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MATERIAŁ PŁATNY 

Budowa toru rolkowego na stadionie miejskim    
w Kaletach rozpoczęta   

W  marcu rozpoczęły się prace budowlane na stadionie miej-
skim w Kaletach związane z realizacją projektu pn. Zwięk-

szenie atrakcyjności turystycznej obszaru gminy przy ulicy Fabrycz-
nej - Budowa toru rolkowego. Przypomnijmy, że aby ruszyć z robo-
tami, potrzeba było przeprowadzić aż sześć postępowań przetargo-
wych. 
     Ostatecznie wykonawcą robót została Firma ”LIBUD” Liberda Spółka 

Jawna z Sosnowca. W zakres prac wchodzi budowa toru rolkowego        

o długości około 300 m i szerokości 5 metrów.  

MATERIAŁ PŁATNY 

(Dokończenie na str. nr 17) 
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MATERIAŁ PŁATNY 

UWAGA! 
 zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla montażu pomp ciepła w budynkach     

jednorodzinnych na terenie miasta Kalety   

U czestników projektu, pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mie-

ście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”, informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 po raz kolejny przesunęła termin rozstrzygnięcia naboru konkursowego, w ramach 

którego Miasto Kalety ubiega się o dotację na montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych. Planowany termin rozstrzy-

gnięcia konkursu został przesunięty z miesiąca marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.  
Klaudiusz Kandzia 

Wilki przyciągają WILKI - XXI Dni Kalet 

T egoroczne XXI Dni Kalet odbędą 
się w dniach 31 maja, 1 i 2 czerw-

ca br. na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowego Pana Józefa Rzepki - ZIELO-

NA SOSNA w Zielonej. Zmiana lokali-
zacji spowodowana jest budową toru 
rolkowego na stadionie Miejskim KS 
Unia Kalety, dlatego jako organizato-
rzy corocznej imprezy, byliśmy zmu-
szeni znaleźć inny obiekt spełniający 
wymogi bezpieczeństwa. ZIELONA 

SOSNA  spełnia te wymogi według 
opinii firmy ochraniarskiej, która 
podjęła się zabezpieczać przez 3 dni tę 
imprezę. Specjalnie na tę okazję przy-
gotowany został regulamin dla wszyst-

kich uczestników 
przebywających       
w tych dniach na 
obiekcie, z któ-
rym prosimy się 
zapoznać przed 
wejściem na te-
ren imprezy. 
    Zaczynamy jak 

co roku w piątek, 

tym razem 31 ma-

ja. Od godz.10.00 

zapraszamy do 

udziału  wszystkie 

dzieci, ponieważ 
w tym dniu Towa-

rzystwo Przyjaciół 

Dzieci rozpocznie 

uroczyste obchody 

z okazji 100 lecia 

założenia organi-

zacji. Dzięki stara-

niom Prezesa Ślą-
skiego Oddziału 

TPD w Katowi-

cach Pana Jana 

Wiesiołka jubile-

usz świętowany 

będzie w Kaletach 

pod patronatem 

Pani Prezydento-

wej Agaty Korn-

hauser - Dudy 

oraz Burmistrza Miasta Kalety Pana 

Klaudiusza Kandzi. Zaproszenie do 

udziału otrzymało również Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodziny w Tarnow-

skich Górach, które zagości z dziećmi     

z rodzin zastępczych. W ten sposób,        

z okazji Dnia Dziecka, chcemy zintegro-

wać wszystkie środowiska dziecięce. 

Zaplanowane są konkursy, gry i wspólna 

zabawa do późnych godzin popołudnio-

wych przy zespole TOLERANCJAi 

grupie country WHISKY RIVER. 

    Wieczorem zapraszamy doVIII PLE-

NEROWEGO MARATONU ROCK & 

ROLL SWING SHOW KALETY 2019 o 

Puchar Burmistrza Miasta Kalety - przy 

dźwiękach wspaniałej muzyki jaką przy-

gotowała grupa rock and rollowaz Gli-

wic. Na koniec dnia nie zapomnieliśmy         

o młodzieży, dla której zaplanowana 

została tradycyjna dyskoteka. 

    W drugim dniu świętować będziemy 

od samego rana.  W sobotę zapraszamy 

na SLOW AEROBIC & PILATES 

(KAŻDY DA RADĘ!) - poranne ćwi-

czenia dla każdego. Ponownie gry i za-

bawy dla dzieci z okazji ich święta.       

W tym dniu obchodzone będą dwa jubi-

leusze: XXV lecie Chóru SONATA oraz 

XXXV lecie kaletańskiej sekcji SKATA. 

Zagra dla Państwa warszawska grupa 

BRAK SNU, a na zakończenie tego dnia 

wystąpi gwiazda wieczoru -  Robert Ga-

wliński z zespołem WILKI. 

    W niedzielę, jak zawsze w godzinach 

porannych, rozpoczniemy turniejem 

szachowym o puchar Burmistrza Miasta 

Kalety, a popołudniu Minifestiwal Pio-
senki Dziecięcej Przedszkolaków roz-

grzewać Państwa będzie na resztę dnia. 

Po występie przedszkolaków przygoto-

wujemy coś dla najmłodszych. Będzie 

prezentacja dorobku Miejskiego Domu 

Kultury czyli: koncert Miejskiej Orkie-
stry Dętej Miasta Kalety wraz z mażo-

retkami INEZ, pokazy taneczne grup 

tanecznych oraz zespołów wokalnych. 

Na zakończenie XXI DNI Kalet wystą-
pią: Aleksandra Kalczyńska śpiewa An-

nę Jantar oraz grupa BOHIKA i Piotr 

Karpienia.    

     Podczas tegorocznych Dni Kalet za 

dla Państwa specjalny zapewniony bę-
dzie dla Państwa bezpłatny transport od  

Drutarni przez Jędrysek i centrum miasta 

do Zielonej, który będzie dowoził chęt-
nych niedaleko Ośrodka ZIELONA SO-

SNA. Dostępny będzie także sprzęt wod-

ny i rowerowy oraz wiele innych cieka-

wych atrakcji, o których będziemy infor-

mowali na bieżąco na naszych stronach 

www.kalety.pl oraz www.mdkkalety.pl. 

Szczegóły niebawem na plakatach. 

 

Marian Lisiecki 
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

6 kwietnia wykonano tradycyjny wiosenny czyn społeczny nad zbiornikami w Zielonej.  

23 marca, w Truszczycy, odbył  się kolejny, ósmy już bieg przełajowy z cyklu Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny. 

15 marca w sali  konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowego „Zielona Sosna” pana Józefa Rzepki przeprowadzono IX konferen-

cję   w sprawie rozwoju Zielonej- „Zielona w nowym sezonie turystycznym”. 

15 marca w sali  gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej  odbyły się seansy objazdowego kina Visa. 

13 i 14 kwietnia, nad zbiornikiem licencyjnym przy ul. Fabrycznej (w Ichtioparku) odbyły się dwuturowe spławikowe zawody 

wędkarskie o Mistrza Koła PZW Kalety. 

Firma SIMET  

z Tworoga 

 

zatrudni pracowników               
na stanowisko: 

- operator pił taśmowych 

- ślusarz 

- operator maszyn CNC 

 

Zainteresowanych prosimy         
o przesłanie CV na adres: 

sekretariat@simet.info.pl 

MATERIAŁ PŁATNY 

23 marca. w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna” w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej  

Straży Pożarnej w Kaletach.  

4 kwietnia Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe wraz z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach zorgani-

zowały na terenie naszego miasta ćwiczenia wypadku masowego pod nazwą „GRIL XI”.   

 3 kwietnia gościliśmy w Kaletach ekipę telewizyjną TVP Katowice, która nagrywała w naszym mieście odcinek programu 

„Eko Agent” poświęcony tradycjom wielkanocnym.  

29 marca burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia gościł w siedzibie magistratu uczniów i nauczycieli szkół partnerskich       

z Włoch, Turcji i Hiszpanii. Przyjechali oni do naszego miasta w ramach projektu Erasmus+ zatytułowanego I LOVE           

READING na zaproszenie szkoły partnerskiej - Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku.  

