó-
rach pod numerem GL1T/00083224/0, wraz 
z udziałem w częściach wspólnych nierucho-
mości w wysokości 2557/10.000. 
 
Lokal mieszkalny składa się z: 
pokoju o powierzchni 18,5 m2  
pokoju o powierzchni 13,5 m2  
pokoju o powierzchni 10,6 m2 
kuchni o powierzchni  10,8 m2 
łazienki o powierzchni 2,1 m2 
WC o powierzchni 1,2 m2 
komunikacji o powierzchni 7,1 m2. 
 
Do lokalu przynależne są 2 pomieszczenia - 
piwnica o powierzchni użytkowej 30,2 m2.  
 

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu 
mieszkalnego) wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem w częściach 
wspólnych nieruchomości wynosi 
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
 
Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2019 roku 
o godzinie 13.00 w sali posiedzeń nr 24 
Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. 
Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 
 
Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych) należy wpłacić 
gotówką lub przelewem na konto Urzędu 
Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 
2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 16 grud-
nia 2019 r. i w dniu przetargu 
przedstawić dowód wpłacenia 
wadium. 
 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia lokalu.  
 
Wylicytowana cena nieruchomo-
ści płatna jest w całości przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Koszt spisania umowy ponosi 
nabywca. 
 
Wadium przepada w razie uchy-
lenia się uczestnika, który prze-

targ wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 
 
Przed przystąpieniem do przetargu należy 
dokonać oględzin lokalu, zapoznać się  
z dokumentacją przedmiotowego lokalu oraz 
z warunkami przetargu podanymi w ogłosze-
niu o przetargu i regulaminie.  
 
Informacji związanych z przetargiem, w tym 
o oględzinach lokalu, można uzyskać  
w Urzędzie Miasta Kalety, biuro nr 11         
(I piętro) lub pod numerem telefonu      
34 352 76 50. 
 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyny. 

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza 
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 

położonego w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, stanowiącego własność Gminy Kalety. 

P odczas ostatniego Walnego Zebrania Człon-
ków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Le śna Kraina Górnego Śląska”, które odbyło się 
19 listopada 2019 r. radny powiatowy Eugeniusz 
Ptak ponownie wybrany dostał do Rady ww. stowa-
rzyszenia.  
    Od 2015 roku p. Eugeniusz pełnił w ww. Radzie 
funkcję wiceprzewodniczącego. Stowarzyszenie         
o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Leśna Kraina Górnego Śląska, jest dobrowolnym, 
samorządowym i trwałym zrzeszeniem osób fizycz-
nych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu 
terytorialnego o celach niezarobkowych, działającym 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-
wiejskich.  
    Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrów-
noważonego rozwoju obszarów, a w szczególności: 
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki       
i agroturystyki, przedsiębiorczości, popularyzacji          
i rozwoju produktów regionalnych, rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego, wspierania edukacji i demokracji lokalnej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,  
- podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych.  

Radny powiatowy Eugeniusz Ptak kolejny raz wybrany do Rady Stowarzyszenia 
„Le śna Kraina Górnego Śląska”   
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Materiały do Biuletynu przyjmowane są   
do 20-tego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos@kalety.pl  
oraz w Urzędzie  Miejskim,  

w biurze nr 23 b.    
 

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  
(034) 352– 76 –52,  
pon. 7.30- 17.00,  

wt. – czw. 7.30-15.30,  
pt. 7.30-14.00   

 
Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  

(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  
biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com 

w godzinach 8.00– 11.30 
Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 
 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  
Druk: Fotoidruk,  
42– 660 Kalety,  

ul. Fabryczna 26, www.fotoidruk.pl,  
Nakład 700 egz. 
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Jacek Lubos 

Status Miasta Cittaslow utrzymany.  
Kalety pozytywnie przeszły przez          

procedurę recertyfikacji 

W  roku 2014, po długomiesięcznej i skompli-
kowanej procedurze kandydackiej, Miasto 

Kalety, na Zgromadzeniu Ogólnym w Holandii, 
dostało oficjalny certyfikat członkowski i stało się 

pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Cittaslow.  
    Od tego czasu czynnie uczestniczymy we wszelkich działa-
niach organizowanych przez polskie miasta Cittaslow, zaś re-
prezentacja naszego miasta godnie i różnorodnie reklamuje 
Kalety na kolejnych festiwalach. W roku 2017 mieliśmy zresz-
tą zaszczyt zostać też jego głównym organizatorem (był to 
pierwszy, a zarazem jak do tej pory ostatni  festiwal Cittaslow, 
który odbył się poza Warmią i Mazurami). Zgodnie z innymi 
miastami organizujemy też co roku, we wrześniu, imprezy       
w ramach kolejnych „Niedziel z Cittaslow”. 
   Jednak polityki Stowarzyszenia nie wyznaczają jedynie festi-
wale i eventy. Zostało ono utworzone w ściśle określonym celu
– aby poprawiać życie mieszkających w nich ludzi. Dlatego też 
co pięć lat każde miasto członkowskie rozliczane jest z działań, 
jakie podjęło, aby stawać się rzeczywistym „miastem dobrego 
życia”.  Procedura ta nazywana jest recertyfikacją. 
    Jak nietrudno policzyć– rok 2019 był dla nas rokiem praw-
dy. W drugiej jego połowie do władz Stowarzyszenia wysłane 
zostały odpowiednie dokumentacje zmian wprowadzonych     
w latach 2014-2019. Udało się! 5 grudnia na zebraniu w Tu-
mianach koło Barczewa nasza recertyfikacja została przegłoso-
wana. Tym samym Kalety pozostaną miastem Cittaslow co 
najmniej na kolejne pięć lat.       


