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Miasto Kalety pozyskało 893 691 zł środków europejskich na realizację projektu pn.    

„Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety”   

P rojekt zostanie sfinansowany ze 

środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-

go na lata 2014-2020 ( Europejski 

Fundusz Społeczny) dla osi prioryteto-

wej: XI. Wzmocnienie potencjału edu-

kacyjnego, dla działania 11.1. Ograni-

czenia przedwczesnego kończenia na-
uki szkolnej oraz zapewnienie równe-

go dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawo-

wego i średniego, dla poddziałania: 

11.1.4. Poprawa efektywności kształ-

cenia ogólnego. 
     Celem głównym projektu jest podnie-

sienie efektywności i atrakcyjności ofer-

ty edukacyjnej świadczonej w Szkołach 

Podstawowych w Kaletach i Kaletach 

Miotku w obszarze rozwijania wśród 

dzieci kompetencji kluczowych, kre-

atywności i innowacyjności, pokonywa-

nia niepowodzeń szkolnych oraz kształ-

towania umiejętności niezbędnych do 

kontynuowania kształcenia przez całe 

życie. Cel ten zostanie osiągnięty w trak-

cie realizacji projektu, tj. od 1 VII 2019 

do 30 VI 2021 poprzez realizację zadań 
związanych z organizacją różnych form 

dodatkowych zajęć kształcących kompe-

tencje matematyczno-przyrodnicze oraz 

porozumiewanie się w języku angiel-

skim i niemieckim. Ponadto zostaną 

zorganizowane zajęcia specjalistyczne 

dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. W projekcie przewidzia-

no również doskonalenie zawodowe 

nauczycieli. 

     Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia nowocze-

snych, innowacyjnych zajęć oraz dopo-

sażone zostaną pracownie przedmioto-

we. 

    Całkowita wartość projektu to       

992. 990,00 zł. Kwota, jaką Miasto Ka-

lety pozyskało ze środków Unii Europej-

skiej na jego realizację to 893.691,00 zł. 

Klaudiusz Kandzia 

W Kaletach otwarto tor rolkowy 

W  piątek, 14 czerwca,odbyło się w naszym mieście uroczyste  
otwarcie toru rolkowego, który wybudowany został na stadio-

nie miejskim przy ulicy Fabrycznej. Realizacja tej inwestycji odbyła 

się z udziałem blisko 300 tys. zł dotacji Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.  
     W wydarzeniu wzięli udział radni Rady Miejskiej: przewodnicząca 

Janina Perz, Irena Nowak, Ryszard Sendel, Dawid Wolnik, Michał Brol, 

Krzysztof Rogocz, Jerzy Kloze i Antoni Jeż, a także zaproszeni goście, 

radny sejmiku województwa śląskiego Józef Kubica,  Małgorzata Przy-

byłek asystent wicemarszałka Izabeli Domagały, zarząd Klubu sportowe-

go Unia Kalety na czele z prezesem Sebastianem Lebkiem, prezes Sto-

warzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska Piotr Leksy oraz dzieci 

z kaletańskich szkół podstawowych wraz z pedagogami. 

    Po przywitaniu gości oraz krótkiej przemowie włodarza miasta, nastą-
piła chwila, na którą wszyscy czekali – uroczyste przecięcie wstęgi  

otwierającej nową atrakcję sportową w naszym mieście, a później już   

tylko rolkowe szaleństwo! Wszystkie dzieci miały możliwość wypróbo-

wania swoich sił na torze. Niezwykłą popularnością i zainteresowaniem cieszyły się maskotki, z którymi dzieci chętnie pozo-

wały do zdjęć. Miasto Kalety dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowało  poczęstunek.  

    Wakacje za pasem, tym samym zapraszamy wszystkich pasjonatów tego sportu  na nowy tor rolkowy do Kalet. 

MATERIAŁ PŁATNY 
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20 maja Klaudiusz Kandzia wręczył zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty Konkursu z Języka Polskiego uczennicy klasy 

VIII Katarzynie Gwóźdź.  

27 maja restauracji „Literatka” w Kaletach, odbyła się wystawa fotografii poświęconej straży pożarnej autorstwa Tomasza Kar-

mańskiego oraz fotografii niezależnej Aleksandry Brol.  

MATERIAŁ PŁATNY 

3 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się XXIX Międzygminny Konkurs Matematyczny dla 

uczniów szkół podstawowych, a dla uczniów gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej odbył się ostatni XIV Międzyg-

minny Konkurs Matematyczny. 

21 maja w PSP w Kaletach oraz 23 maja w ZSiP w Miotku odbyły się tradycyjne „Dni Ziemi”.  

25 maja  w Miejskim Przedszkolu odbył się piknik rodzinny. W tym dniu placówce nadana nazwę „Leśne Skrzaty”. 

20 lipca Miasto Kalety organizuje wycieczkę rowerową 
Szlakiem Powstań Śląskich z Kalet do Dobrodzienia.   

14 czerwca na stadionie miejskim przy ulicy Fabrycznej  odbyło się uroczyste otwarcie toru rolkowego. 

24 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, podczas kongresu „Perły Samorządu 2019”, skarbnik mia-

sta Kalety– Renata Sosnica odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim rankingu „Skarbnik samorządu 2019”.  

28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do walnego zgroma-

dzenia Śląskiej Izby Rolniczej na nową kadencję.  

Od 31 maja do 2 czerwca, w Zielonej, trwały XXI Dni Kalet. 

PODZIĘKOWANIE 
  

Serdeczne podziękowanie przyjaciołom, sąsiadom, kolegom – hodowcom gołębi pocztowych Sekcji PZHGP Kalety, 

delegacjom, Panu Burmistrzowi Miasta Kalety – za okazane współczucie, wieńce i kwiaty oraz za liczny udział  

w uroczystościach pogrzebowych  

śp. EUGENIUSZA MARZEC 
Składa Rodzina 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Śp. Heleny Sieczka 
emerytowanej skarbnik Urzędu Miejskiego w Kaletach 

rodzinie zmarłej składają  
Burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego  

oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

23 czerwca, w Ichtioparku, odbędą się zawody wędkarskie      

o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

2 lipca, o godzinie 10.00,  w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu 

Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro) od-

będzie się otwarcie ofert w przetargu na wynajem lokalu użytko-

wego przy ulicy 1 maja 19. 

17 maja grupa 40 uczniów i 4 nauczycieli z kaletańskich szkół  pojechała do miasta partnerskiego Vitkov by zmierzyć się          
w rywalizacji sportowej z zawodnikami czeskimi i słowackimi podczas corocznych, tradycyjnych zawodów sportowych.  
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Następne Dni Kalet znów w Zielonej?  

