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Klaudiusz Kandzia 

W tym numerze m.in.: 

3 milionowa inwestycja Miasta Kalety podsumowana na konferencji    

16  października, w sali widowi-

skowej Miejskiego Domu Kul-

tury w Kaletach odbyła się konferen-

cja na zakończenie realizacji projektu 

polegającego na termomodernizacji 

budynków Miejskiego Domu Kultury 

i byłego Publicznego Gimnazjum        

w Kaletach.  

    W spotkaniu wzięli udział: przewod-

nicząca Rady Miejskiej w Kaletach Jani-

na Perz wraz z radnymi Ireną Nowak, 

Alojzym Rupikiem, Ryszardem Sen-

dlem, Kazimierzem Złotoszem, Krzysz-

tofem Rogoczem i Jerzym Kloze, czło-

nek Zarządu Województwa Śląskiego 

Izabela Domogała, projektant, inspektor 

nadzoru, wykonawca zadania, dyrekto-

rzy wspomnianych obiektów, pracowni-

cy wydziałów Urzędu Miejskiego          

w Kaletach bezpośrednio zaangażowani 

w realizację projektu oraz przedstawicie-

le lokalnych mediów.  

    Konferencję otworzył burmistrz Mia-

sta Kalety Klaudiusz Kandzia, który 

przedstawił gościom prezentację multi-

medialną na temat założeń        

i efektów końcowych inwe-

stycji, a także dokumentację 

fotograficzną ukazującą jak 

budynki wyglądały przed 

remontem, a jak po zakończe-

niu zadania. Zaznaczył, że 

termomodernizacja budyn-

ków nie tylko pozytywnie 

wpłynęła na estetykę otocze-

nia ale przede wszystkim 

pozwoli zmniejszyć koszty 

utrzymania tych obiektów, w 

szczególności koszty ich 

ogrzewania. Realizacja tego 

projektu w znacznym stopniu 

przyczyni się także do poprawy jakości 

powietrza w naszym mieście.  

    Podczas spotkania głos zabrała czło-

nek zarządu województwa śląskiego 

Izabela Domogała, która pogratulowała 

Miastu sprawnej realizacji tak dużej 

inwestycji.  

    Przypomnijmy, że wartość projektu 

pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji po-

przez kompleksową termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w 

mieście Kalety” wyniosła przeszło 

3.300.000 zł., z czego ponad 1.900.000 

zł Miasto Kalety pozyskało z Regional-

nego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

Agnieszka Kwoka 

Kalety z blisko milionową dotacją  

na instalacje fotowoltaiczne  

M iasto Kalety po raz kolejny po-

zyskało dodatkowe środki do 

budżetu miasta Kalety w postaci bez-

zwrotnej dotacji z przeznaczeniem na 

wybudowanie 4 instalacji fotowolta-

icznych na terenie miasta Kalety.  

    Pierwsza z nich i zarazem największa 

zlokalizowana zostanie na terenie przy 

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Ka-

letach i zadaniem jej będzie produkcja 

energii elektrycznej właśnie na potrzeby 

obiektów i urządzeń składających się na 

jej infrastrukturę. Zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie oraz Programem 

Funkcjonalno Użytkowym zaplanowano 

budowę instalacji fotowoltaicznej o mo-

cy szczytowej blisko 200 kW składającej 

się z 630 szt. paneli o mocy 315 Wp 

każdy.  

    Pozostałe trzy instalacje każda o mocy 

5 kW zlokalizowane zostaną na dachach 

placówek oświatowych Miejskiego 

Przedszkola w Kaletach, białego budyn-

ku Publicznej Szkoły Podstawowej       

w Kaletach oraz Zespołu Placówek 

Oświatowych w Kaletach Miotku.  

    Projekt pozytywnie wpłynie na popra-

wę stanu środowiska naturalnego dzięki 

ograniczeniu emisji CO2 oraz innych 

szkodliwych związków i pyłów do at-

mosfery. Całkowita wartość projektu to 

1.079.492,38 PLN, z czego 917.568,53 

PLN to dotacja ze środków Unii Euro-

pejskiej. Projekt realizowany będzie      

w ramach osi priorytetowej Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna Regionalne-

go Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Zakończył się sezon wędkarski       

w Ichtioparku 

4 

Plener malarski w Zielonej 9 

Zakończenie sezonu lotów       

kaletańskiej sekcji PZHGP 

12 

Sprawozdanie z XI sesji Rady  

Miejskiej 

14 

Gościem konferencji była m.in.. Izabela Domogała– członek   

Zarządu Województwa Śląskiego  
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MATERIAŁ PŁATNY 

MATERIAŁ PŁATNY MATERIAŁ PŁATNY 

W wykonaniu wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 18.03.2019 r. przepraszam mojego brata Zbigniewa 

Jurgę za wskazanie w piśmie z dnia 7.07.2016 r. kierowanym do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, że jest 

on człowiekiem agresywnym, porywczym i nadużywającym alkoholu, oraz że nie zapewniał on należytej opieki mojemu ojcu  

Adamowi Jurdze oraz bratu Krzysztofowi Jurdze, 

Justyna Fisior 
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14 października, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

Xymena Sudakowska 

29 października, w sali konferencyjnej Restauracji „Gościnna” odbył się Tarnogórski Poranek Biznesowy. 

Komisariat Policji w Kaletach          

informuje, iż miesiącu październiku,    

w terenie leśnym, znaleziono rower 

koloru srebrnego z czerwono– żółto-

czarnymi taśmami. Właściciel może 

odebrać zagubiony rower                    

na komisariacie. 

APEL Komisariatu Policji w Kaletach    

9 listopada w Zielonej odbył się  8. Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

Informujemy, że po przerwie technicznej, z dniem 6 listopada br. wznowione zostało funkcjonowanie Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Kaletach przy ul. Ks. Drozdka. PSZOK jest czynny: w środy od godz. 

12.00 do godziny 19.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00.  

Kaletański PSZOK czynny od 6 listopada   

Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki 

śp. Klary Kobylarczyk 
Pani Annie Kotala– skarbikowi miasta Kalety w latach 1994-2002 

składają  

burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego  

oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz z radnymi 

OBSŁUGA WESEL –  IMPREZ 

MERCEDES- CLA 

BMW-7  

Nr tel. 887-339-446    
MATERIAŁ PŁATNY 

11 listopada w naszym mieście świętowano uroczyście 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

16 października, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbyła się konferencja na zakończenie realizacji 

projektu polegającego na termomodernizacji budynków Miejskiego Domu Kultury i byłego Publicznego Gimnazjum.  