19 marca seniorzy naszego miasta mieli okazję uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu, które odbyło się w Ośrodku Wypo-

czynkowym Zielona, podczas którego Katarzyna Dorosz poprowadziła dla nich aktywizujący wykład. 

7 kwietnia Miasto Kalety zorganizowało wycieczkę pieszo– rowerową wzdłuż biegu Małej Panwi, Kalety– Brusiek. 

W dniach 31 maja– 2 czerwca, W ZIELONEJ, odbędą się 
XXI Dni Kalet. Gwiazdą święta miasta będzie zespół WILKI. 

5 maja, w Zielonej, odbędzie się bieg przełajowy z cyklu 

„Wings for live World Run”.   

18 i 19 maja nad górnym zbiornikiem w Zielonej odbędą się 
zawody feederowe dla członków Koła PZW Kalety. 

12 maja, w niedzielę, odbędzie się rowerowa wycieczka „Na 

pączki do Pniowca”. Zbiórka uczestników na parkingu pod 

Urzędem Miejskim o godzinie 18.00. Zapisy telefoniczne pod 

nr: 034 352 76 52 prowadzone są do 9 maja.  

Zatrudnimy sezonowo panią  

do sprzedaży truskawek. 

Proszę o wcześniejszy kontakt  

Telefoniczny. Tel.: 696 078 309 

3 maja, o godzinie 11.00, w kościele pod wezwaniem Matki 

Boskiej Fatimskiej w Drutarni, odprawiona zostanie Msza św. 

w intencji pomyślnych lotów oraz za  zmarłych i obecnych 

hodowców Sekcji Kalety. 
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Agnieszka Kwoka 

W  piątek, 29 marca, burmistrz 
miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia gościł w siedzibie magistratu 
uczniów i nauczycieli szkół partner-
skich z Włoch, Turcji i Hiszpanii. 
Przyjechali oni do naszego miasta      
w ramach projektu Erasmus+ zatytu-
łowanego I LOVE READING na za-
proszenie szkoły partnerskiej - Zespo-

łu Szkół i Przedszkola w Kaletach 
Miotku.  
     Burmistrz powitał serdecznie gości  

w Kaletach, opowiedział pokrótce o na-

szym mieście oraz o idei Cittaslow, któ-

rego Kalety są członkiem. Uczestnicy 

projektu mieli okazję również zobaczyć 
filmy promocyjne na temat walorów 

przyrodniczych i turystycznych naszego 

miasta.  

     Projekt Erasmus+ I LOVE RE-

ADING realizowany jest w latach 2017 

– 2019 w pięciu szkołach partnerskich. 

Jego cel to ćwiczenie umiejętności czy-

tania i przekształcanie zdobytej wiedzy 

na działania praktyczne.  

Międzynarodowa wizyta    

O statnie dwie niedziele marca      
w kaletańskim Ichtioparku oka-

zały się niezwykle udane. Pogoda do-
pisała, więc do parku tematycznego 
przybyło wiele gości spragnionych 
wypoczynku na łonie natury.  
    Była okazja nie tylko powędkować, 
ale także zwyczajnie poleniuchować nad 
wodą i zażyć trochę wiosennego słońca. 

Wraz z otwarciem nowego sezonu węd-
karskiego nasza wypożyczalnia została 
wzbogacona o nowy sprzęt do połowu 

ryb, a w ubiegłym tygodniu Miasto Ka-

lety ponownie zarybiło zbiornik. Są 
również plany aby w okresie letnim w 
kaletańskim Ichtioparku funkcjonował 
mały punkt gastronomiczny, gdzie bę-
dzie można usmażyć złowioną wcze-
śniej rybkę lub kupić gotowe danie. 

   O szczegółach powiadomimy wkrótce.  

Ichtiopark dobrym        
miejscem do wypoczynku    

W  ramach projektu Erasmus+ 
zatytułowanego I LOVE RE-

ADING w dniach od 25 do 29 marca 
gościliśmy uczniów i nauczycieli szkół 
partnerskich z Włoch, Turcji i Hiszpa-
nii. Goście przylecieli już w sobotę       
i niedzielę, a na lotnisku byli witani 
przez uczniów naszej szkoły. 
    Część oficjalna zaczęła się w ponie-

działek o 10:00. Goście zostali uroczy-
ście powitani, a uczniowie klasy trzeciej 
gimnazjum – Dawid Pająk i Wiktor 

Czornik dali pokaz muzyczny. Następnie 

pod okiem przewodników poszczególne 
grupy były oprowadzane po szkole. Pol-
ska grupa przedstawiła swoją książkę, a 
po przerwie na kawę wszyscy obejrzeli 
film. Popołudniu odbył się wyjazd do 
Tarnowskich Gór, gdzie można było 

pozwiedzać i pospacerować po rynku. 
    We wtorek uczniowie wraz z opieku-

nami udali się do Koszęcina. Tam zapo-
znali się z historią Zespołu Pieśni i Tań-
ca Śląsk im. Stanisława Hadymy, zwie-
dzili zabytkowe wnętrza pałacowe, ka-
plicę oraz weszli. Następnie nastąpiła 

prezentacja kostiumów scenicznych         
i strojów ludowych z możliwością ich 

przymierzenia. Wyświetlony został film 
archiwalny z koncertu Śląska. Wszyscy 

brali również udział w warsztatach etno-
graficzno-plastycznych. 
    W środę cała grupa udała się na wy-

cieczkę do Domu Urodzenia Fryderyka 
Chopina w Żelazowej Woli. Później 
udali się do Warszawy, gdzie zwiedzali 
Muzeum Fryderyka Chopina. Czasu 
starczyło jeszcze na spacer po Starym 
Mieście. 
    Czwartek rozpoczął się od prezentacji 
szkół partnerskich. Następnie wszyscy 
udali się na lekcję języka polskiego prze-
prowadzoną przez naszych uczniów.  Po 
obiedzie i słodkim poczęstunku odbyły 

się warsztaty przygotowane przez grupę 
z Turcji – malowanie na wodzie. 
    W ostatni dzień pobytu (o czym wy-
żej) zagraniczni goście jak i uczniowie    

z naszej szkoły udali się do Urzędu Mia-
sta w Kaletach, gdzie odbyło się spotka-
nie z panem burmistrzem Klaudiuszem 

Kandzią. Wszyscy obejrzeli prezentację 
dotyczącą naszego miasta, a następnie 
udali się na uroczysty obiad. Na koniec 
dnia odbyło się oficjalne spotkanie pod-

sumowujące pobyt gości w ramach pro-
jektu I LOVE READING. 
    Co ważne, wszyscy zagraniczni 

uczniowie na czas pobytu zakwaterowa-
ni byli w domach naszych uczniów. Ser-
decznie dziękujemy za goszczenie 
uczniów, a rodziny, do których kieruje-

my podziękowania, to Państwo: Błasz-
czyk, Czornik, Dymarek, Ganczer, Jago-
da, Machura, Magiera, Mazur, Musik, 

Pająk, Żuk. 