T egoroczne XXI Dni Kalet zorga-

nizowane zostały w najpiękniej-

szej dzielnicy naszego miasta, na tere-

nie Ośrodka Wypoczynkowego Pana 
Józefa Rzepki - ZIELONA SOSNA      

w Zielonej.  
    Pierwszy raz od kilkunastu lat, posta-

nowiono zmienić miejsce największej 

imprezy miejskiej, która tradycyjnie 

odbywała się na stadionie miejskim. 

Podyktowane było to budową toru rolko-

wego na tym terenie co uniemożliwiało 

zorganizowanie tam Dni Kalet. Obaw, 

co do nowej lokalizacji było wiele. Jed-

nak okazało się, że Zielona świetnie 

nadaje się na takie imprezy! Piękna po-

goda, otoczenie zbiorników wodnych 

oraz sosnowego lasu, z dala od miejskie-

go zgiełku, nadały wydarzeniu charakter 

wręcz rodzinnego pikniku. Można było 

pospacerować, poleniuchować na le-

żaczkach nad wodą, albo popływać kaja-

kami i rowerkami wodnymi po zbiorniku 

wodnym. Niesamowitą wręcz popular-

nością cieszyły się przejażdżki moto-

rówkami z kaletańskiej OSP i Policji. 

    Świętowanie rozpoczęło się w piątek 

wielkim festynem rodzinnym przy 

współudziale Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci, które obchodziło w tym roku 100 

lecie działalności, a także Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zago-

ścili w Zielonej z dziećmi z rodzin za-

stępczych.  

    W tym czasie odbyło się także uro-

czyste przekazanie naszemu miastu 

sprzętu rehabilitacyjnego przez Śląski 

Oddział Okręgowy PCK. Dzięki temu 

Miasto Kalety będzie miało możliwość 
bezpłatnego wypożyczania sprzętu oso-

bom niepełnosprawnym. Wieczorem 

natomiast odbył się VIII Plenerowy Ma-

raton ROCK & ROLL SWING SHOW  

o Puchar Burmistrza Miasta Kalety - 

przy dźwiękach wspaniałej muzyki na 

żywo jaką przygo-

to wa ła  g r up a 

CHRZĄSZCZE. 

O r g a n i z a t o r e m 

turnieju był Miej-

ski Dom Kultury 

w Kaletach wraz z 

grupą Rock Time 

działająca przy tej 

placówce. Do za-

wodów zgłoszo-

nych było 13 par. 

Podium należało 

do grupy Rock 

Time z Kalet!        

I miejsce zajęła 

para Katarzyna 

Bodora i Adrian 

Kalus, II miejsce 

Karina Bronder     

i Krystian Chmie-

lorz, a III miejsce 

Julia Swoboda        

i Daniel Ledwoń. 
Nagrodę Publicz-

ności otrzymali 

Karina Shorets      

z  K r a k o w a             

i Michał Woźnica 

z Tarnowskich 

Gór.  
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     Sobota upłynęła pod hasłem chóral-

nie i rockowo. Dzień rozpoczął się po-

rannymi ćwiczeniami dla każdego oraz 

zmaganiami na torze przeszkód, który 

zorganizowany został specjalnie dla naj-

młodszych z okazji Dnia Dziecka przez 

grupę Spartan Team. O godzinie 16.00 

koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej pod 

batutą Mariana Lisieckiego oficjalnie 

otwarto XXI Dni Kalet. Wystąpiły rów-

nież mażoretki INEZ. Zaraz po koncer-

cie scenę oddano MONA LISIE, która 

przygotowała swój repertuar specjalnie 

dla dzieci. W tym dniu obchodzony był 

również jubileusz 25-lecia Chóru SO-

NATA. Z tej okazji prezes Okręgowego 

Związku Chórów i Orkiestr wręczył 

brązowe, srebrne i złote odznaki człon-

kom kaletańskiego chóru za zasługi dla 

kultury muzycznej. Zaraz później chór 

wystąpił z jubileuszowym koncertem. 

Wieczorem wystąpiła grupa WHISKY 

RIVER oraz grupa BRAK SNU, by        

o 21.30 oddać scenę gwieździe Dni Ka-

let zespołowi WILKI. Robert Gawliński 

przyciągnął do Kalet prawdziwe tłumy     

i to nie tylko fanów rockowego brzmie-

nia. Publiczność rozgrzana do czerwono-

ści śpiewała razem z artystami znane 

utwory zespołu. Koncert zakończył się 
w późnych godzinach wieczornych,        

a brawom i prośbom o bis nie było koń-
ca.  

    Niedziela roz-

poczęła się tur-

niejem szacho-

wym i jubile-

uszowym turnie-

jem skata z oka-

zji 35 lecia sek-

cji MDK Kalety. 

Popołudniem na 

scenie królowały 

p r z e d s z k o l n e 

przeboje podczas 

Min i fe s t i walu 

Piosenki Dzie-

cięcej Przed-

szkolaków. Na-

stępnie z koncer-

tem wystąpiła 

grupa wokalna 

MI NA LUDO-

WO, a także 

grupa wokalna 

przy MDK Kale-

ty. Miłym akcen-

tem dla oka był 

pokaz tańca no-

w o c z e s n e g o      

w wykonaniu 

kaletańskiej gru-

py działającej 

również przy Miejskim Domu Kultury 

oraz pokaz śląskiego Klubu Karate          

i Kickboxingu. O godzinie 19.00 sceną 
zawładnęła Aleksandra Kalczyńska, 

która śpiewała znane utwory Anny Jan-

tar. Gwoździem pro-

gramu był w tym dniu 

występ zespołu BOHI-

KA i Piotr Karpienia.    

     Patronat medialny 

sprawowało Radio 

Piekary, Tygodnik 

Gwarek, Dziennik Za-

chodni, Biuletyn Infor-

macyjny Miasta Kalety 

oraz TG Stacja. Za 

bezpieczeństwo uczest-

ników odpowiedzialni 

byli strażacy z OSP 

Kalety, z naczelnikiem 

p. Kazimierzem Złoto-

szem na czele, policja   

z kaletańskiego Komi-

sariatu, którym z tego 

miejsca serdecznie 

dziękujemy, a także 

firma ochroniarska 

ZEFIR z Koszęcina. 

Dziękujemy również 
gospodarzowi obiektu 

panu Józefowi Rzepce. 

Organizacją trzydnio-

wej imprezy kierował 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury       

w Kaletach Marian Lisiecki, za co ser-

decznie dziękujemy.  