11 października w szkole podstawowej nr 2 w Miotku, a 15 października w szkole podstawowej nr 1 w Kaletach, odbyły się 

pasowania na ucznia. 

17 października, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, odbył się wieczór promocyjny książki Pana Józefa Breguły "Upadłość 

Kaletańskich Zakładów Celulozowo- Papierniczych w Kaletach. Fakty i mity".  

29 października, na terenie zbiorników wodnych w Zielonej, odbył się odbiór prac związanych z usuwaniem szkód spowodowa-

nych w tym miejscu przez bobry.  

19 października w Klubie w Drutarni odbyło się uroczyste zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych sekcji Kalety. 
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Agnieszka Kwoka 

Co działo się w Ichtioparku w mijającym sezonie?   

K ończący się właśnie sezon węd-

karski w Ichtioparku pokazuje 

jak dużym zainteresowaniem cieszy 

się nasz kaletański park tematyczny.  

    I to nie tylko wśród mieszkańców 

miasta ale także turystów z gmin sąsied-

nich. Ichtiopark odwiedzili w tym roku 

goście m.in. z Miasteczka Śląskiego, 

Tarnowskich Gór, Bytomia, Rudy Śl, 

Lublińca i Woźnik. Szczególnie            

w weekendy, kiedy pogoda dopisywała, 

nad zbiornikiem wodnym można było 

spotkać całe rodziny. Bywały dni, kiedy 

Ichtiopark odwiedzało ok. 40 gości 

dziennie. Jedni wędkowali, drudzy spa-

cerowali, a jeszcze inni piknikowali pod 

drewnianymi wiatami. Nierzadko była 

również okazja popływać łódkami. Naj-

młodsi mieszkańcy mają do dyspozycji 

gry terenowe oraz duże modele ryb, 

dzięki którym z bliska można zapoznać 

się z gatunkami tych zwierząt występu-

jących w lokalnym środowisku. 

    W tym sezonie wędkarskim nasza 

wypożyczalnia wzbogaciła się o nowy 

sprzęt do połowu ryb, a także zamonto-

wane zostały duże drewniane leżaki ze 

stolikami, które usytuowane zostały po-

między wiatami.  

     Niewątpliwie największą inwestycją 

w tym roku na terenie Ichtioparku było 

wykonanie pasieki edukacyjnej, która 

powstała dzięki dofinansowaniu jakie 

Miasto Kalety pozyskało na ten cel z 

Programu Operacyjnego Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Przestronny, drewniany budynek, kryje 

w sobie wiele ciekawostek z dziedziny 

pszczelarstwa. Największą atrakcją edu-

kacyjnej pasieki jest duży, oszklony ul 

pokazowy, gdzie odwiedzający będą 

mieli możliwość od nowego sezonu pod-

patrzeć prawdziwe pszczoły podczas 

pracy. Z początkiem wiosny wprowa-

dzone zostaną do ula pszczoły, a także 

wykonany zostanie ogród z roślinami 

miododajnymi.  

    Z wykorzystaniem środków pozyska-

nych ze źródeł zewnętrznych w planach 

jest utworzenie w tym miejscu Centrum 

Edukacji Ekologicznej. W ramach pro-

jektu powstałyby kolejne domki drew-

niane, każdy o innej tematyce. Wypeł-

niając założenia i ideę funkcjonowania 

Ichtioparku, w bieżącym roku staw cy-

klicznie był zarybiany. Do zbiornika 

wpuszczonych zostało łącznie ponad 

1.500 kg ryby tj. karpie, liny i karasie. 

Na terenie parku tematycznego odbyło 

się również wiele zawodów wędkarskich 

zarówno dla dzieci jak i dorosłych orga-

nizowanych przez PZW Koło w Kale-

tach. W sierpniu natomiast Ichtiopark 

gościł uczestników X Tarnogórskiego 

Integracyjnego Rajdu Rowerowego 

Osób Niepełnosprawnych.  
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Pasowanie na ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej 

 im. Adama Mickiewicza w Kaletach  

15  października odbyło się uro-

czyste pasowanie na ucznia 

dzieci z klasy I Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Adama Mic-

kiewicza w Kaletach.  

    W tym szczególnym dla dzieci dniu 

towarzyszyli im rodzice,         

a także zaproszeni goście, bur-

mistrz miasta Kalety Klau-

diusz Kandzia, przewodniczą-

ca Rady Miejskiej w Kaletach 

Janina Perz, przewodnicząca 

Komisji Oświaty Irena No-

wak, radny Krzysztof Rogocz 

i Jerzy Kloze oraz ks. pro-

boszcz Wojciech Ciosmak.  

    Po części artystycznej dy-

rektor placówki Dorota Mań-

czak wraz z burmistrzem mia-

sta Klaudiuszem Kandzia dokonali uro-

czystego pasowania na ucznia. Miasto 

Kalety dla każdej klasy ufundowało 

radioodtwarzacze, które posłużą dzie-

ciom jako pomoc dydaktyczna.  

15  października,. w sali konferen-
cyjnej Restauracji "Gościnna" 

w Kaletach spotkali się nauczyciele        
i pracownicy oświaty czynni i emeryto-
wani z terenu całej gminy, by wspólnie 
świętować Dzień Edukacji Narodowej.   
   W wydarzeniu udział wzięli: burmistrz 
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach 
Janina Perz, wiceprzewodniczący Alojzy 
Rupik oraz radni - członkowie Komisji 
Oświaty – Irena Nowak, Mirosława Po-
tempa, Antoni Jeż, Jerzy Kloze i Dawid 
Wolnik, także radny Powiatu Tarnogór-
skiego Eugeniusz Ptak.  
    Z tej okazji wszystkim, którzy swoje 
życie zawodowe poświęcili szkolnictwie, 
burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia oraz 
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina 
Perz złożyli najserdeczniejsze życzenia. 
Specjalnie na tę okazję uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-
letach przygotowali wraz ze swoim wy-
chowawcą występ artystyczny. Wszyscy 
zaproszeni goście otrzymali od władz 
miasta słodkie upominki.  