Szkoła w Miotku gościła uczniów i nauczycieli  
z Włoch, Turcji i Hiszpanii  
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Telewizja Katowice nagrywała w Kaletach świąteczny odcinek Eko Agenta   

3  kwietnia gościliśmy w Kaletach 
ekipę telewizyjną TVP Katowi-

ce, która nagrywała w naszym mieście 
odcinek programu „Eko Agent” po-
święcony tradycjom wielkanocnym. 
   Do realizacji materiału zaproszeni 

zostali członkowie Stowarzyszenia Spo-

łeczno-Kulturalnego oraz członkowie 

Dziennego Domu Senior Plus w Kale-

tach, którzy przed kamerą opowiedzieli 

o świątecznych zwyczajach kiedyś          
i dziś, a także zaprezentowali specjalnie 

przygotowane na tę okazję wielkanocne 

przysmaki. Specjalny odcinek „Eko 

Agenta” będzie można zobaczyć w TVP 

Katowice 16 kwietnia br. o  godzinie 

18.00. Serdecznie zapraszamy do oglą-
dania!  

Agnieszka Kwoka 
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Na ulicy Powstańców odbyły się ćwiczenia  
wypadku masowego   

4  kwietnia na ulicy Powstańców 
Śląskich w naszym mieście, odbyły 

się ćwiczenia służb ratunkowych pn. 
”GRILL XI”. Organizatorem wyda-
rzenia było Wojewódzkie Pogotowie 
Ratunkowe wraz z Komendą Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Tarnow-
skich Górach.  
    W symulacji wypadku masowego 

wzięły udział samochody osobowe oraz 

ciężarówki wojskowe, a w akcji ratowni-

czej 13 jednostek straży pożarnej, 8 ze-

społów ratownictwa medycznego i poli-

cja. Celem akcji było zintegrowanie 

działania służb ratunkowych powiąza-

nych ze sobą w realnych zdarzeniach      

o charakterze masowym oraz zapoznanie 

z procedurami obowiązującymi w takich 

sytuacjach w danej jednostce.  

Wiosenny czyn społeczny  
w Zielonej    

6  kwietnia, jak 
każdego roku  

z początkiem wio-
sny, odbył się        
w Zielonej trady-
cyjny już czyn spo-
łeczny mający na 

celu wysprzątanie terenów wokół 
zbiorników wodnych w Zielonej           
i przygotowanie ich do zbliżającego 
się wielkimi krokami nowego sezonu 
turystycznego.  
    W tym roku oczyszczono ze śmieci 

linię brzegową zbiorników wodnych, 

boisko do siatkówki, zagrabiono liście 

przy wiatach, wykarczowano zarośla 

przy górnym zbiorniku, a także usunięto 

połamane i poprzewracane przez bobry 

drzewa.  

     Burmistrz Miasta składa szczególne 

podziękowania członkom PZW Koło 

Kalety, pani Izabeli Cogiel- Kocyba 

wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Kale-

ty, Panu Józefowi Rzepka wraz z pra-

cownikami Ośrodka Zielona Sosna, rad-

nym: Janinie Perz, Alojzemu Rupikowi   

i Grzegorzowi Krupa oraz mieszkańcom 

naszego miasta m.in. Panom Waldema-

rowi Sroga i Erykowi Skop, którzy 

wsparli wiosenne porządki w Zielonej. 

Na zakończenie uczestnicy czynu posili-

li się przy wspólnym pieczeniu kiełba-

sek, które zorganizowane zostało przez 

Pana Józefa Rzepkę. 
  Agnieszka Kwoka 
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Wernisaż mieszkanki naszego miasta Marcjanny Wysockiej  

W  piątkowy wieczór, 5 kwietnia, 
w tarnogórskiej galerii sztuki 

współczesnej Inny Śląsk, odbył się 
wernisaż malarstwa i rzeźby autor-

stwa mieszkanki naszego miasta Mar-
cjanny Wysockiej.  
    Na wystawie można było zobaczyć 
wybrane prace, których motywem prze-

wodnim były twarze. Młoda artystka 

zaprezentowała bardzo ciekawy efekt 

malarski, dzięki wykorzystaniu starych 

sklejek drewnianych, które po namalo-

waniu obrazu, zostały jeszcze dodatko-

wo „postarzone”. Na co dzień pani Mar-

cjanna jest doktorantką Wydziału Arty-

stycznego Uniwersytetu Śląskiego w 

Cieszynie. Zainteresowanie sztuką wy-

kazywała od najmłodszych lat, a jej 

pierwszym nauczycielem był ojciec. 

Warto tutaj wspomnieć, że artystka jest 

córką znanego w naszym mieście, nie-

zwykle utalentowanego rzeźbiarza Ry-

szarda Wysockiego.  

    Na wernisażu nie zabrakło włodarzy 

naszego miasta na czele z burmistrzem 

Klaudiuszem Kandzią oraz radnymi Ire-

ną Nowak, Mirosławą Potempa oraz 

Alojzym Rupikiem, którzy osobiście 

pogratulowali pani Marcjannie wernisa-

żu oraz życzyli kolejnych sukcesów         

i licznych osiągnięć na niwie artystycz-

nej. 

Wycieczka pieszo-rowerowa Kalety– Brusiek. 
Z Czesławem Tyrolem po meandrach i paleomeandrach Małej Panwi 

W  niedzielę, 7 kwietnia, skromna 
grupka mieszkańców Kalet       

i jeden reprezentant gminy Woźniki, 
uczestniczyła w wycieczce pieszo– ro-
werowej wzdłuż rzeki Mała Panew. 
    Wycieczkowicze ruszyli spod Urzędu 

Miejskiego tuż po godzinie 10-tej i spod 

mostu w Jędrysku powędrowali wałem 

rzecznym aż do Drutarni. Tam spotkali 

się ze znanym leśnikiem i przyrodni-

kiem, a za razem miłośnikiem lokalnej 

historii– Czesławem Tyrolem.  

    W jego towarzystwie i przy arcycieka-

wych opowieściach odbyto dalszą część 

pieszej trasy, obserwu-

jąc przy tym fenomen 

nieuregulowanej, dzi-

kiej rzeki, która przez 

ponad 5 kilometrów 

uraczała ich widoka-

mi, do jakich Mała 

Panew w Kaletach 

raczej nie przyzwycza-

ja. Większość obec-

nych na owych drutar-

niańsko–  meandrach    

i paleo-

meandrach (korytach,         

w których Mała Panew 

płynęła setki i tysiące lat 

temu) była po raz pierwszy 

i nie mogła ukryć zdumie-

nia, że takie majstersztyki 

przyrodnicze ma tuż pod 

nosem, a nigdy nawet         

o nich nie słyszała… 

    Po dojściu do Bruśka 

samochód kaletańskich 

służb miejskich dowiózł 

grupie rowery i po krótkim 

postoju w „Zakątku pod 

modrzewiami” oraz podziękowaniach 

skierowanych w stronę nieocenionego 

Czesława Tyrola, wycieczka ruszyła w 

drogę powrotną przez Mikołeskę do 

Kalet. 

    Organizator– Miasto Kalety– jeszcze 

raz dziękuje za pomoc Panu Czesławowi 

Tyrolowi, licząc, że niedzielna wyciecz-

ka z jego udziałem stanowi element 

owocnej współpracy, która będzie trwać 
nadal.      

Jacek Lubos 
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19  marca br. seniorzy naszego 
miasta mieli okazję uczestni-

czyć w niecodziennym spotkaniu, któ-
re odbyło się w Ośrodku Wypoczyn-
kowym Zielona, podczas którego Ka-
tarzyna Dorosz poprowadziła dla nich 
aktywizujący wykład.  
    Prelegentka zajmuje się działalnością 
dziennikarską, naukową i badawczą. Jest 

autorką książek „Siła życia”, „Droga do 

szczęścia. Radość życia człowieka doj-

rzałego” „101 sentencji na każdy dzień”. 

Założyła i prowadzi telewizję interneto-

wą www.acti50.tv oraz czasopismo 

„Radość życia”. Obecnie mieszka          

w Stanach Zjednoczonych, współpracuje 

z wieloma prestiżowymi amerykańskimi 

uniwersytetami i pracuje nad kolejną 
książką – o długowieczności. Od kilku 

lat prowadzi wykłady dla Uniwersyte-

tów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora 

w całej Polsce. Od kilkunastu lat współ-

pracuje z Markiem Plurą, obecnym euro-

posłem, który aktywnie działa na rzecz 

osób niepełnosprawnych, których wspie-

ra jako osoba sama chorująca na zanik 

mięśni i poruszająca się na elektrycznym 

wózku inwalidzkim. „Odkąd go pozna-

łam przestałam narzekać” - relacjonowa-

ła publiczności Katarzyna Dorosz.  

    Zarówno Marek Plura, jak i Katarzyna 

Dorosz przenieśli swoją aktywność za-

wodową z Polski za granicę – on do Bel-

gii, ona do Kalifornii. Ciągle jednak 

działają w Polsce i chcą przekonywać 
ludzi, jak ważne jest pozytywne nasta-

wienie do życia, pokonywanie barier 

tkwiących w naszych głowach, naturalny 

ruch i współdziałanie z innymi ludźmi.