     Słowa wdzięczności kierujemy rów-

nież do sponsorów: Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodnego S.A., Nadle-

śnictwa Świerklaniec, firmy MAŁRO 

Sp. z o.o, firmy Jan Trans Janusz Stró-

żyk, Zakładu Masarskiego WIĘCEK s.j., 

Restauracji Gościnna, F.H.U. MASZ 

BUD SERWIS Jarosława Mazur, 

P.P.H.U Meble WANAT s.c., AUTO 

SHOŁ s.c, P.H.U. BEMAR M. Bensz      

i Wspólnicy, F.W. STOLKO Krzysztofa 

Rogocza, Z.P.U.H TARTAK Jacka Ro-

gocza, Firmy W&H Wojciecha Pilar-

skiego, Z.U.H. Jacka Rupika, F.P.H. U. 

PRODBRUK s.c. Zygfryda i Oskara 

Peła, Niepublicznego Przedszkola BY-

STRZAKI Doroty Mazan, Sklepu BAJ-

TEL Aleksandry Lisieckiej, Firmy OCE-

LOK Mirosława Oceloka, Zakładu Po-

grzebowego Henryka Mryki, Restauracji 

CASYNO Sabiny Respondek, Restaura-

cji LITERATKA Tomasza Góreckiego, 

Restauracji FIGARO Joanny i Jacka 

Olek, Zakładu Wielobranżowego BIEN 

Janusza Bien, Hotelu – Pałacu CZAR-

NY LAS, Firmy MIKOPOL, Firmy 

DIAMENT BEAUTY Alicji Lisieckiej.  

    Wszystkim mieszkańcom oraz go-

ściom uczestniczącym w wydarzeniu 

dziękujemy za obecność i już dziś zapra-

szamy za rok na XXII Dni Kalet.  

Marian Lisiecki 
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W  piątek, 31 maja, odbyło się 
uroczyste przekazanie nasze-

mu miastu sprzętu rehabilitacyjnego 

przez Śląski Oddział Okręgowy PCK.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz      

z przewodniczącą Rady Miejskiej Janiną 
Perz i kierownikiem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Renatą Czudaj ode-

brali na potrzeby naszej Gminy trzy 

wózki inwalidzkie, cztery balkoniki oraz 

kule. Dzięki temu Miasto Kalety będzie 

miało możliwość bezpłatnego wypoży-

czania sprzętu osobom niepełnospraw-

nym. W najbliższym czasie PCK przeka-

że dla potrzebujących także rowerki tre-

ningowe.  

Śląski Oddział Okręgowy PCK przekazał naszemu    
miastu sprzęt rehabilitacyjny   

Kaletańska Policja z nowym EKO radiowozem   

Na  początku czerwca w szeregi 

kaletańskiego Komisariatu 
Policji wstąpił nowy radiowóz, który 

będzie wspierał codzienną pracę na-

szych funkcjonariuszy.  
    Samochód zakupiony został dzięki 

wsparciu finansowym w kwocie 35.000 

zł z budżetu Miasta Kalety. Pozostałe 

środki finansowe na ten cel przekazały 

Komenda Wojewódzka Policji w Kato-

wicach oraz Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach.  

    Hybrydowa Toyota spełnia wszystkie 

najnowsze normy ekologiczne, ponieważ 
zasilana jest dwoma napędami, silnikiem 

spalinowym i elektrycznym. Jak mówi 

Komendant Komisariatu Policji w Kale-

tach, w trakcie interwencji na terenie 

miasta pojazd poruszał się będzie głów-

nie z wykorzystaniem silnika elektrycz-

nego. Nowy kaletański radiowóz w tej 

konfiguracji jest jedynym tego typu sa-

mochodem w powiecie tarnogórskim.  

Nabożeństwo majowe        

w Kuczowie   

J ak co roku pod koniec maja         

w Kuczowie pod Krzyżem odbyło 
się nabożeństwo Majowe ku czci Naj-

świętszej Marii Panny. Oprócz miesz-

kańców dzielnicy i sióstr zakonnych 

udział wzięli także inni parafianie 

Kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu. 

Wyjątkowo w tym roku nabożeństwo 
poprowadził gościnnie ksiądz Bogu-

sław Matuła z Katowic-Załęża. 
     Dziękuję wszystkim organizatorom 

za przystrojenie Krzyża i przygotowa-

nie terenu pod ławki. Bardzo dziękuję 
za oprawę muzyczną naszej orkiestrze 

pod przewodnictwem Prezesa Bogdana 

Dziuk oraz funkcjonariuszom Policji za 

pilotowanie przemarszu pątników. 

Wszyscy udaliśmy się na mszę świętą 
w intencji żywych i zmarłych miesz-

kańców naszej dzielnicy - Kuczowa. 

Już dziś zapraszamy wszystkich na 

przyszłoroczne obchody. 

Radny Zygmunt Mirowski 

Agnieszka Kwoka 

Agnieszka Kwoka 
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Dorota Mańczak 

Międzygminny Konkurs Matematyczny  

3  czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ka-

letach odbył się XXIX Międzygminny Konkurs Mate-
matyczny dla uczniów szkół podstawowych, a dla uczniów 

gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej odbył się 
ostatni XIV Międzygminny Konkurs Matematyczny. Za-

dania do konkursu przygotował dr Józef Kalinowski, które 

od uczestników wymagały logicznego myślenia.  

     W konkursie wzięło udział 42 uczniów ze szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych powiatu tarnogórskiego i lublinieckie-

go. Uczestnicy rozwiązywali zadania w ciągu godziny, do 

wyboru mieli 8 zadań. Podczas gdy nauczyciele matematyki 

po konkursie sprawdzali poprawność wykonanych zadań, 
uczestnicy korzystali z przygotowanego dla nich poczęstunku. 

Nagrody do konkursu sponsorowało Starostwo Powiatowe     

w Tarnowskich Górach i Miasto Kalety.  

     W tym samym dniu odbyło się wręczenie nagród i dyplo-

mów laureatom konkursu, które wręczył zastępca burmistrza 

Miasta Kalety Dariusz Szewczyk oraz dr Józef Kalinowski. 

Serdecznie dziękujemy panu Józefowi Kalinowskiemu za or-

ganizację konkursu, zaangażowanie w propagowanie wiedzy 

matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimna-

zjum i umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do roz-

wijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania 

ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i lo-

gicznego myślenia. Konkurs matematyczny jest sposobem na 

rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz 

sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królo-

wej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić małych geniuszy w tej 

dziedzinie. Z kolei nagrody mają ich zachęcać do rozwijania 

swoich umiejętności.  