(jal) 

Miejskie obchody Dnia 

Edukacji Narodowej  

Pasowanie na ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku   

11  października, w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 2         

w Kaletach Miotku, 16 dzieci z klasy 

pierwszej oficjalnie zostało pasowa-

nych na uczniów Szkoły Podstawowej.  

    Ceremonia rozpoczęła się występami 

artystycznymi najmłodszych, po których 

burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia dokonał uroczystego pasowania na 

ucznia.  

Z ramienia władz Miasta Kalety w wy-

darzeniu udział wzięli również: zastępca 

burmistrza Dariusz Szewczyk oraz prze-

wodnicząca komisji oświaty Irena No-

wak.   

Burmistrz złożył najserdeczniejsze ży-

czenia dla młodych adeptów szkoły oraz 

przekazał na ręce wychowawcy klasy – 

p. Mirosławy Potempy radioodtwarzacz, 

który posłuży jako pomoc dydaktyczna 

dla pierwszaków.  
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Dzień Drzewa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1      

w Kaletach 

J ak co roku jesienią obchodzone 

jest Święto Drzewa w szkołach. 

Szkoła Podstawowa nr 1 również 

przyłączyła się do jego obchodów. 

Dzień taki uświadamia dzieciom           

i młodzieży jak ważna jest rola drzew 

w życiu człowieka i całej przyrody.  

       Uroczystość rozpoczęła się poran-

kiem ekologicznym 30 października 

2019 r. na sali gimnastycznej, która zos-

tała licznie zapełniona przez dzieci oraz 

młodzież wraz z nauczycielami oraz 

panią dyrektor Dorotą Mańczak.  

      Uczniowie wzięli udział w licznych 

konkursach, gdzie bohaterem było drze-

wo. Piękne prace plastyczne i fotogra-

ficzne uczniów udekorowały korytarze 

szkolne. Występy oraz skecze były 

miłym akcentem obchodów Święta 

Drzewa. Duże wrażenie na wszystkich  

w tym dniu zebranych zrobiły stroje 

dzieci, gdyż jednym z konkursów było 

przebranie się za drzewo. Stroje były 

niezwykle pomysłowe i piękne. Trudno 

było zadecydować, który strój jest na-

jładniejszy. Wszystkim uczestnikom 

należą się gratulacje za ich wykonanie 

oraz za odwagę. 

      Zaszczyt udziału w uroczystości        

z ramienia urzędu miasta przypadł pra-

cownikom  Wydziału Ochrony Środowi-

ska Marlenie Kurc oraz Ewie Drabik.    

W zaproszeniu wzięła również udział 

Pani Monika Pasterak- przedstawiciel 

Nadleśnictwa Świerklaniec. Dziękuję 

panu radnemu Jerzemu Kloze za wyko-

nanie zdjęć. 

                                    Marlena Kurc 

W  czwartek, 17 października,      

w Miejskim Domu Kultury      

w Kaletach, odbył się wieczór promo-

cyjny książki Pana Józefa Breguły 

"Upadłość Kaletańskich Zakładów 

Celulozowo- Papierniczych w Kale-

tach. Fakty i mity".  

    Podczas spotkania, 

które moderował dy-

rektor MDK Marian 

Lisiecki, Józef Bregu-

ła zwięźle przedstawił 

cele, jakie przyświeca-

ły mu przy tworzeniu 

książki, przybliżył też 

pokrótce wszystkim 

zebranym jej zawar-

tość. W tle wystąpie-

nia autora wyświetla-

no 2-godzinny film 

nieżyjącego już Czesława Chrósta 

przedstawiający stan KZCP w latach 

1993-1994.  

    Na zakończenie autor zaprosił wszyst-

kich chętnych na wieczór dyskusyjny do 

Miejskiego Domu Kultury, który odbę-

dzie się 21 listopada br. Każdy z zebra-

nych może do tego czasu wyrobić sobie 

na temat publikacji własne zdanie, po-

nieważ wszyscy otrzymali podczas wie-

czoru promocyjnego egzemplarz książki. 

    Po zakończeniu promocji burmistrz 

Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia po-

dziękował autorowi za pracę włożoną     

w przygotowanie publikacji. Ponadto 

burmistrz w trakcie swojego wystąpienia 

przedstawił jak kaletański samorząd 

przyczynił się do przyspieszenia likwi-

dacji KZCP. Podziękował również by-

łym burmistrzom Józefowi Bregule, 

Józefowi Kalinowskiemu i Marii Ro-

gocz za dbanie o interesy Miasta              

i mieszkańców podczas procesu likwida-

cji.  

Wieczór promocyjny książki Pana Józefa Breguły   

(jal) 

Wicepremier                    

Jarosław   Gowin                    

z wizytą w Kaletach   

9  października w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Kaletach gościł wi-

cepremier, Minister Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego Jarosław Gowin wraz 

ze swoim asystentem Tomaszem Ol-

szewskim.  

    Na spotkaniu, w którym wziął udział 

burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia, radni Rady Miejskiej w Kale-

tach na czele z przewodniczącą Janiną 

Perz, starosta tarnogórski Krystyna Ko-

smala oraz mieszkańcy miasta, poruszo-

no m.in. tematy budowy sieci gazocią-

gowej w Kaletach, zakończenia likwi-

dacji Kaletańskich Zakładów Celulozo-

wo Papierniczych oraz Programu Mia-

sto Plus.  

Burmistrz Miasta Kalety podkreślił, że 

w historii naszego miasta jest to pierw-

sza wizyta urzędującego wicepremiera.  

Agnieszka Kwoka 
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(jal) 

MATERIAŁ PŁATNY 

23  października młodzi zawod-

nicy LKS Małapanew Ku-

czów wraz z uczniami Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Miotku 

wzięli udział w powiatowych roz-

grywkach turnieju „Z podwórka na 

stadion o Puchar Tymbarku”, który 

zorganizowany został w Strzybnicy.  

    Turniej Tymbarka jest jednym z największych turnie-

jów piłkarskich dla dzieci, dlatego tym bardziej miło nam 

poinformować, że dwóm z trzech wystawionych przez 

nasze miasto drużyn, udało się wywalczyć w swoich ka-

tegoriach drugie miejsca w turnieju!  

    Serdecznie gratulujemy młodym piłkarzom tak świet-

nego wyniku i życzymy dalszych sukcesów na boisku.  