  

    Projekt pod tytułem „Siła życia” miał 

na celu promocję zdrowia i zdrowych 

nawyków oraz uświa-

domienie uczestnikom, 

że wprowadzenie nie-

wielkich zmian do co-

dziennej rutyny może 

znacznie zwiększyć 
witalność.  
   Wykład pani Kata-

rzyny obfitował w cie-

kawe przykłady akty-

wizujące uczestników 

oraz inspirujące porady 

mówiące, jak m.in. rozwijać pasję, polu-

bić bycie z samym sobą, skontaktować 
się ze swoim ciałem, jak się odżywiać     
i radzić ze stresem. 

     Każdy uczestnik wykładu mógł do-

wiedzieć się jak odnaleźć w sobie radość 
życia. Jak pomóc sobie, aby żyć nie tyl-

ko dłużej, ale też pełniej i szczęśliwiej. 

Jak zadbać o swój mózg i serce? O tym 

czy się to uda, najczęściej decydujemy 

my sami.  

    W spotkaniu uczestniczyła również 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina 

Perz oraz wiceprzewodniczący Alojzy 

Rupik. 

     Uczestnicy, po zakończonym spotka-

niu i smacznym poczęstunku, mogli od-

powiedzieć sobie na pytanie: Jak prze-

żyć 110 lat w dobrym zdrowiu i dobrej 

formie? oraz powtórzyć za prowadzącą 
„To był piękny dzień”. Blisko 80 osób, 

uczestniczących w tym wydarzeniu, 

wyszło z pewnością z przebudowaną 
wartością samego siebie i choćby w ja-

kimś stopniu, ze zmianą swojego nasta-

wienia do życia.  
 

                           Mirosława Potempa 

„Siła życia” –  
spotkanie z panią Katarzyną Dorosz   

MATERIAŁ PŁATNY 
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Klaudiusz Kandzia 

Przemysław Kocot 

Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety  

W  dniu 23 marca. w sali konfe-
r e n c y j n e j  r e s t a u r a c j i 

„GOŚCINNA” w Kaletach odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kale-
tach.  
    Gośćmi tego spotkania byli: Pan 

Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta 

Kalety, Pani Janina Perz – przewodni-

cząca Rady Miejskiej w Kaletach, Pan 

Eugeniusz Ptak – Radny Powiatowy, 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowni-

czo Gaśniczej Powiatowej Komendy 

PSP – st.kpt.inż. Daniel Kozioł.  

    Otwarcie zebrania dokonał Prezes 

OSP druh Henryk Złotosz, który powitał 

zaproszonych gości i strażaków przyby-

łych na zebranie sprawozdawcze OSP. 

Na przewodniczącego zebrania wybrano 

druha Adriana Galiosa. Członkowie Za-

rządu OSP złożyli sprawozdania: z dzia-

łalności OSP za 2018 rok – Dh Kazi-

mierz Złotosz, sprawozdanie finansowe 

za 2018 rok – Dh Michał Maruszczyk, 

sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej OSP za 2018 rok – Dh Zdzi-

sław Kozak.  

    W przedstawionych sprawozdaniach   

z działalności 

OSP za 2018 

rok szczególną 
uwagę zwróco-

no na zakup 

specjalistyczne-

go sprzętu, 

lekkiego samo-

chodu ratowni-

czo – gaśnicze-

go oraz łodzi 

p łaskodennej    

z silnikiem 

m o t o r o w y m 

oraz przyczepą 
podłodziową , 

która od czerw-

ca 2018 r. 

w z b o g a c i ł a 

wyp o saż en ie 

k a l e t ań s k i e j 

OSP. Szkolenia 

s t r a ż a k ó w       

w zakresie 

uprawnień do 

p r o wa d z e n i a 

łodzi motoro-

wej „ kurs ster-

nika”, oraz 

s z k o l e n i a 

u d z i e l a n i a 

pierwszej po-

mocy.  

    Po dyskusji nad sprawozdaniami, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie 

walnego zebrania jednogłośnie udzielili 

absolutorium Zarządowi OSP. Następnie 

głos zabierali zaproszeni goście. Zastęp-

ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Ga-

śniczej Powiatowej Komendy PSP w 

Tarnowskich Górach st.kpt.inż. Daniel 

Kozioł w swoim wystąpieniu przedsta-

wił statystykę wyjazdów jednostek OSP 

do zdarzeń w 2018 roku. Podziękował 

strażakom z naszej jednostki OSP za 

gotowość bojową strażaków, która jest 

bardzo wysoka. W swojej wypowiedzi 

podkreślił, że jednostka OSP Kalety jest 

jedną z najlepiej wyposażonych jedno-

stek OSP, chwalona jest za dużą mobil-

ność i fachowe wyszkolenie ponadto 

posiada samochody bojowe które śred-

nia wieku wynosi 8 lat, jest to wynik 

najlepszy w całym powiecie tarnogór-

skim.  

     Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 

na wstępie swojego wystąpienia podzię-
kował Zastępcy Dowódcy Jednostki 

Ratowniczo Gaśniczej Powiatowej Ko-

mendy PSP w Tarnowskich Górach za 

bardzo dobrą współpracę w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej na rzecz 

miasta Kalety. Jednocześnie podzięko-

wał strażakom z Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Kaletach za ich dotychczasową 
działalność na rzecz miasta, za czynny 

udział w akcjach ratowniczo – gaśni-

czych na terenie miasta i powiatu tarno-

górskiego. Szczególne podziękowanie 

skierował do Dh Kazimierza Złotosza 

który w Radzie Miejskiej przewodniczy 

komisji gospodarczej, za zgłaszanie po-

trzeb dla miejscowej jednostki OSP oraz 

pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup 

nowego sprzętu pożarniczego. Nato-

miast Naczelnik Kaletańskiej Ochotni-

czej Spraży Pożarnej Dh Kazimierz Zło-

tosz wystąpieniem w imieniu wszystkich 

strażaków podziękował Burmistrzowi 

Miasta Kalety za wkład włożony           

w utrzymanie tak wysokiego poziomu 

technicznego wyposażenia jednostki 

OSP w Kaletach dzięki któremu miesz-

kańcy mogą czuć się bezpieczniej         

w sytuacjach kryzysowych.  

    Na zakończenie swojego wystąpienia 

burmistrz miasta zapewnił strażaków      

o dalszej, dobrej współpracy ze strony 

władz miasta na rzecz rozwoju jednost-

ki. Zebranie przebiegało w miłej atmos-

ferze, była okazja wymienić poglądy       

i uwagi oraz zgłosić postulaty do realiza-

cji na przyszłość.  

W szystkich mieszkańców infor-
mujemy, iż począwszy od mie-

siąca marca uruchomiona została wy-
pożyczalnia sprzętu wędkarskiego      
w Ichtioparku. 
Z wypożyczalni skorzystać można         

w niedziele, w godzinach od 13.00 do 

17.00 Na miejscu czeka niezbędny 

sprzęt oraz przynęta do łowienia.  

    Serdecznie zachęcamy do spędzenia 

czasu wolnego w kaletańskim parku 

tematycznym.  

Sezon w Ichtioparku      
rozpoczęty! 
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Agnieszka Kwoka 

Relacja z IX konferencji w sprawie rozwoju Zielonej     

W  piątek 15 marca. w sali konfe-
rencyjnej ośrodka wypoczyn-

kowego „Zielona Sosna” Pana Józefa 
Rzepki, odbyła się IX konferencja      
w sprawie rozwoju naszej rekreacyj-
nej dzielnicy miasta. Gospodarzem 
spotkania był burmistrz Miasta Kale-
ty Klaudiusz Kandzia.  
     Jak co roku, Miasto Kalety przygoto-

wało na tę okazję prezentację multime-

dialną, za pomocą której radna Mirosła-

wa Potempa przedstawiła zaproszonym 

gościom osiągnięcia jakie udało się zre-

alizować w Zielonej w roku ubiegłym,       

a także plany inwestycyjne na dalszy 

rozwój dzielnicy.  