Zwycięzcami konkursu zostali:  

Kategoria: szkoły podstawowe klasy IV-VI  

1. Filip Kasperczyk SP 3 Lubliniec 46 pkt  

2. Jakub Cieślik SP Boruszowice 38 pkt  

3. Marcin Koza SP 1 Lubliniec 36 pkt  

4. Bartosz Walczak PSP 1 Kalety 34 pkt  

5. Mateusz Kubica PSP 1 Kalety 29 pkt  

6. Natalia Kawałko PSP 1 Kalety 29 pkt  
 

kategoria gimnazjum i klasy VII-VIII  

1. Małgorzata Włodarczyk Gimnazjum Brynek 47 pkt  

2. Kamila Pilarska SP1 Krupski Młyn 43 pkt  

3. Karol Lutostański SP Brynek 41 pkt  

4. Bartosz Juras ZSP Kochcice 40 pkt  

5. Antonina Spyra SP 10 Tarnowskie Góry 38 pkt   

MATERIAŁ PŁATNY 

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar   
Burmistrza Miasta Kalety i Dyrektora       

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

W dniu 8 czerwca na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Kaletach odbyła się VII edycja Otwartego 

Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta 

Kalety i Dyrektora MOW w Kaletach. 
     Celem imprezy była popularyzacja piłki siatkowej wśród 

mieszkańców Kalet oraz integracja z podopiecznymi młodzie-

żowego ośrodka w Kaletach. 

    W imieniu Burmistrza turniej został uroczyście otwarty 

przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Janinę Perz i zastępcę 
dyrektora MOW Pana Pawła Pyda. 

    W zawodach wzięło udział 12 par zawodników. Cały turniej 

przebiegał w miłej i serdecznej  atmosferze, satysfakcji z gry 

oraz z zachowaniem zasad fair play. 

Wyniki rozgrywek były następujące: 

I miejsce – para: Mateusz Płonka i Mateusz Broja, 

II miejsce – para: Grzegorz Kot i Adrian Kalus, 

III miejsce – para: Bartłomiej Poczekańczyk i Piotr Nowak. 

 Najlepszą zawodniczką turnieju została Julia Parys. 

    Zawody miały charakter sportowego pikniku, na którym 

przygotowano poczęstunek dla uczestników i gości,  a oprawę 
muzyczną prowadzili wychowankowie ośrodka, którzy rów-

nież dopingowali zawodników podczas gry. Zawody zorgani-

zował i prowadził wychowawca MOW Pan Adam Rycombel  

a sędzią głównym był Pan Piotr Rogocz. 

     Na zakończenie turnieju Dyrektor MOW Pan Arkadiusz 

Kamiński i Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wrę-
czyli puchary, medale i nagrody w postaci piłek do siatkówki 

dla trzech najlepszych par, a pozostali uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy.                                                                                              
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Wybory do walnego     
zgromadzenia Śląskiej 

Izby Rolniczej  

Relacja z pikniku rodzinnego w Miejskim Przedszkolu   

R odzinny piknik organizowany     

w ogrodzie przedszkolnym           

z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca to 

już tradycja w Miejskim Przedszkolu 

nr 1. Podczas tegorocznej imprezy, 
która odbyła się 25 maja br., dokona-

no uroczystego nadania nazwy pla-

cówce. Od tego momentu Miejskie 

Przedszkole Nr 1 w Kaletach będzie 

nosiło nazwę ,,Leśne Skrzaty”.  
    W uroczystości wzięli udział zapro-

szeni goście: Burmistrz Miasta Kalety - 

Klaudiusz Kandzia, zastępca Burmistrza 

– Dariusz Szewczyk, dyrektor Centrum 

Usług Wspólnych - Joanna Ptak, dyrek-

tor Publicznej Szkoły Podstawowej - 

Dorota Mańczak oraz wszystkie przed-

szkolaki i ich rodziny.  

    Celem imprezy było integrowanie 

całej społeczności przedszkolnej, zachę-
canie rodziców do spędzania wolnego 

czasu z dzieckiem, a także dostarczenie 

uczestnikom pikniku wielu okazji do 

radości, śmiechu i dobrej zabawy. Jak co 

roku, piknik rozpoczęto przemarszem 

wszystkich grup przedszkolnych do 

ogrodu przy piosence ,,Przedszkole to 

jedna rodzina”.  

    Po przywitaniu wszystkich zebranych, 

dyrektor przedszkola Joanna Biadacz 

oddała głos zaproszonym gościom,        

a później przedszkolakom, które odśpie-

wały radośnie, specjalnie na tę okazje 

ułożony hymn przedszkolny. Dzieci 

prezentowały swoje umiejętności recyta-

torskie, wokalne oraz taneczne. Podczas 

imprezy na dzieci czekało wiele atrakcji: 

zabawy z wodzirejem, konkursy, malo-

wanie twarzy, wspólne tańce, pokaz 

Ochotniczej Straży Pożarnej. W czasie 

trwania pikniku można było skorzystać   
z punktu gastronomicznego przygotowa-

nego przez pracowników obsługi przed-

szkola. Rodzinny nastrój, słoneczna po-

goda i przyjemna atmosfera sprawiły, że 

dzień ten był wyjątkowy, zarówno dla 

dzieci jak i rodziców.  

    Wszystkim gościom, przedszkolakom 

i ich rodzinom za wspólnie spędzony 

czas serdecznie dziękujemy.  

Joanna Biadacz 

Międzynarodowe zawody sportowe w Vitkovie    

Co  roku, od 26 lat, uczniowie kaletańskich szkół są zapraszani na zawody 

sportowe do Vitkova. Tak było i tym razem. 
     Na zaproszenie partnerskiego czeskiego miasta, 17 maja br., grupa 40 uczniów i 4 

nauczycieli pojechała do naszego miasta partnerskiego, by tam zmierzyć się w rywa-

lizacji sportowej z zawodnikami czeskimi i słowackimi. Nasi zawodnicy spisali się 
świetnie, zajmując w klasyfikacji drużynowej I miejsce. Poznali dwie nowe gry ze-

społowe. Zawody przebiegły w przyjaznej atmosferze.  
Dorota Mańczak 

28  lipca 2019 roku odbędą się 
wybory do walnego zgroma-

dzenia Śląskiej Izby Rolniczej na no-
wą kadencję.  
    Dokumenty należy przesłać w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 

br. na adres: Śląska Izba Rolnicza, ul. 

Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.  

   Szczegółowe zasady wyborów można 

znaleźć na stronie internetowej Śląskiej 

Izby Rolniczej, pod linkiem:  

http://www.sir-katowice.pl/wybory2019

- 2 0 2 3 / 2 3 0 - wy b o r y- d o - wa l n e g o -

zgromadzenia-sir-informacja-ogolna  
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Nowa pracownia komputerowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach   

M iasto Kalety sfi-

nansowało zakup 
sprzętu do nowej pracow-

ni komputerowej w Pu-

blicznej Szkole Podstawo-

wej nr 1 w Kaletach w kwocie             

49.935,67 zł.  
    Pracownia została wyposażona w 24 

komputery Dell i3, 4 GB RAM, monito-

ry LED 21,9” oraz router Synology RT. 