Reprezentanci naszego miasta na podium Turnieju Tymbarka   

Spotkanie z policjantami w Miejskim Przedszkolu nr 1 „LEŚNE SKRZATY  

W iek przedszkolny to czas, kiedy 

należy zacząć wdrażać dziecko 

do dbałości o bezpieczeństwo własne    

i innych poprzez uświadamianie mu 

skutków wielu niebezpiecznych i ryzy-

kownych zachowań w domu, przed-

szkolu, na ulicy, w kontaktach z ludź-

mi i zwierzętami. Podejmując działa-

nia zmierzające do nabywania              

i utrwalania właściwych postaw i na-

wyków związanych z bezpieczeństwem 

i ochroną życia zorganizowaliśmy w 

naszym przedszkolu spotkanie z funk-

cjonariuszami policji.  
    11 października pan Arkadiusz Czer-

necki pełniący służbę w Powiatowej 

Komendzie Policji w Tarnowskich Gó-

rach wraz ze swoim kolegą - przedstawi-

cielem Komendy Policji w Kaletach 

przybyli z wizytą do naszych przedszko-

laków.  

    Podczas przedstawienia „Szkoła Ru-

chu Drogowego", przygotowanego przez 

4,5-latki z grupy „Smerfy”, nasi goście  

z uwagą oglądali i przysłuchiwali się 

występom dzieci. Pan Arkadiusz, pry-

watnie tatuś naszego wychowanka Bar-

tusia, zagrał nawet główną rolę – pana 

policjanta, który pytał dzieci o ważne 

sprawy dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego, jednocześnie egzaminując 

uczniów leśnej szkółki. Sprawdzian wia-

domości zakończył się pomyślnie dla 

wszystkich naszych wychowanków, 

które także podjęły dialog ze stróżami 

prawa. Nasi goście przybliżyli w ten 

sposób najmłodszym podstawowe zasa-

dy bezpiecznego poruszania się i podró-

żowania po drogach. W nagrodę za zda-

ny egzamin każda grupa otrzymała od 

panów policjantów upominki oraz opa-

ski odblaskowe, dzięki którym każdy 

przedszkolak będzie bardziej widoczny 

w czasie spacerów i wycieczek.  

    Ale to jeszcze nie koniec atrakcji, bo 

w sali pojawił się jeszcze jeden gość – 

ulubieniec dzieci- piesek Sznupek, który 

po przywitaniu się z milusińskimi, pozo-

wał do wspólnych fotografii. Natomiast 

na przedszkolnym podwórku w pięknej 

jesiennej scenerii zaparkował radiowóz, 

który tego dnia był do dyspozycji na-

szych przedszkolaków. Można było 

wsiąść do środka, zobaczyć wnętrze        

i wyposażenie policyjnego samochodu, 

potrzymać kierownicę, usłyszeć dźwięk 

sygnału policyjnego, a nawet powiedzieć 

coś przez megafon. Przedszkolacy           

z wypiekami na twarzach dzielili się 

swoimi wrażeniami i przeżyciami. Na 

pewno wizyta tak wyjątkowych gości, 

którzy na co dzień dbają o nasze bezpie-

czeństwo na długo pozostanie w dziecię-

cej pamięci.  

     Pragniemy serdecznie podziękować 

panu Arkadiuszowi Czerneckiemu za 

ogromne zaangażowanie w pomoc przy 

organizacji spotkania, zaproszenie do 

współpracy kaletańskiej policji oraz po-

święcony swój prywatny czas dla dobra 

naszych wychowanków. W tym roku 

szkolnym planujemy jeszcze kilka spo-

tkań z udziałem służb mundurowych      

z cyklu „Bezpieczny przedszkolak", 

więc liczymy na dalszą współpracę         

i pomoc w realizacji naszych działań 

edukacyjnych.  

 

Wychowawczynie grupy „Smerfy" -   

Izabela Kierat i Joanna Purgoł 

wraz z panią dyrektor, całym gronem 

pedagogicznym oraz wychowankami MP 

nr1 „Leśne Skrzaty" w Kaletach   
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(jal) 

29  października na terenie zbior-

ników wodnych w Zielonej od-

był się odbiór prac związanych z usu-

waniem szkód spowodowanych w tym 

miejscu przez bobry. Usunięte zostały 

dziury i jamy, a wał wzmocniony na-

rzutem kamiennym i metalową siatką. 

    Prace zostały wykonane przez Zarząd 

Zlewni w Opolu Państwowego Gospo-

darstwa Wodnego Wody Polskie na 

prośbę Miasta Kalety oraz PZW Koło    

w Kaletach. Wykonane prace przyczynią 

się do poprawy bezpieczeństwa przeciw-

powodziowego dla całego miasta.  

    W odbiorze wziął udział burmistrz 

Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz   

z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 

Alojzym Rupikiem, a także zastępca 

dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Ab-

dullah Al-Selwi.  

Wyścig z bobrami. Szkody usunięte  

W  dniu 4 listopada burmistrz Klaudiusz Kandzia spotkał 

się Panem Robertem Trojnar - przedstawicielem Cen-

trum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. z Sosnowca. Podczas 

spotkania przedstawiciel Centrum Realizacji Inwestycji PKP 

PLK S.A. przestawił zamierzenia jakie planowane są na intere-

sującym nas odcinku „lot B” 

    Projektowanie zamierzonych zmian w infrastrukturze kolejowej     

i drogowej, na odcinku „B” Nakło Śląskie – Kalina, przebiegającego 

przez Kalety, ma po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 

rozpocząć się pod koniec bieżącego roku, natomiast rozpoczęcie 

inwestycji planowane jest na 2023 rok.  

    Na terenie miasta Kalety, wśród planowanych robót znalazły się: 

modernizacja torów kolejowych, modernizacja peronów z przystoso-

waniem dla osób niepełnosprawnych, budowa podziemnego przej-

ścia przy dworcu kolejowym, likwidacja (po wybudowaniu pod-

ziemnego przejścia) istniejącej kładki dla pieszych. W kwestiach 

rozwiązań drogowych planuje się budowę wiaduktu nad torami        

w km 47,2 oraz likwidację obecnie użytkowanego przejazdu strzeżo-

nego w ciągu ul. 1 Maja. W trakcie spotkania burmistrz K. Kandzia 

zgłosił konieczność budowy ekranów dźwiękochłonnych w miej-

scach bliskiego sąsiedztwa z zabudową mieszkalną. Jeżeli to nie 

zostało uwzględnione, w wydanej decyzji środowiskowej, Miasto 

Kalety będzie wnioskowało do RDOŚ w Katowicach o wykonanie 

ponownych badań oddziaływania hałasu przenoszonego od odbywa-

jącego się ruchu kolejowego. 