     Niewątpliwie ogromnym sukcesem   

w temacie poprawy bezpieczeństwa na 

tym terenie był zakup – z udziałem środ-

ków zewnętrznych – łodzi płaskodennej 

z silnikiem motorowym. Wykorzystywa-

na ona będzie przez druhów z kaletań-
skiej OSP m.in. do patrolowania zbiorni-

ków wodnych i sprawnego przeprowa-

dzania akcji ratowniczych.  

    Tegorocznym celem na dalszy rozwój 

tego miejsca jest przede wszystkim wy-

konanie oświetlenia hybrydowego na 

promenadzie żeglarskiej oddzielającej 

dwa zbiorniki wodne. Staną na niej rów-

nież duże, stacjonarne leżaki. W planach 

jest także zorganizowana plaża z leżacz-

kami i parasolami oraz 

dmuchany, wodny plac 

zabaw dla najmłod-

szych.  

    Korzystając z okazji, 

Burmistrz Miasta Klau-

diusz Kandzia wyraził 

wdzięczność wszystkim 

przedstawicielom pod-

miotów i instytucji, 

dzięki którym Zielona 

co roku pięknieje, roz-

wija się i staje się miej-

scem, w którym chce 

się wypoczywać i chce 

się do niego powracać.  

     Słowa uznania pod kątem rozwoju 

Zielonej wyraził m.in. radny sejmiku 

województwa śląskiego 

Józef Kubica, członek 

zarządu powiatu tarnogór-

skiego Krzysztof Łoziń-
ski, nadleśniczy Nadle-

śnictwa Świerklaniec 

Włodzimierz Błaszczyk 

oraz zastępca dyrektora 

zarządu zlewni w Opolu 

Państwowego Gospodar-

stwa Wodnego Wody 

Polskie Abdullah Al-

Selwi.  

     Podczas konferencji 

padły również deklaracje 

zaproszonych gości, któ-

rzy zapewnili pomoc w dalszym rozwoju 

rekreacyjnej dzielnicy Kalet m.in. po-

przez:  

- usunięcie szkód wyrządzonych przez 

bobry w wale pomiędzy zbiornikami 

wodnymi – p. Abdullah Al-Selwi Wody 

Polskie  

- zwiększenie przez Starostwo Powiato-

we dofinansowania do policyjnych pa-

troli rowerowych nad zalewem Zielona –     

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego oraz 

radny powiatowy E. Ptak  

- sfinansowanie projektu ścieżki rowero-

wej przy ul. Ofiar Ka-

tynia - Zarząd Powiatu 

Tarnogórskiego oraz 

radny powiatowy E. 

Ptak  

- remont ul. Ofiar Ka-

tynia, od dolnego 

zbiornika do leśni-

czówki – inwestycja 

wspólna Miasta Kalety 

i Nadleśnictwa Koszę-
cin.  

Ośrodek Badań i Kon-

troli Środowiska z Ka-

towic przekazał na ręce burmistrza vo-

ucher dla Miasta Kalety o wartości 

2.000,00 zł. na wykonanie badań próbek 

środowiskowych w akredytowanym 

laboratorium badawczym.  

    Na zaproszenie burmistrza miasta 

Kalety Klaudiusza Kandzi, w spotkaniu 

udział wzięli: Józef Kubica – radny Sej-

miku województwa śląskiego, Krzysztof 

Łoziński – członek Zarządu powiatu 

tarnogórskiego, Eugeniusz Ptak – radny 

powiatu tarnogórskiego, radni Rady 

Miasta Kalety: przewodnicząca Rady 

Miejskiej Janina Perz, wiceprzewodni-

czący Alojzy Rupik, Mirosława Potem-

pa, Irena Nowak, Barbara Przybyła, Ry-

szard Sendel, Antoni Jeż, Jerzy Kloze, 

Grzegorz Krupa, Michał Brol, Zygmunt 

Mirowski, Kazimierz Złotosz, Dawid 

Wolnik, Włodzimierz Błaszczyk – nad-

leśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec oraz 

Wojciech Kubica zastępca nadleśnicze-

go Nadleśnictwa Świerklaniec, Dariusz 

Golis – zastępca nadleśniczego Nadle-

śnictwa Koszęcin, Abdullah Al-Selwi – 

zastępca dyrektora zarządu zlewni          

w Opolu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, Karolina Roki-

ta i Magdalena Gnot z Nadzoru Wodne-

go w Tarnowskich Górach, Ewelina Ce-

tera i Justyna Król z Ośrodka Badań       
i Kontroli Środowiska w Katowicach, 

Tomasz Olczyk – komendant Komisa-

riatu Policji w Kaletach, Jacek Haładaj – 

leśniczy leśnictwa Zielona, Robert Ku-

der – prezes PZW Koło Kalety, Izabela 

Cogiel - Kocyba – zastępca prezesa sto-

warzyszenia Nasze Kalety, Renata So-

snica – skarbnik Miasta Kalety, miesz-

kańcy Zielonej, a także przedstawiciele 

lokalnych mediów Tygodnika Gwarek, 

Dziennika Zachodniego oraz TG Stacji.  



 

  www.kalety.pl 

Nr 4 (324) 
 

10        Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Jacek Lubos 

VIII Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny  

W  s o b o t ę         
23 marca,      

w Truszczycy odbyły 
się już po raz ósmy 
zawody, w których biegacze powitali      
w kaletańskich lasach wiosnę na spor-
towo. Truszczycka impreza jest pierw-
szą tego typu jeżeli chodzi o całorocz-
ny terminarz biegowy w Powiecie Tar-
nogórskim. Corocznie współorganizu-
ją ją: Miasto Kalety, Powiat Tarno-
górski oraz Nadleśnictwo Świerkla-
niec.  
    Wczesnowiosenna pogoda dopisała. 

Ba, była chyba najlepsza w dotychczaso-

wej historii truszczyckich biegowych 

zmagań. Bieg rozpoczął się o godzinie 

10-tej. W szranki stanęło 32 zawodni-

ków i zawodniczek. Jako pierwszy nie-

spełna 5-cio kilometrową trasę ukończył 

Rafał Kargól (czas: 17,24 minuty), drugi 

był Adam Kukowka (17,43), a trzeci 

Maciej Rogowski (18,29). Wśród kobiet 

najlepsza była Justyna Hajda (23,25) 

przed Aleksandrą Zosgórnik (23.52)       

i Izabelą Tomaszewską (24,25).  

    Po ukończeniu biegów przez wszyst-

kich zawodników nastąpiła dekoracja 

zwycięzców, której dokonali burmistrz 

Klaudiusz Kandzia, radny Powiatowy 

Eugeniusz Ptak, a także radny Rady 

Miejskiej w Kaletach Alojzy Rupik. 

Tradycyjnie też odbyło się ognisko        

z pieczeniem kiełbasek.  

    Dla wszystkich przybyłych aby na 

sportowo powitać wiosnę- pulę gadże-

tów przygotowały Starostwo Powiatowe 

w Tarnowskich Górach oraz Nadleśnic-

two Świerklaniec.  

    Puchary w poszczególnych katego-

riach ufundowało Miasto Kalety, zaś      
w klasyfikacji generalnej (open) Powiat 

Tarnogórski. Stroną techniczną zawo-

dów zarządzał radny Antoni Jeż. Organi-

zatorzy dziękują za pomoc w przeprowa-

dzeniu imprezy panu leśniczemu Broni-

sławowi Wawrosiowi oraz Milenie Krus 

i Marcie Kamińskiej.  