W pracowni znajdują się 24 stanowiska 

komputerowe dla każdego ucznia. Opie-

kunem pracowni komputerowej jest na-

uczyciel informatyki Pan Bogusław Ga-

jowski, któremu należą się podziękowa-

nia za przygotowanie specyfikacji do 

zamówienia oraz instalację nowych 

komputerów w pracowni.  

    Współczesna technologia 

informacyjna, która wyrosła 

na komputerach, ma obecnie 

olbrzymi wpływ na życie 

człowieka. Oczekiwania od 

dzisiejszej szkoły to przede 

wszys tk im po maganie 

uczniom w zdobywaniu 

przez nich wykształcenia. 

Ponieważ część tego wy-

kształcenia stanowi przygo-

towanie do życia we współ-

czesnym świecie, który trud-

no sobie wyobrazić bez kom-

puterów, dlatego w edukacji dzieci           

i młodzieży musi być uwzględniony 

zakres wiedzy i umiejętności, który wią-
że się z technologią informacyjną. Tylko 

wtedy szkoła ma szansę przygotować 
uczniów do życia w społeczeństwie in-

formacyjnym.  

Dorota Mańczak 

Wystawa fotografii młodych kaletańskich artystów  

27  m a j a , 

w re-
s t a u r a c j i 

„ L i t e r a t k a ”    

w Kaletach, 

odbyła się wy-

stawa fotogra-

fii poświęconej 
straży pożar-

nej autorstwa 

Tomasza Kar-

mańskiego oraz fotografii niezależnej 

Aleksandry Brol.  
    Młodzi artyści, mieszkańcy naszego 

miasta, zaprezentowali niezwykle cieka-

we i twórcze prace, które było można 

oglądać przez cały tydzień do niedzieli 2 

czerwca br. Pan Tomasz pasjonuje się 
pracą strażaków, którą próbuje ukazać w 

swoich pracach i jednocześnie uświada-

miać jak ciężka i ofiarna jest to praca, 

natomiast pani Aleksandra w swoich 

f o t o g r a f i a c h      

w ciekawy spo-

sób ukazuje 

przede wszyst-

kim naturę, któ-

ra ją fascynuje. 

W wydarzeniu 

wziął udział 

burmistrz Mia-

sta Kalety Klau-

diusz Kandzia, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Janina 

Perz wraz z radnymi Ireną Nowak, Kazi-

mierzem Złotoszem i Jerzym Kloze,        

a także radny powiatowy Eugeniusz 

Ptak. Burmistrz pogratulował młodym 

artystom wspaniałej wystawy i życzył 

wielu sukcesów na niwie artystycznej. 

Jednocześnie podziękował radnemu Je-

rzemu Kloze za zainicjowanie wernisażu 

i organizację tego wydarzenia. 

Katarzyna Gwóźdź  
 z PSP 1 w Kaletach   
finalistą konkursu  

przedmiotowego z Języka 
Polskiego   

20  maja burmistrz Miasta Kale-

ty Klaudiusz Kandzia wręczył 
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu fi-

nalisty Konkursu z Języka Polskiego 

uczennicy klasy VIII Katarzynie 

Gwóźdź.  
Jest ona dwukrotnym finalistą tego kon-

kursu, w ubiegłym roku szkolnym rów-

nież jako uczennica klasy VII była       

w grupie zwycięzców. Katarzyna bar-

dzo dużo czyta i ma zainteresowania 

humanistyczne.  

    Uczennica będzie premiowana pod-

czas rekrutacji do szkoły ponadpodsta-

wowej- zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo oświatowe, mają do tego prawo  

uczniowie szkół podstawowych, którzy 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej lub laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  
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K aletański chór SONATA świętu-

je w tym roku 25-lecie swojej 

działalności. Obchody zbiegły się         
z Dniami Kalet, które obyły się           
w dniach 31 maja– 2 czerwca.  
    W sobotę o godzinie 16.00 w kościele 

parafialnym w Jędrysku odbyła się uro-

czysta msza święta w intencji członków 

chóru, którą odprawił proboszcz Woj-

ciech Ciosmak. Część oficjalna odbyła 

się w Zielonej, gdzie prezes Okręgowe-

go Związku Chórów i Orkiestr wręczył 

chórzystom brązowe, srebrne i złote 

odznaki za zasługi dla kultury muzycz-

nej.  

     Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia wraz z przewodniczącą Rady 

Miejskiej Janiną Perz oraz radną Ireną 
Nowak złożyli serdeczne gratulacje całe-

mu chórowi z panią dyrygent Iwoną 
Skop na czele. Wyrazili słowa najwyż-
szego uznania za 25 letnią działalność na 

rzecz kultury naszego miasta. Burmistrz 

podkreślił, iż działalność chóru ma 

ogromne znaczenie nie tylko dla życia 

kulturalnego i społecznego miasta, ale 

również dla jego promocji w kraju i za 

granicą.  

    Brązowe odznaki otrzymali: Danuta 

Łukasik, Klaudia Łapok, Janina Kopy-

ciok, Teresa Mryka, Anna Hanak, Grze-

gorz Kuder, Andrzej Sier, Józef Po-

śpiech, Bogdan Łazaj i Renata Popierz. 

     Srebrne odznaki otrzymali: Wanda 

Chróst, Magdalena Bolacka, Danuta 

Łazaj, Barbara i Zygfryd Mikołajczaj, 

Anna Kubicka i Aleksandra Kotarska. 

     Złote odznaki otrzymali: Irena i Ed-

mund Korzekwa, Jan Świerczek, Joanna 

Mazur, Andrzej Mocek i Alicja Bamby-

nek.  

Marian Lisiecki 

Obchody Dnia Ziemi w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach oraz             

w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku. 

D zień Ziemi to w naszych szkołach 

podstawowych coroczna akcja, 
której celem jest kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród dzieci i mło-

dzieży, przybliżanie dzieciom wiado-

mości o Ziemi jako planecie, na której 

żyjemy. Uczymy dostrzegać zagroże-

nia ekologiczne oraz wdrażamy do 
współodpowiedzialności za ochronę 
środowiska przyrodniczego. 
     21 maja ten dzień został uczczony     

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1       

w Kaletach. Uczniowie pod kierownic-

twem pani Ewy Bilińskiej- nauczycielki 

przyrody-przedstawiły inscenizację        
o tematyce ekologicznej, ratowania na-

szej planety Ziemi. Wcześniej został 

ogłoszony konkurs plastyczny dla klas 

IV-VIII, gdzie 

tematem było se-

gregowanie śmieci.  

    Dzieci oraz mło-

dzież pięknie wy-

konały prace za co 

otrzymały nagrody 

i dyplomy. W ob-

chodach święta 

Ziemi wziął udział 

Pan Marek Górec-

ki pracownik Nad-

leśnictwa Jędrysek, gdzie nagrodził 

uczniów na włożone prace ekologiczne. 