    W miarę postępu prac projektowych i powziętych informacji,      

w tym zakresie, będziemy informować mieszkańców o zaawansowa-

niu tych prac. 

Przejście podziemne, wiadukt, nowe perony -  

inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie miasta Kalety    

Nagroda literacka dla  

pani Anny Dudek 

M ieszkanka naszego miasta,  

poetka, pani Anna Dudek, 

została laureatką VII Konkursu Po-

etyckiego „Rozwijamy skrzydła”, 

który odbył się w Gliwicach. W kon-

kursie zdobyła II miejsce za wiersz 

pt. „Koło”. 
 

Koło 

Kiedy wszyscy rysowali zygzaki 

Ja narysowałam koło 

Wtedy powiedzieli 

Coś ty za jeden taki 

Tu się rysuje zygzaki 
 

    Anna Dudek ma 52 lata. Na co dzień 

uczestniczy w Warsztatach Terapii Za-

jęciowej w Lublińcu. Poezja jest dla 

niej wielką pasją, daje jej poczucie sa-

morealizacji. Dzięki pisaniu może po-

kazać samą siebie, dokładnie taką, jaka 

jest. Jej wiersze zostały wydane w tomi-

kach. Na koncie ma publikację ze złoty-

mi myślami. Autorka wierszy „Dusza”, 

„Życie”, czy wspomnianego  „Koła”. 

 

Jan Potempa 
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Plener malarski w Zielonej  

Od  23 do 25 września b.r. grupa 

plastyczna "Inspiracje" (9 

malarek i 1 rzeźbiarz),  działająca 

przy Domu Kultury w Kaletach,   

przebywała w ośrodku  wypoczynko-

wym "Zielona Sosna" w Zielonej na 

plenerze malarskim. Byliśmy bardzo 

troskliwie i życzliwie przyjmowani 

przez obsługę ośrodka.  

    Tematem przewodnim pleneru była: 

"Kaletańska złota jesień". Piękna pogo-

da, bogactwo otaczającej nas przyrody, 

miła atmosfera sprzyjały pracy twórczej. 

Mieliśmy  możliwość obserwować          

i podziwiać naszą Zieloną o różnych 

porach dnia, o poranku w pełnym 

świetle i o zachodzie. Robiliśmy zdjęcia 

i szkice, które wykorzystamy do swoich 

prac.  Używając w swoich obrazach   

różnych technik malarskich (akryl, ak-

warela, farby olejne, rzeźba) staraliśmy 

się uchwycić magię i koloryt nad-

chodzącej je-

sieni. Malowanie 

z natury, w bez-

pośrednim kon-

takcie z przy-

rodą, to także 

c a ł a  g a m a 

p o z y t y w n y c h 

wrażeń i emocji, 

mamy nadzieję, 

że udało nam się 

to odzwierciedlić  

w swoich pra-

cach.  

    Na co dzień 

tworzymy indy-

widualnie, w zaciszu swoich pracowni. 

Takie 3-dniowe wspólne malowanie daje 

możliwość nauczenia się czegoś 

nowego, wymianę doświadczeń, po-

prawienia swojej techniki a przede 

wszystkim integruje grupę jako całość. 

Wieczorne rozmowy na pewno poz-

woliły nam lepiej się poznać i zrozu-

mieć.  

    Dziękujemy naszym patronom i do-

brodziejom: panu Burmistrzowi Klau-

diuszowi Kandzi i panu dyrektorowi 

MDK w Kaletach Marianowi Lisieckie-

mu za wsparcie naszej działalności            

i umożliwienie nam pobytu w tym pięk-

nym zakątku. Bardzo nas ucieszyła ich 

osobista wizyta w czasie trwania plene-

ru, daje nam to poczucie, że nie tylko dla 

nas jest ważne to co robimy. Dobre rela-

cje grupy "Inspiracje"z władzami miasta 

Kalety i MDK zaowocowały  urucho-

mieniem od października zajęć plastycz-

nych  dla dzieci i młodzieży. Członko-

wie naszej grupy będą współuczestni-

czyć w prowadzeniu tych zajęć przez 

cały rok. Mamy nadzieję,  że spowoduje 

to rozwinięcie  nowych talentów 

plastycznych wśród młodych miesz-

kańców naszego miasta.  

    Pobyt w Zielonej uznajemy za bardzo 

udane przedsięwzięcie i mamy nadzieję, 

że plener ten znajdzie się na stałe w ka-

lendarzu imprez kulturalnych Kalet.                                 

W przyszłym roku mogłaby w nim 

uczestniczyć także młodzieżowa grupa 

plastyczna. W przyszłości chcielibyśmy 

aby  plener w Zielonej zyskał rangę wy-

darzenia regionu z udziałem plastyków   

z okolicy.  

     

     W plenerze uczestniczyli: Agata Pe-

na, Gerard Mazur, Hilda Mazur, Ewa 

Wicher, Sabina Howaniec, Jadwiga Mi-

ka, Zenona Krzywańska, Weronika Ko-

pyciok, Dorota Kłosek, Bogusława Gaj-

dos. 

                           Bogusława Gajdos 
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Jacek Lubos 

S zybko zapadający zmierzch pod-

czas jesiennych i zimowych mie-

sięcy już nie będzie przeszkodą dla 

miłośników jazdy na rolkach. Tor jaki 

powstał na terenie stadionu miejskie-

go w Kaletach został właśnie oświetlo-

ny i będzie można z niego korzystać 

nie tylko w dzień.  

    W celu oszczędności energii elek-

trycznej zostały zamontowane czasowe 

wyłączniki prądu dla sterowania oświe-

tleniem toru rolkowego i boiska wielo-

funkcyjnego. 

    Chcąc skorzystać z infrastruktury 

sportowej po zmroku możemy sami włą-

czyć oświetlenie a po zakończeniu je 

wyłączyć. W przypadku niewyłącze-

nia oświetlenia po upływie godziny 

oświetlenie zostanie wyłączone au-

tomatyczne. Włączniki zainstalowa-

ne zostały na ścianie budynku klubu 

KS Unia Kalety.  