 

 

 

 

Klasyfikacja w kategoriach:  

                  

Mężczyźni wiek: 25-39 lat  

1. Rafał Kargól  

2. Adam Kukowka  

3. Szymon Krause   

 

Mężczyźni wiek: 40+  

1. Maciej Rogowski  

2. Robert Wręczycki  

3. Bogusław Borek  

 

Kobiety wiek: 15-24 lat  

1. Justyna Hajda  

 

Kobiety wiek: 25 -39 lat  

1. Aleksandra Zosgórnik  

2. Ewelina Loewe  

3. Karina Warczok  

 

Kobiety wiek: 40+  

1. Izabela Tomaszewska  

2. Ewa Czudaj  

3. Joanna Karolczak  
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Możliwość rezerwacji        
on-line boiska  

wielofunkcyjnego  
w Miotku    

Od  1 kwietnia uruchomiona 
została kolejna funkcjonal-

n o ś ć  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o -
wej www.kalety.pl, a mianowicie, 
wcześniej już zapowiadana możliwość 
rezerwacji przez internet boiska wielo-
funkcyjnego przy Zespole Szkół            
i Przedszkola w Kaletach Miotku.  
    Zainteresowani chcący skorzystać       
z tego obiektu powinni za pośrednictwem 

strony kalety.pl wypełnić formularz zgło-

szeniowy i po jego wysłaniu potwierdzić 
chęć rezerwacji za pośrednictwem linku 

aktywacyjnego, który przesłany zostanie 

na podany w formularzu adres poczty 

elektronicznej. Rezerwacja dostępna jest 

w menu górnym w  zakładce sport, rezer-

wacja on-line, boisko wielofunkcyjne 

ZSiP w Miotku.  

Wiosenna dobra passa Unii dobiegła końca 

Unia Kalety– Amator Golce. Foto: Monika Musik 

K aletańska Unia w do-
brym stylu rozpoczęła 

rundę wiosenną w często-
chowskiej grupie ligi okręgowej. Dwa 
zwycięstwa i dwa remisy pozwoliły druży-
nie z Fabrycznej wspiąć się na siódme 
miejsce w tabeli. Niestety w piątym meczu 
zespół Unii doznał dotkliwej porażki        
w Kamieńskich Młynach. 
    9 marca Unici pokonali na wyjeździe 3:1 

Liswartę Krzepice, tydzień później zremisowali u siebie w meczu derbowym            

z MLKS Woźniki 0:0. Takim samym, bezbramkowym remisem zakończyło się spo-

tkanie w Częstochowie z Orłem Kiedrzyn. 30 marca na stadionie w Kaletach Unia 

pokonała Amatora Golce 1:0.  6 kwietnia ulegli na wyjeździe Warcie Kamieńskie 

Młyny aż 0:4. 

10  marca w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kaletach odbył 

się koncert Stanisława Sojki z Kwintet 
Plus z okazji Dnia Kobiet. Artystów 
powitał w naszym mieście dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 
Marian Lisiecki.  
     Profesjonalnie przygotowany repertu-

ar wokalny, a w nim znane utwory tj. 

„Tolerancja” czy „Ławeczka” sprawiły, 

że widownia bawiła się doskonale.  

    Duże brawa artysta zebrał, kiedy 

przyznał, że pochodzi z Górnego Śląska.  

    Po blisko dwugodzinnym koncercie 

był czas na autografy, zdjęcia i rozmowy 

z artystami. Wszystkim uczestnikom 

niedzielnego koncertu organizatorzy 

przygotowali także słodki poczęstunek.     

    Burmistrz Miasta Kalety dziękuje 

dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury      

w Kaletach Marianowi Lisieckiemu za 

organizację koncertu oraz publiczności 

za tak liczny udział w wydarzeniu. 

 

Stanisław Sojka z Kwintet 
Plus z okazji Dnia Kobiet  
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Dariusz Szewczyk 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach po raz kolejny wyznaczyło      
Burmistrza Miasteczka Śląskiego do przeprowadzenia postępowania                            

w sprawie firmy Hemarpol   

P ostanowieniem z dnia 25 marca 
2019 r. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Katowicach wyznaczy-
ło Burmistrza Miasta Miasteczko Ślą-
skie do przeprowadzania postępowania 
i wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego 
nowego przedsięwzięcia polegającego 
na „Budowie Zakładu Przerobu Odpa-

dów z instalacjami towarzyszącymi na 
terenie Zakładu Hemarpol Trade Sp.  
z o.o. S. k. w Kaletach”.  
     Planowana inwestycja sąsiaduje bez-

pośrednio z działką, która stanowi wła-

sność Miasta Kalety oraz znajduje się w 

zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia co było podstawą do 

wyłączenia Burmistrza Miasta Kalety.   

W związku z czym na mocy art. 24 § 1 

pkt 1 i pkt 4 Kodeksu postępowania ad-

ministracyjnego został on wyłączony od 

udziału w przedmiotowym postępowa-

niu, co w konsekwencji wyłącza możli-
wość upoważnienia przez niego do zała-

twienia tej sprawy jego zastępców i po-

zostałych pracowników urzędu miasta.  

M iejska Bi-
b l i o t e k a 

Publiczna im. 
prof. H. Borka w 
Kaletach oraz 
Filia nr 1 w Miot-

ku biorące udział w programie dla 
trzylatków "Mała Książka – Wielki 
Człowiek"!!! serdecznie zapraszają 
rodziców wraz z dziećmi urodzonymi 
w roku 2016 po odbiór wyprawek dla 
trzylatków.  

    Program trwa tylko do końca roku. 

Każdy trzylatek, który przyjdzie do bi-

blioteki, otrzyma w prezencie Wypraw-

kę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika. 

    Za każdą wizytę w bibliotece zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego Mały 

Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebra-

niu dziesięciu zostanie uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym 

jego czytelnicze zainteresowania.  

    W wyprawce znajdą coś dla siebie 

także rodzice. „Książką połączeni, czyli 

o roli czytania w życiu dziecka” to bro-

szura informacyjna, przypominająca       

o korzyściach wynikających z czytania 

dzieciom oraz podpowiadająca, 

skąd czerpać nowe inspiracje czy-

telnicze. Dzięki akcji dziecko 

pozna ważne miejsce na czytelni-

c z e j  m a p i e  d z i e c i ń s t w a 

(bibliotekę) i zostanie pełnopraw-

nym uczestnikiem życia kultural-

nego.  

    Do założenia karty bibliotecz-

nej wymagana jest obecność ro-

dzica lub opiekuna prawnego. Więcej 

informacji na stronie www.wielki-

czlowiek.pl Projekt nawiązuje do kam-

panii proczytelniczych realizowanych na 

całym świecie, a zapoczątkowanych w 

1992 r. przez brytyjską fundację Book-

Trust. Projekt jest finansowany ze środ-

ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Rozpoczęcie sezonu lotów 
gołębi pocztowych Sekcji 

PZHGP Kalety 

W  dniu 28 kwietnia br. rozpocz-
nie się w naszej sekcji nowy 

sezon lotów gołębi dorosłych. 
    3 maja, o godzinie 11.00, w kościele 

pod wezwaniem Matki Boskiej Fatim-

skiej w Drutarni, odprawiona zostanie 

Msza św. w intencji pomyślnych lotów 

oraz za  zmarłych i obecnych hodowców 

Sekcji Kalety. 

    W roku 2019 loty rozpocznie 27 ho-

dowców, którzy zgłosili do lotów 1100 

gołębi. Zaplanowano 14 lotów, w tym 3 

loty o Puchar Burmistrza Miasta Kalety,  

oraz jeden lot specjalny o długości 1020 

km z Brukseli. 

 

Dobry lot! 

Sekretarz Sekcji PZHGP Kalety 

Andrzej Kocyba 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach zaprasza do udziału w projekcie 
"Mała Książka – Wielki Człowiek" 
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Xymena Sudakowska 

Miasto Kalety zakupiło pojemniki na odpady zmieszane   

I nformujemy, iż po 
przerwie technicz-

nej, z dniem 3 kwiet-
nia br. otwarty został 
PSZOK w Kaletach.
  

    PSZOK jest czynny: w środy od godz. 

1 2 . 0 0  d o  g o d z i n y  1 9 . 0 0 , 

w soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00. 

    PSZOK przyjmuje odpady komunalne 

tj. odpady powstałe w gospodarstwach 

domowych. Odpady dostarczone na 

PSZOK są przyjmowane w ramach 

stawki opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, zgodnie ze złożoną 
w Urzędzie Miejskim w Kaletach DE-

KLARACJĄ.  