      23 maja również odbył się poranek 

ekologiczny zorganizowany przez panią 
Iwonę Nowak-Magiera w Zespole Szkół           

i Przedszkola w Miotku. Na zaproszenie 

nauczycieli przy-

był na spotkanie      

z uczniami Pan 

Czesław Tyrol- 

pracownik Nad-

leśnictwa Koszę-
cin, który opo-

wiadał o życiu 

zwierząt i pta-

ków zamieszka-

łych w naszych 

lasach. Przy-

wiózł ze sobą eksponaty wypchanych 

ptaków oraz różnych zwierząt tj. borsu-

ka, chomika, łaski, kuny itd.  Dzieci        

z zaciekawieniem słuchały opowiadań 
co na długo zostanie w ich pamięci. Po-

nadto również został ogłoszony konkurs 

plastyczny na najciekawszą pocztówkę 
Kalet.  Piękne prace plastyczne uczniów 

udekorowały korytarz szkolny. 

    Zaszczyt udziału w pięknych wystę-
pach zarówno w obu szkołach podstawo-

wych przypadł w imieniu  pana Burmi-

strza  pracownikom  Wydziału Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Marlenie 

Kurc oraz Ewie Czeluśniak.  

 

Marlena Kurc 

Chór SONATA z Kalet      
obchodził 25-lecie  

swojej działalności   
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Wpadki, porażki, gaszenie Znicza i  olimpijska kanonada–  
czyli emocjonujący finisz sezonu piłkarzy kaletańskiej Unii 

D rużyna kaletańskiej 

Unii na finiszu sezonu 
2018/2019 dostarczała swo-

im kibicom wielu emocji,       

i to zarówno tych negatywnych, jak      

i pozytywnych.  
     Po domowym remisie ze Spartą Lu-

bliniec Unia pojechała do Częstochowy, 

gdzie 15 maja rozegrała dobry mecz ze 

Stradomiem pokonując go na boisku 4:3. 

Niestety okazało się, że w szeregach 

graczy z Fabrycznej wystąpił nieupraw-

niony zawodnik, w związku z czym wy-

nik zweryfikowano na walkower 3:0 dla 

częstochowian.  Trzy dni później Unici 

znów schodzili z boiska pokonani po 

porażce 0:1 z KS Panki. Nie udała się 
też wycieczka do Truskolasów 25 maja, 

gdzie Unia zainkasowała 4 bramki,        

a strzeliła tylko dwie. W tym trudnym 

momencie do Kalet przyjechał 1 czerw-

ca lider tabeli– Znicz Kłobuck, który 

dotychczas, w całym sezonie, doznał 

tylko jednej porażki. Trenerowi udało 

się jednak odpowiednio zmobilizować      
i zmotywować zawodników, którzy na 

murawie dali z siebie wszystko               

i „wyszarpali” zwycięskie 1:0, które 

dowieźli do końca spotkania. Niestety 

zwycięstwo nad Zniczem najwyraźniej 

kosztowało zbyt wiele zdrowia. 8 czerw-

ca Unia przegrała na wyjeździe z sąsia-

dem w tabeli– Gminą Kłomnice, 2:3       

i przemieściła się na trzynaste miejsce   

w tabeli.  

    Na szczęście w ostatnim meczu sezo-

nu nastąpiło przełamanie  i drużyna        

z Kalet 15 czerwca na własnym 

stadionie dosłownie „rozstrzelała” 

czerwoną latarnię ligi– Olimpię 
Huta Stara aż 10:1, pieczętując 

utrzymanie i pnąc się na 10-te 

miejsce w lidze. Z trzech drużyn, 

które przed tą kolejką zagrożone 

były spadkiem, zadaniu nie spro-

stała lubliniecka Sparta. Porażka 

1:3 z nie walczącą już w zasadzie   

o nic Wartą Kamieńskie Młyny  

„spuściła” Spartę do „A”- klasy. 

Tym samym– sezon po sezonie– Sparta 

zaliczyła spadek o dwa poziomy ligo-

we...      

Radość po meczu ze Zniczem. Foto: Monika Musik 

Jacek Lubos 

Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży w Ichtioparku 

2  czerwca, w niedzielę,        
w Ichtioparku rozegra-

no tradycyjne zawody węd-

karskie dla dzieci i mło-

dzieży. Do rywalizacji 

przystąpiło 29 zawodników. 
    Pogodny, niedzielny poranek, jak się 
miało okazać podczas finalnego ważenia, 

sprzyjał rybiemu apetytowi.  

    Wśród juniorów zwyciężył Patryk Ci-

choń przed Zuzanną Kuder i Sylwią Ja-

strzębską, zaś najlepszą kadetką  została 

Julia Golus przed Oliwierem Pacudą         
i Julią Nowak.  

     Organizator zawodów- Koło PZW 

Kalety– serdecznie dziękuje wszystkim 

sponsorom, dzięki którym każdy uczest-

nik, nawet ten schodzący z łowiska       

„o kiju” (a takich było zaledwie dwoje) 

mógł liczyć na nagrodę.    
Lista sponsorów zawodów: 

Miasto Kalety, MDK w Kaletach, Małro 

sp. z o.o., Zakład Masarski „Więcek”, 

Z.P.U.H. Tartak Jacek Rogocz, F.P.H.U. 

Prodbruk s.c. Zygfryd i Oskar Peła,, 

sklep zoologiczno– wędkarski Aleksan-

dra Lisiecka, Sklep Wielobranżowy Hen-

ryk Masoń, Mechanika Pojazdowa Mar-

cin Rajnich, sklep elektryczno– elektro-

niczny Easy-Mar, Skład Węglowy Jan-

Trans, Pizzeria „Lacosta”, Firma Remon-

towo– Budowlana Dariusz Jastrzębski, 

F.H.U. „Laura” Laurencja Jastrzębska, 

W&M Pilarski Transport Specjalistycz-

ny, WABEX Waldemar i Adam Bensz 

Skład Opału Prądy, Ośrodek Wczasowy 

Zielona Sosna Józef Rzepka, Piekarnia 

Janusz Bien, RW Ryszard Wysocki rzeź-
ba w drewnie, sponsorzy prywatni: Da-

niel Kotala, Adam, Stępień, Jerzy Pakuła. 

 

Jacek Lubos 
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Agnieszka Kwoka 

Skarbnik Miasta Kalety    
Renata Sosnica zwycięzcą 
ogólnopolskiego rankingu  

Skarbnik Samorządu 2019    

M iło nam poinformować, że skar-
bik Miasta Kalety, pani Renata 

Sosnica zajęła II miejsce w ogólnopol-

skim rankingu Skarbnik Samorządu 

2019 przeprowadzonym przez Dzien-

nik Gazeta Prawna w kategorii gminy 

do 20.000 mieszkańców.  
    Uroczyste wręczenie tego zaszczytne-

go wyróżnienia odbyło się w piątek, 24 

maja w Pomorskim Parku Naukowo-

Technologicznym w Gdyni, podczas 

kongresu „Perły Samorządu 2019”. Naj-

lepszych skarbników wybierano            

w ośmiu kategoriach gmin oraz trzech 

kategoriach powiatów. Uhonorowani oni 

zostali za umiejętność stosowania skom-

plikowanych przepisów prawa, jak          

i wysokie kompetencje w zarządzaniu 

zespołem finansowo-księgowym.           