    Teraz, jeśli tylko pogoda pozwoli, 

z toru rolkowego i boiska wielofunk-

cyjnego będzie można korzystać 

również w godzinach wieczornych. 

Zachęcamy do aktywnego spędzania 

wolnego czasu!  

Tor rolkowy dostępny również po zmierzchu   

Agnieszka Kwoka 

„Horror  M a s a k r a t o r ” 

pod taką nazwą 

zagościł bieg z przeszkodami w Kale-

tach, który odbył się na torze OCR 

Art Beauty Day Spa & Fitness.  

    W biegu wzięło udział prawie pół 

tysiąca zawodników z całego Śląska        

i nie tylko. Do pokonania zawodnicy 

mieli trasę o długości około 5 kilome-

trów przez las, rzekę Małą Panew oraz 

liczne doły i naturalne przeszkody. Do-

datkowo przed biegiem głównym, odby-

ły się biegi dla dzieci.  

   Bieg inny niż wszystkie, bo nocą           

i oprócz przeszkód, były rów-

nież straszne postacie wyskakujące         

z niespodziewanych miejsc na trasie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-

we medale, ciepłą herbatę i posiłek. Naj-

młodsi dodatkowo w pakiecie startowym 

otrzymali koszulki, dyplomy i torby na 

buty.  

    Licznie na podium stawali nasi za-

wodnicy SPARTAN TEAM 1 miejsce 

drużynowo OPEN, 1 miejsce open ko-

biet Klaudia Radziwończyk. Dodatkowo 

młodzi Spartanie w swoich kategoriach 

wiekowych:  1 miejsce Julia Marzec,      

1 miejsce Agata Gozdek, 3 miejce Nata-

lia Budny, 3 miejsce Błażej Zok, 2 miej-

sce Filip Ulbricht, 3 miejsce Szymon. 

     Wszystkim serdecznie gratulujemy     

i dziękujemy za udział i przybycie. Duże 

zainteresowanie i pozytywne opinie po 

imprezie napawają dumą i rokują kolej-

ne takie biegi w naszym mieście. Impre-

za nie odbyłaby się bez sponsorów           

i wsparcia ludzi, którym serdecznie or-

ganizatorzy dziękują.   

Horror Masakrator 

Karol Nowakowski 

12 punktów w 5 meczach 

 Unia odzyskała formę 

P aździernik i początek listopada był okresem dobrej 

gry kaletańskiej Unii.  

    Drużyna wygrała u siebie derbowe mecze z Jednością Bo-

ronów (1:0) i MLKS Woźniki (2:0), pokonała też na wyjeździe 4:1 

Olimpię Truskolasy, a tydzień później w takim samym stosunku          

u siebie Grom Cykarzew. Niejako „po drodze” zaliczyła nikłą porażkę 

(0:1) z Amatorem Golce. Zespół z Fabrycznej pnie się w górę tabeli      

i zajmuje w niej obecnie wysokie, 6-te miejsce. 
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Bezpieczniej na ścieżce do Drutarni  

Z arząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w paź-

dzierniku  zamontował barierki wzdłuż ścieżki ro-

werowej w Drutarni przy Drodze Wojewódzkiej 789.  

    Ten element infrastruktury drogowej ma za zadanie chro-

nić podróżujących przed niekontrolowanym zjazdem ze 

ścieżki na niżej położone nieruchomości. Władze samorzą-

dowe Miasta Kalety składają serdeczne podziękowanie 

Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach za kolejne 

inwestycje na terenie Kalet, które poprawią bezpieczeństwo 

podróżujących ta ścieżką.  

Zakończenie sezonu 2019 lotów kaletańskiej sekcji PZHGP   

W  sobotę, 19 października,          

w Klubie w Drutarni odbyło 

się uroczyste zakończenie sezonu lo-

tów gołębi pocztowych sekcji Kalety. 

Podczas tego spotkania Wiceprzewod-

niczący Rady Miejskiej w Kaletach 

Alojzy Rupik wręczył puchary tego-

rocznym najlepszym hodowcom gołębi 

pocztowych, członkom kaletańskiej 

sekcji PZHGP. Mistrzami w poszcze-

gólnych kategoriach zostali: 

  

• TRADYCYJNE MISTRZOSTWO 

TYPOWANE 20/10 
1. MISTRZ – LIPIŃSKI PIOTR 

2. VICE MISTRZ – LEBEK ZYGFRYD 

3. II VICE MISTRZ – MACHURA 

ADAM 

  

• MISTRZOSTWO LOTÓW    

KRÓTKICH – KATEGORIA „A” 
1. MISTRZ – MACHURA ADAM 

2. VICE MISTRZ – LIPIŃSKI PIOTR 

3. II VICE MISTRZ –LEBEK ZYG-

FRYD 

  

• MISTRZOSTWO LOTÓW     

ŚREDNICH – KATEGORIA „B” 
1. MISTRZ – LIPIŃSKI PIOTR 

2. VICE MISTRZ – LEBEK ZYGFRYD 

3. II VICE MISTRZ – MACHURA 

ADAM 

  

• MISTRZOSTWO LOTÓW        

DŁUGICH – KATEGORIA „C” 
1. MISTRZ – LIPIŃSKI PIOTR 

2. VICE MISTRZ – LEBEK ZYGFRYD 

3. II VICE MISTRZ – MACHURA 

ADAM 

  

• MISTRZOSTWO MARATONÓW – 

KATEGORIA „M” 
1. MISTRZ – LIPIŃSKI PIOTR 

2. VICE MISTRZ – LEBEK ROBERT- 

JAKUB 

3. II VICE MISTRZ – KRZYMIŃSKI 

TOMASZ 

  

• NAJLEPSZE LOTNIKI DOROSŁE 
1. NAJLEPSZA SAMICA – LIPIŃSKI 

PIOTR PL-0161-14-6148 13 KONKUR-

SÓW 

2. NAJLEPSZY SAMIEC – LIPIŃSKI 

ROMAN PL-0161-14-6356 13 KON-

KURSÓW 

3. NAJLEPSZA ROCZNA SAMICA – 

LIPIŃSKI PIOTR PL-0161-18- 304 11 

KONKURSÓW 

4. NAJLEPSZY ROCZNY SAMIEC – 

LIPIŃSKI ROMAN PL-0382-18-2108 7 

KONKURSÓW 

  