    Warunkiem przyjęcia odpadów na 

PSZOK jest spełnienie następujących 

warunków:  

1. odpady pochodzą z nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie 

Miasta Kalety, dla których została złożo-

na deklaracja o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi, 

2. ilość i rodzaj dostarczonych do 

PSZOK odpadów nie może wskazywać, 
iż pochodzą one z działalności gospodar-

czej lub z nieruchomości niezamieszka-

łej,  

3. odpady dostarczone na PSZOK muszą 
być posegregowane.  

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje 

odpadów:  

1) zużyte opony – pochodzące z pojaz-

dów użytkowanych w gospodarstwie 

domowym, tj. z samochodów osobo-

wych, motocykli, motorowerów, rowe-

rów, wózków rowerowych i inwalidz-

kich, czterokołowców oraz przyczep do 

tych pojazdów;  

2) odpady zielone – części roślin pocho-

dzące z pielęgnacji terenów zielonych, 

tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, 

choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i 

konarów powstałych w wyniku wycinki 

drzew. Odpady zielone nie mogą zawie-

rać: zanieczyszczeń natury nieorganicz-

nej (ziemia, kamienie), resztek jedzenio-

wych pochodzenia zwierzęcego, pozo-

stałości po spaleniu;  

3) odpady budowlane i rozbiórkowe 

pochodzące z przebudowy, demontażu 

lub remontów budynków mieszkalnych - 

gruz ceglany, betonowy, materiały cera-

miczne, drewno, usunięte fragmenty 

tynku, na wykonanie których nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub rozbiórkę, a także na wyko-

nanie których nie jest wymagane zgło-

szenie do administracji budowlano-

architektonicznej, przewidziane w usta-

wie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-

lane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zm.),  

4) meble i inne odpady wielkogabaryto-

we – wytworzone w gospodarstwie do-

mowym, tj. łóżka, materace, meble, 

wózki dziecięce, deski;  

5) inne odpady niebezpieczne w rozu-

mieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 

21), w tym: rozpuszczalniki, kwasy, 

alkalia, odczynniki fotograficzne, środki 

ochrony roślin, opakowania po farbach, 

lakierach, baterie i akumulatory, zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne 

zawierające niebezpieczne składniki (np. 

świetlówki, żarówki);  

6) przeterminowane leki;  

7) metal, tworzywa sztuczne i opakowa-

nia wielomateriałowe;  

8) szkło;  

9) papier;  

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny.  

 

PSZOK nie przyjmuje:  

1. azbestu,  

2. papy,  

3. wełny mineralnej,  

4. opakowań po materiałach budowla-

nych,  

5. zespołów okiennych  

6. opon z samochodów ciężarowych i 

koparek,  

7. części samochodowych (np. zderzaki, 

reflektory, szyby),  

8. odpadów z remontów, powstających 

w trakcie robót wykonywanych przez 

podmiot świadczący usługi remontowe, 

który jest odpowiedzialny za zagospoda-

rowanie tych odpadów zgodnie z obo-

wiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa,  

9. odpadów niebezpiecznych pozbawio-

nych etykiet, co uniemożliwia ich iden-

tyfikację,  

10. odpadów płynnych w nieszczelnych 

pojemnikach,  

11. bio odpadów,  

12. odpadów zmieszanych  

13. żużli i popiołów z palenisk. 

 

    Pracownik obsługujący PSZOK 
przyjmuje odpady po okazaniu dowo-
du wniesienia opłaty (w ramach co-
miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) i po okaza-
niu dokumentu tożsamości oraz doko-
nuje weryfikacji dostarczonych na 
PSZOK odpadów pod względem za-
wartości oraz zgodności z wykazem 
aktualnie przyjmowanych odpa-
dów. Osoby korzystające z PSZOK do-

starczają odpady we własnym zakresie i 

na własny koszt oraz zobowiązane są do 

samodzielnego rozładunku odpadów w 

sposób selektywny, zgodnie ze wskaza-

niami pracownika obsługującego 

PSZOK. Pracownik obsługujący PSZOK 

ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, 

jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami 

prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu 

lub życiu ludzi.  

Kaletański PSZOK już czynny  

I nformujemy, że Miasto Kalety za-
kupiło pojemniki od firmy dotych-

czas odbierającej odpady komunalne   
z nieruchomości zamieszkałych z tere-
nu Miasta Kalety.  
    Z dniem 1 kwietnia br. pojemniki usy-
tuowane na posesjach w zabudowie jed-
norodzinne stały się własnością Miasta 
Kalety i pozostają w użyczeniu właści-
cieli nieruchomości.  
    Zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 

Kalety właściciel nieruchomości odpo-
wiada za utrzymywanie pojemnika          
w odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i technicznym.  
    Od 1 kwietnia br. pracownicy urzędu 
dokonują oznakowania tychże pojemni-
ków. Wobec powyższego prosimy           
o umożliwienie pracownikom urzędu 
wejście na teren nieruchomości celem 
oklejenia pojemnika.  

Xymena Sudakowska 
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych 
kwiecień-czerwiec 2019 

KWIECIEŃ 
Śmieci                                           4, 18 

Papier + plastik                              3,17 

Szkło                                            10,24 

BIO                                    4, 18 

 

MAJ 
Śmieci                                          2,9,23 

Papier + plastik                             8, 22 

Szkło                                             15,29 

BIO                                   2,9,23 

 

CZERWIEC 
Śmieci                                        6, 19 

Papier + plastik                          5, 19 

Szkło                                          12,26 

BIO                                               6,19 

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec 

Odpady zmieszane 1 6 3 

Odpady segregowane 8 13 10 

REJON I 

Ulice: Posterunek Kolejowy, 3-go Maja, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa,      

Łowiecka, Miłosza, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła,             

1-go Maja, A. Krajowej, Asnyka, Nowa, Okrzei, Rycerska, Słowiańska, Kosmonautów  

REJON II 

Ulice: Słoneczna, Krucza, Rodziewiczówny, Celulozowa, Kilińskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Krasickiego, Harcerska, 

Miarki, Dworcowa, Bema, Chopina, Gwoździa, Leśna, Lipowa, Piastów, Prusa, Reja, Spokojna, Topolowa, Traugutta, Zielona, 

Wojska Polskiego, Gołębia. 

REJON III 

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

REJON IV 

Ulice: Anioła, Borka. Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II, 

Jaśminowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności 11-71, Wrzosowa, Zagłoby,            

Żeromskiego, Jaworowa, Długosza, ks. Drozdka.  

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec 

Odpady zmieszane 2 7 4 

Odpady segregowane 9 14 11 

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec 

Odpady zmieszane 4 9 6 

Odpady segregowane 11 16 13 

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec 

Odpady zmieszane 5 10 7 

Odpady segregowane 12 17 14 

REJON V 

Ulice: Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Rymera, Krótka, Tuwima, Łączna, PCK, Kochanowskiego, Tylna, Kopernika, Lema, 

Nałkowskiej, Wodna, Ligonia, Wolności 1-10, Damrota, Lubocz, Witosa, Plac Zjednoczenia, Morcinka, Moniuszki,             

Mickiewicza, Korfantego. 

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec 

Odpady zmieszane 15 20 17 

Odpady segregowane 29 27 24 
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Małgorzata Mazur 

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6:00 a 16:00 W dniu wywozu od godz. 6:00 pojemniki powin-
ny być  wystawione przed posesję. (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodze-
nia na teren posesji)  

REJON VI 

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

Powstańców, Paderewskiego, Lubszecka, Jastrzębia, Poprzeczna, Piaskowa, Zapolskiej, Polna, Wiejska. 

REJON VII 

Ulice: Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Sobieskiego, ks. Rogowskiego, Żwirki i Wigury, B. Chrobrego. 

Rejon VIII 

Ulice: 30-lecia, Barbary, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Owocowa,   

Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, ks. Antosza, Wiosenna.  