W wydarzeniu tym uczestniczył także 

burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia.  

    Pani Skarbnik Renacie Sosnica ser-

decznie gratulujemy uznania i życzymy 

dalszych sukcesów na tak odpowiedzial-

nym stanowisku.  

Marek Parys 

21  maja, w sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Kaletach odbyła 
się VII sesja Rady Miejskiej w Kale-

tach. Obradom przewodniczyła Jani-

na Perz - przewodnicząca Rady Miej-

skiej. W obradach udział wzięło 14 

radnych, co przy 15 osobowym skła-

dzie Rady Miejskiej upoważnia do 
po de j mo w a nia  prawomo cny ch 

uchwał.  
    Po sprawozdaniach przewodniczącej 

Rady Miejskiej i burmistrza z okresu 

międzysesyjnego, radni zapoznali się      
z oceną zasobów pomocy społecznej za 

2018 rok, którą przedstawiła kierownik 

MOPS w Kaletach, a także wysłuchali 

informacji dyrektora kaletańskiego 

MDK-u nt. realizacji zadań z zakresu 

kultury oraz działalności biblioteki za 

rok 2018.  

     Przewodnicząca Rady Miejskiej poin-

formowała również, że Rada przyjmuje 

sprawozdanie z realizacji Programu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 

rok, a także sprawozdanie z działalności 

statutowej Świetlic Środowiskowych za 

2018 r. Dokumenty zostały przedstawio-

ne i omówione na posiedzeniach komisji 

stałych przez pełnomocnika burmistrza 

ds. Profilaktyki Rozwiązywania Proble-

mów Uzależnień.  
     Następnie radni podjęli następujące 

uchwały:  

Nr 49/VII/2019 w sprawie rozpatrzenia 

skargi.  

Nr 50/VII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 

18/II/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Nr 51/VII/2019 w sprawie zaliczenia 

odcinka drogi powiatowej do kategorii 

dróg gminnych.  

Nr 52/VII/2019 w sprawie podjęcia 

przez Rząd RP skutecznych działań 
wpływających na poprawę jakości po-

wietrza w Polsce.  

Nr 53/VII/2019 w sprawie przyjęcia re-

gulaminów korzystania z obiektów spor-

towych na terenie Miasta Kalety. 

Nr 54/VII/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsca okazjonal-

nie wykorzystywanego do kąpieli zloka-

lizowanego na terenie miasta Kalety       

w 2019 roku.  

Nr 55/VII/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości. 

Nr 56/VII/2019 w sprawie zmiany Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Kalety.  

Nr 57/VII/2019 w sprawie utworzenia 

Zespołu Placówek Oświatowych w Ka-

letach Miotku oraz nadania mu statutu. 

Nr 58/VII/2019 w sprawie ustalenia pla-

nu sieci publicznych szkół podstawo-

wych prowadzonych przez Gminę Kale-

ty oraz określenia granic obwodów pu-

blicznych szkół podstawowych od dnia   

1 września 2019 r.  

Nr 59/VII/2019 w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez Gminę Kalety pu-

blicznych przedszkoli.  

Nr 60/VII/2019 w sprawie przekazania 

środków finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

współfinansowanie zakupu samochodu 

policyjnego.  

Nr 61/VII/2019 w sprawie zmian budże-

tu Miasta Kalety na 2019 rok. 

Nr 62/VII/2019 sprawie zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej na lata 201-

9-2029.  

Nr 63/VII/2019 w sprawie dopłaty do 

taryfy dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta Kalety. 

Nr 64/VII/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie nieruchomo-

ści.  

     W punkcie wolne głosy i wnioski, 

dodatkowe informacje zgłaszano bieżące 

sprawy.  

Sprawozdanie z VII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

Z arząd Województwa Śląskiego 

dokonał rozstrzygnięcia konkur-
su dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne 

źródła energii w ramach osi prioryte-

towej IV Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodar-

ka niskoemisyjna RPO WSL na lata 

2014-2020, w ramach którego Miasto 
wnioskowało o dotację dla mieszkań-

ców na montaż pomp ciepła w budyn-

kach jednorodzinnych na terenie Ka-

let.  
    Jak poinformował Zarząd, w piśmie 

przesłanym do tutejszego Urzędu,          

z uwagi na ograniczoną ilość dostęp-

nych środków finansowych, projekt 

Miasta Kalety nie został zakwalifikowa-

ny do otrzymania dofinansowania         

w ramach naboru nr RPSL.04.01.03-

IZ.01-24-199/17.  

    Miasto złożyło protest do oceny me-

rytorycznej projektu .  

Kaletański projekt na montażu pomp ciepła                    

w budynkach jednorodzinnych- bez dofinansowania   
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Tomasz Galios 

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza 

pisemny nieograniczony przetarg na wy-

najem lokalu użytkowego, zlokalizowane-

go w budynku przy ul. 1 Maja nr 19          

w Kaletach 

Opis nieruchomości: 

Lokal użytkowy  o powierzchni 43,34 m2, 

usytuowany na parterze budynku mieszkalno

-usługowego, na działce nr 1497/84 o po-

wierzchni 0,0847 ha, położonej w Kaletach 

przy ul. 1 Maja 19, opisanej w księdze wie-

czystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich 

Górach pod numerem GL1T/00062093/9,      

z przeznaczeniem na prowadzenie działalno-

ści usługowo-handlowej. 

Lokal składa się z 2 pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 43,34 m2 w stanie dobrym. 

Cena wywoławcza: 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za 

wynajem 1 m2 powierzchni wynosi:  14,00 

zł. netto.    

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 

podatek VAT. 

Termin i miejsce przetargu: 

Oferty podpisane należy składać w zamknię-
tej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej 

w miejscu zaklejenia, w sekretariacie Urzędu 

Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2     

w terminie do dnia 2 lipca 2019 r. do godz. 

9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2019 

roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 

lub 25 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy 

ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 

Wysokość wadium, forma, termin i miej-

sce jego wniesienia: 

Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc zło-

tych) należy wpłacić przelewem na konto 

Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 

25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 

1 lipca 2019 r. z dopiskiem: „Przetarg na 

wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowane-

go w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kale-

tach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia 

wadium. 

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publi-

kacji ogłoszenia: 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. 