MISTRZOSTWA GOŁĘBI         

MŁODYCH 2019 

• TRADYCYJNE MISTRZOSTWO 

SEKCJI KALETY- SERIA 20/10 
1. MISTRZ MACHURA ADAM 

2. VICE MISTRZPŁUDOWSKI JA-

CEK 

3. II VICE MISTRZ PELLA FRANCI-

SZEK 

  

• NAJLEPSZE GOŁĘBIE MŁODE 
1. MACHURA ADAM PL-0161-19- 

6183 

2. PLUDOWSKI JACEK PL-0161-19-

6311 

3. PELLA FRANCISZEK PL-0161-19-

6380 

  

PZHGP ODDZIAŁ TWORÓG        

MISTRZOSTWO O PUCHAR    

BURMISTRZA MIASTA KALETY 
1. MISTRZ JARUSZOWIEC WALDE-

MAR 

2. VICE MISTRZ JAWOREK PIOTR 

3. II VICE MISTRZ MACHURA 

ADAM 

  

PZHGP SEKCJA KALETY 

• PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 

KALETY 
1. MISTRZ - LEBEK ROBERT - JA-

KUB 

2. VICE MISTRZ - LIPIŃSKI ROMAN 

3. II VICE MISTRZ - LIPIŃSKI PIOTR 

Sekretarz sekcji Andrzej Kocyba 
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Jan Potempa 

Z  początkiem listopada 

rozpoczął się ostatni 

etap przebudowy ulicy Ga-

wlika.  

   Tym samym realizowany 

jest projekt pn. Przebudowa 

odcinka drogi gminnej ul. 

Gawlika w Kaletach (nr 646-

203S), na jaki Miasto Kalety 

pozyskało dodatkowe środki 

z Budżetu Państwa w ramach 

Funduszu Dróg Samorządo-

wych. Zakres inwestycji 

przewiduje wykonanie na-

wierzchnia utwardzonej ul. 

Gawlika z betonowej kostki 

brukowej. Prace mają zakoń-

czyć się do końca listopada 

2019.  

Ostatni etap remontu ul. Gawlika rozpoczęty  

Tarnogórski Poranek Biznesowy w Kaletach  

29  października w sali konferen-

cyjnej Restauracji Gościnna 

odbył się pierwszy raz w Kaletach 

Tarnogórski Poranek Biznesowy. Or-

ganizatorem wydarzenia była Izba 

Przemysłowo-Handlowa w Tarnow-

skich Górach oraz Miasto Kalety. 

Konferencja zorganizowana została 

dla przedsiębiorców z terenu powiatu 

tarnogórskiego.  

    Tego typu spotkania to okazja dla 

osób prowadzących własne firmy do 

poznania się oraz zacieśnienia kontak-

tów biznesowych.  

    Spotkanie otworzył burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia, który powitał 

gości w naszym mieście oraz przedsta-

wił prezentację multimedialną na temat 

współpracy samorządu z przedsiębiorca-

mi oraz przedstawił ofertę gminnych 

nieruchomości przeznaczonych w miej-

scowym planie zagospodarowania prze-

strzennego Miasta Kalety pod działal-

ność usługową. Goście mieli także moż-

liwość wzięcia udziału 

w dyskusji prowadzo-

nej przez przedstawi-

ciela IPH na temat 

kreatywnego planu 

działania         w biz-

nesie oraz szeroko 

pojętego leasingu.

  

    W  ko nfe r encj i 

udział wzięła także 

przewodnicząca Rady 

Miejskiej Janina Perz, 

wiceprzewodniczący 

Alojzy Rupik oraz radni Ryszard Sendel, 

Krzysztof Rogocz i Grzegorz Krupa, 

którzy mają lub mieli styczność z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej.  

M iejski Ośrodek Po-

mocy Społecznej  

w Kaletach przypomina, 

że osoby, którym przed 

dniem 1 stycznia 2018 

roku została przyznana 

Karta Dużej Rodziny w formie trady-

cyjnej (plastikowej) i które są za-

interesowane przyznaniem Karty        

w formie elektronicznej, uzyskanie tej 

formy Karty będzie bezpłatne jeżeli 

złożą wniosek do dnia 31 grudnia 2019 

roku. Po upływie tego czasu opłata za 

przyznanie elektronicznej formy Karty 

wynosić będzie 9,21 zł. 

 Aplikacja mKDR posiada kilka funkcji: 

rodzic może wyświetlać na swoim 

smartfonie Karty swoich dzieci oraz mał-

żonka;  

aplikacja umożliwia wyszukiwanie part-

nerów KDR wg kategorii, lokalizacji, 

frazy;  

funkcja geolokalizacji pozwala na wy-

szukiwanie instytucji lub firm oferują-

cych zniżki w miejscu lub okolicy,         

w której przebywa użytkownik aplikacji;  

użytkownik aplikacji może dodawać 
partnerów KDR do listy „ulubionych”   

aplikacja pozwala także na przekazywa-
nie informacji członkom rodzin wielo-

dzietnych zarówno o aktualnych zniżkach 

i nowych partnerach, jak i konieczności 

złożenia wniosku przed terminem 

ważności Karty, np. w przypadku dzieci 

przed 18 r.ż.  

aplikacja umożliwia logowanie się po-

przez szybki dostęp - podając kod pin.  

(Źródło:https://www.gov.pl/web/rodzina/

aplikacja-mkdr), 
 https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-

finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-

zdobyc) 
 

Wnioski o przyznanie elektronicznej 

formy Karty dostępne są w biurze 

MOPS – Dział Świadczeń Rodzinnych   

i Funduszu Alimentacyjnego (biuro nr 

1, parter budynku UM). 

Elektroniczna forma Karty Dużej Rodziny - (aplikacja mKDR) 
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W  październiku wyremontowana 

została drewniana nawierzchnia 

mostu na ul. Stawowej w Zielonej.  

    W związku z tym, iż most znajduje się 

w ciągu drogi powiatowej, prace zostały 

wykonane na zlecenie Powiatu Tarnogór-

skiego. Most aktualnie wykorzystywany 

jest jako ciąg pieszo-rowerowy umożli-

wiający turystom i mieszkańcom m.in. 

swobodny przejazd ścieżką dydaktyczną 

„Zielona Pętla”, a także przejście do zlo-

kalizowanej nieopodal wiaty grillowej. 