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec 

Odpady zmieszane 16 21 18 

Odpady segregowane 23 28 25 

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec 

Odpady zmieszane 18 23 19 

Odpady segregowane 25 30 27 

Miesiąc Kwiecień Maj Czerwiec 

Odpady zmieszane 19 24 21 

Odpady segregowane 26 31 28 

KWIECIEŃ   
 

Wywóz raz w miesiącu – 17 

 Wywóz dwa razy w miesiącu – 3,17  

 

MAJ   
 

Wywóz raz w miesiącu – 22  

Wywóz dwa razy w miesiącu – 8,22  

 

CZERWIEC   
 

Wywóz raz w miesiącu – 19 

 Wywóz dwa razy w miesiącu – 5,19  

FIRMY 

Sprawozdanie z VI sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

W  czwartek 4 kwietnia 2019 r. 
w sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Kaletach odbyła się VI 
sesja VIII kadencji Rady Miejskiej    
w Kaletach, obradom przewodniczyła 
Janina Perz - przewodnicząca Rady 
Miejskiej. W obradach udział wzięło 
14 radnych, co przy 15 osobowym 
składzie Rady Miejskiej upoważnia 
Radę do podejmowania prawomoc-
nych uchwał.  
    Po sprawozdaniach przewodniczącej 

Rady Miejskiej i burmistrza z okresu 

międzysesyjnego, radni podjęli następu-

jące uchwały: 

Nr 41/VI/2019 w sprawie uchylenia 

uchwały. 

Nr 42/VI/2019 w sprawie uchylenia 

uchwały. 

Nr 43/VI/2019 w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach 

oraz nadania mu statutu. 

Nr 44/IV/2019 w sprawie wydzierżawie-

nia nieruchomości. 

Nr 45/VI/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 

Nr 46/VI/2019 w sprawie zmian budżetu 

Miasta Kalety na 2019 rok. 

Nr 47/VI/2019 w sprawie zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej na lata  

2019/2029. 

Nr 48/VI/2019 w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków, stanowiących docho-

dy budżetu Miasta Kalety, instrumentem 

płatniczym. 

    Następnie przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel odczytał 

protokół kontroli wydatków z rezerwy 

ogólnej budżetu Miasta Kalety w 2018 r. 

W punkcie wolne głosy i wnioski, dodat-

kowe informacje zgłaszano bieżące spra-

wy. 
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Renata Czudaj 

Budowa toru rolkowego na stadionie miej-
skim w Kaletach rozpoczęta   

Klaudiusz Kandzia 

 

   Tor  zyskał kształt  ósemki, a poprowadzono go, zgodnie        

z projektem, za bocznym boiskiem  wielofunkcyjnym.    

     Termin zakończenia prac określony został 

na 30 czerwca 2019 r.  

    Przypomnijmy, że inwestycja budowy toru 

rolkowego współfinansowana jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

Dostawy żywności dla Kalet                           
w ramach Programu Operacyjnego  

Pomoc Żywieniowa 2014-2020  

Od  października 2018 r. Kalety reali-
zują Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 
2018/2019.  
    Celem programu jest dotarcie z pomocą 
żywnościową do grup osób najbardziej potrze-

bujących. Osoby takie mogą skorzystać ze wsparcia w postaci 

żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych 

działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Pro-

gram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest 

wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Realizatorem programu w gminie jest Miejski Ośrodek Pomo-

cy Społecznej. Od miesiąca lutego 2019 r. nastąpiły cykliczne 

dostawy żywności tj. cukru, oleju , groszku z marchewką, faso-

li, koncentratu pomidorowego, powideł śliwkowych, makaro-

nu, ryżu, kaszy, herbatników, mleka UHT, sera, szynki drobio-

wej i wieprzowej, kabanosów, filetów śledziowych, miodu oraz 

gołąbków w sosie pomidorowym. W miesiącu lutym i marcu 

2019r. otrzymano 10.906,50 kg żywności o wartości 56.860,13 

zł.  Z pomocy żywieniowej korzysta cyklicznie 330 osób.        

Z pomocy tej mają prawo korzystać osoby samotnie gospoda-

rujące, których dochód wynosi do kwoty 1.402 zł i osoby w 

rodzinie, których dochód nie przekracza 1056 zł. na osobę.    
W naszej gminie są to w większości emeryci, renciści oraz 

osoby na rentach socjalnych. Dzięki uprzejmości Ks. Probosz-

cza Krzysztofa Sędłak żywność wydawana jest w salce przy 

Parafii MP Fatimskiej w Drutarni. Pragnę podziękować księ-
dzu proboszczowi za przyłączenie się do akcji wsparcia miesz-

kańców naszej gminy. 
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Burmistrz Miasta Kalety ogłasza 
 

czwarty pisemny nieograniczony prze-
targ na wynajem lokalu użytkowego,  

zlokalizowanego w budynku  przy  
ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach 

 

Opis nieruchomości: 
Lokal użytkowy  o powierzchni        

70,40 m2, usytuowany na parterze bu-

dynku mieszkalno-usługowego, na dział-

ce nr 1497/84 o powierzchni 0,0847 ha, 

położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 

19, opisanej w księdze wieczystej Sądu 

Rejonowego w Tarnowskich Górach pod 

numerem GL1T/00062093/9, z przezna-

czeniem na prowadzenie działalności 

usługowo-handlowej. 

Lokal składa się z 4 pomieszczeń o łącz-

nej powierzchni 70,40 m2 w stanie    

dobrym. 

Cena wywoławcza: 
Miesięczna stawka wywoławcza czyn-

szu za wynajem 1 m2 powierzchni wy-

nosi:  12,00 zł. netto.    
 

Do wylicytowanej stawki zostanie doli-

czony podatek VAT. 
 

Termin i miejsce przetargu: 
Oferty podpisane należy składać w za-

mkniętej kopercie formatu A4, ostem-

plowanej bądź podpisanej w miejscu 

zaklejenia, w sekretariacie Urzędu Mia-

sta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2    

w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. 
do godz. 9:30. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwiet-
nia  2019 roku o godzinie 10.00 w sali 

posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskie-

go w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 

2 (II piętro). 
 

Wysokość wadium, forma, termin       
i miejsce jego wniesienia: 
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc 

złotych) należy wpłacić przelewem na 

konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr 

rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 

0518 3068 do dnia 25 kwietnia 2019 r.           

z dopiskiem: „Przetarg na wynajem 

lokalu użytkowego, zlokalizowanego      

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

tach” i w dniu przetargu przedstawić 
dowód wpłacenia wadium. 

 

Informacja o miejscu  
wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywie-

szone na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miasta przy ul. Żwirki i Wigury 2, a 

także na stronie internetowej 

www.kalety.pl oraz w Biuletynie Infor-

macji Publicznej www.bip.kalety.pl 

Dane teleadresowe:  
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigu-

ry 2, biuro nr 11 (I piętro), nr  tel. 34 352

-76-50, w godzinach pracy Urzędu.  

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Jan Potempa 

Tomasz Galios 

Na  p o c z ą t k u 
kwietnia roz-

poczęto prace związa-
ne z przebudową dro-
gi ul. Rzecznej w Ka-
letach, dla II – ostat-
niego etapu przebudo-
wy tej drogi. 
Wykonawcą robót jest 
Firma „OLS” Spółka 
z o.o. z Lublińca 
    Prace prowadzone są 
na odcinku ok. 0,5 km. 

W zakres prac wchodzi 

m.in.: wykonanie pod-

budowy, wykonanie 

nakładki z mieszanek 

m i n e r a l n o -

bitumicznych oraz 

umocnienie obustron-

ne poboczy tłuczniem 

naturalnym. 

    Koszt przebudowy 

tego odcinka drogi 

wyniesie 268.000 zł. 

    Zakończenie prac 

przewiduje się do koń-
ca tego tygodnia. 

Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna w Kaletach –    
II etap rozpoczęty. 
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS 
Małapanew Kuczów 

 

 

 

 
Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu      

podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, 

PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% 
PODATKU   NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANI-

ZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę  

„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334  

oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  

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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 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  

Janusz Maruszczyk.  
 

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@kalety.pl 
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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