Żwirki i Wigury 2, a także na stronie interne-

towej www.kalety.pl oraz w Biuletynie Infor-

macji Publicznej www.bip.kalety.pl 

Dane teleadresowe:  

Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 

biuro nr 11 (I piętro), nr  tel. 34 352-76-50, w 

godzinach pracy Urzędu.  

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na wynajem lokalu użytkowego 

Współpraca Kalet z Bankiem Żywności   

K alety zakoń-

czyły reali-
zuję Podprogramu 

2018/2019 w ra-

mach Programu 

Operacyjnego Po-

mocy Żywnościo-

wej 2014 – 2020. 
Program realizujemy już od wielu lat 

wspólnie z Bankiem Żywności w Czę-
stochowie. Realizatorem programu w 

gminie jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 
    Podprogram obejmował dostarczenie 

żywności dla osób najbardziej potrzebu-

jących oraz działania towarzyszące       

w formie warsztatów. W ramach pod-

programu otrzymano 16.252,50 kg żyw-

ności o wartości 81.097,29 zł. Wkład 

własny gminy 3.500 zł. Otrzymano 3 

dostawy żywności, z każdej dostawy 

skorzystało 330 osób. Asortyment był 

bardzo bogaty i obejmował 21 artykułów 

żywnościowych. 

     Poza dostawami żywności odbyły się 
warsztaty nt. zdrowego odżywiania          

i przeciwdziałania marnotrawstwu żyw-

ności. Warsztaty odbyły się w Urzędzie 

Miejskim w Kaletach i prowadził je 

przedstawiciel Banku Żywności w Czę-
stochowie. W warsztatach udział wzięło 

16 osób. Dzięki współpracy z Bankiem 

Żywności w Częstochowie możliwe 

było wsparcie znacznej części mieszkań-
ców naszej gminy. 

Renata Czudaj  
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych 
lipiec, sierpień, wrzesień 2019 

LIPIEC 
Śmieci                        4,18                                 

Papier + plastik          3, 17,31                   

Szkło                          10, 24                  

BIO                             4,18                

 

SIERPIEŃ 
Śmieci                               1, 8, 22             

Papier + plastik                 14, 28            

Szkło                                  7, 21            

BIO                         1, 8, 22            

 

WRZESIEŃ 
Śmieci                               5, 19         

Papier + plastik                11, 25        

Szkło                                 4, 18        

BIO                                   5, 19        

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

REJON I 
Ulice: Armii Krajowej, Asnyka, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Kosmonautów, Koszęcińska, Kuźnicka, 

Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza ,Nowa, Okrzei, Popiełuszki, Posterunek Kolejowy, Roździeńskiego, Rycer-

ska, Rzeczna, Skłodowskiej, Słowiańska, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła,           

1 Maja, 3 Maja.  

REJON II 
Ulice: Bema, Celulozowa, Chopina, Dworcowa, Gołębia, Gwoździa, Harcerska, Kilińskiego, Krasickiego,        

Kruczkowskiego, Leśna, Lipowa, Miarki, Piastów, Prusa, Kaczorowskiego, Reja, Rodziewiczównej, Spo-

kojna, Świerczewskiego, Traugutta, Wojska Polskiego, Zielona  

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 

Odpady zmieszane 2 6 3 

Odpady segregowane 9 13 10 

FIRMY 

LIPIEC 
            

10 

24 

SIERPIEŃ 
 

7 

21 

WRZESIEŃ 
 

4 

18 

Od 1 stycznia 2020 r. ulica 1 Maja w centrum miasta otrzyma status drogi gminnej  

R ada Miejska w Kale-

tach na sesji w dniu 
21 maja br. podjęła uchwa-

łę w sprawie zaliczenia od-

cinka drogi powiatowej do 

kategorii dróg gminnych.  
    Z dniem 1 stycznia 2020 

zaliczony zostanie do kate-

gorii dróg gminnych odcinek 

drogi powiatowej nr 3311S, 

położony na terenie Miasta 

Kalety, który stanowi ulica   

1 Maja (na odcinku od prze-

jazdu kolejowego do skrzy-

żowania z drogą powiatową 
nr 2352S (ul. księdza Drozd-

ka) oraz ulica Fabryczna (na 

odcinku od przejazdu kolejowego do 

skrzyżowania z ulicą Lubliniecką) w 

Kaletach. Wcześniej burmistrz wyraził 

pozytywną opinię do projektu uchwały 

Rady Powiatu Tarnogórskiego o pozba-

wieniu kategorii odcinka drogi powiato-

wej i zaliczeniu jej do kategorii dróg 

gminnych. Teraz czekamy tylko na pod-

jęcie ww. uchwały przez Radę Powiatu. 

Sprawę tą z ramienia powiatu monitoru-

je Radny Powiatowy Pan Eugeniusz 

Ptak.  

    Zmiana kategorii ww. odcinka drogi 

ułatwi proces inwestycyjny związany      

z przebudową i modernizacją ścisłego 

centrum miasta.  

Dariusz Szewczyk 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 

Odpady zmieszane 1 5 2 

Odpady segregowane 8 12 9 
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REJON III 
 

Ulice: Fabryczna,  Gawlika, Imbirowa, Konopnickiej, Lubliniecka, Pokoju, Sienkiewicza, Wczasowa  

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 

Odpady zmieszane 4 8 5 

Odpady segregowane 11 16 12 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 

Odpady zmieszane 5 9 6 

Odpady segregowane 12 16 13 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 

Odpady zmieszane 15 19 16 

Odpady segregowane 22 26 23 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 

Odpady zmieszane 16 20 17 

Odpady segregowane 23 27 24 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 

Odpady zmieszane 18 22 19 

Odpady segregowane 25 29 26 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 

Odpady zmieszane 19 23 20 

Odpady segregowane 26 30 27 

REJON IV 
 

Ulice: Fabryczna,  Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Długosza,             

ks. Drozdka, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Księży-

cowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego  

REJON V 
 

Ulice: Damrota, Gajowa, Kochanowskiego, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krótka, Lema, Ligonia, 

Lubocz, Łączna, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Nałkowskiej, PCK, Plac Zjednoczenia, Rymera,     

Słowackiego, Tuwima, Tylna, Witosa, Wodna, Wolności  

REJON VI 
 

Ulice: Boczna, Bracka, Cicha, Jastrzębia, Klonowa, Lubszecka, Miła, Miodowa, Myśliwska, Ogrodowa, 

Orzeszkowej, Paderewskiego, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców, Tulipanowa, Wąska, Wiejska, 

Zapolskiej  

REJON VII 
 

Ulice: Bolesława Chrobrego, Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, Rogowskiego, Żwirki i Wigury  

REJON VIII 
 

Ulice: Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, ks. Antosza, Letniskowa, Młyńska, 

Norwida, Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, Wiosenna, Ofiar Katynia,  
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