     Miasto Kalety składa podziękowania 

Powiatowi Tarnogórskiemu za wykonanie 

remontu tego mostu, a także radnemu po-

wiatowemu Eugeniuszowi Ptak, dzięki 

którego staraniom inwestycja ta została 

zrealizowana.  

Nr 11 (331) 
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Renata Czudaj 

M iejski Ośro-

dek Pomocy 

Społecznej w Kale-

tach przypomina, że 

do dnia 30 listopada 

2019 r. można skła-

dać wnioski na świadczenie „Dobry 

start” – jednorazowe wsparcie w 

wysokości 300 zł. dla wszystkich 

uczniów, którzy rozpoczęli rok 

szkolny. Świadczenie przysługuje 

raz w roku na dziecko uczące się w 

szkole, aż do ukończenia przez nie 

20. roku życia.  

    Dzieci niepełnosprawne, uczące się 

w szkole, otrzymają świadczenie do 

ukończenia 24 roku życia. Aby otrzy-

mać wsparcie, należy złożyć wniosek 

drogą elektroniczną poprzez banko-

wość elektroniczną. Szczegółowe 

informacje można uzyskać w Dziale 

Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 

Alimentacyjnego (parter budynku 

UM) lub pod nr tel. (34) 3527-656.  

Do końca listopada     

przyjmowane są wnioski 

na świadczenie  

„Dobry start”  

W  siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Ka-

letach (I piętro – pokój 

7a) jest możliwość sko-

rzystania z zajęć z Certy-

fikowanym Specjalistą 

Psychoterapii Uzależnień p. mgr Alek-

sandrą Krzyżaniak – Wiencek.  

    Ww. Specjalista udziela pomocy miesz-

kańcom naszego miasta dotkniętych pro-

blemem uzależnień, a także członkom ich 

rodzin. Osoby, które chciałyby skorzystać 

z pomocy czy porady specjalisty prosimy 

o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub 

osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kaletach (pokój nr 7a). Te-

rapeuta dostępny będzie w dniu19 listopa-

da.  

Most w Zielonej z nową nawierzchnią   

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

W  dniu 14 października, w sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Kaletach odbyła się XI sesja Rady 

Miejskiej w Kaletach. 

Obradom przewodniczyła przewodni-

cząca Rady Miejskiej Janina Perz.  

    W obradach udział wzięło 14 radnych, 

co przy 15 osobowym składzie Rady 

Miejskiej upoważniło Radę do podejmo-

wania prawomocnych uchwał.  

    W pierwszych punktach obrad radni 

wysłuchali sprawozdań przewodniczącej 

Rady oraz burmistrza z okresu między-

sesyjnego, a także zapoznali się z infor-

macją o stanie realizacji zadań oświato-

wych gminy Kalety za rok szkolny 

2018/2019, oraz z przedstawioną w for-

mie multimedialnej informacją nt. reali-

zacji zadań inwestycyjnych i remonto-

wych ujętych w budżecie miasta Kalety 

w 2019 roku.  

    Jednym z ważniejszych punktów po-

rządku obrad były wybory ławników na 

kadencję od 2020 r. do 2023 r. Po przed-

stawieniu przez przewodniczącą Zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników - 

Panią Irenę Nowak – opinii na temat 

kandydatek na ławników, powołana zo-

stała komisja skrutacyjna, która przepro-

wadziła wybory. W wyniku głosowania 

tajnego na ławnika do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach do orzekania     

w sprawach z zakresu prawa pracy wy-

brana została pani Blandyna Kąkol 

(uchwała Nr 92/XI/2019).  

    Podczas sesji radni podjęli ponadto 

następujące uchwały:  

Nr 89/XI/2019 zmieniającą uchwałę Nr 

73/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Gminę Kalety         

w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości      

i zagospodarowania tych odpadów, spo-

sobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi.  

Nr 90/XI/2019 zmieniającą uchwałę      

w sprawie uchwalenia regulaminu udzie-

lania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Kalety.  

Nr 91/XI/2019 w sprawie pozostawienia 

bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata 

na ławnika, które nie spełnia wymogów 

formalnych.  

Nr 93/XI/2019 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Tarno-

górskiemu na realizację zadania: 

„Remont nawierzchni bitumicznej drogi 

powiatowej nr 3248S ul. Fabryczna         

w Kaletach”.  

Nr 94/XI/2019 w sprawie zmian budżetu 

Miasta Kalety na 2019 rok. 

Nr 95/XI/2019 w sprawie zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej na lata 201-

9-2029.  

    W trakcie obrad przewodniczący Ko-

misji Rewizyjnej Ryszard Sendel przed-

stawił zebranym wyniki kontroli z kon-

troli dochodów i wydatków funkcjono-

wania systemu gospodarowania odpada-

mi komunalnymi za okres obowiązywa-

nia 3 letniej umowy, która zakończyła 

się z dniem 31.12.2018 r.  

    W punkcie wolne głosy i wnioski, 

dodatkowe informacje zgłaszano bieżące 

sprawy, głos zabrał również radny po-

wiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając 

sytuację w Powiecie Tarnogórskim.  

                              Małgorzata Mazur  

Renata Czudaj 

Porady Specjalisty  

Psychoterapii Uzależnień  

Agnieszka Kwoka 
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(jal) 

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytko-

wej 63,80 m2, usytuowany na parterze bu-

dynku wielorodzinnego, na działce nr 486/64 

o powierzchni 0,1012 ha, położonej w Kale-

tach przy ul. Sobieskiego 14, arkusz mapy 

13, obręb Kalety, opisanej w księdze wieczy-

stej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Gó-

rach pod numerem GL1T/00083224/0, wraz 

z udziałem w częściach wspólnych nierucho-

mości w wysokości 2557/10.000. 

 

Lokal mieszkalny składa się z: 

pokoju o powierzchni 18,5 m2  

pokoju o powierzchni 13,5 m2  

pokoju o powierzchni 10,6 m2 

kuchni o powierzchni  10,8 m2 

łazienki o powierzchni 2,1 m2 

WC o powierzchni 1,2 m2 

komunikacji o powierzchni 7,1 m2. 

 

Do lokalu przynależne są 2 pomieszczenia - 

piwnica o powierzchni użytkowej 30,2 m2.  

 

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu 

mieszkalnego) wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi oraz udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości wynosi 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

 

Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2019 roku 

o godzinie 13.00 w sali posiedzeń nr 24 

Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. 

Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 

 

Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych) należy wpłacić 

gotówką lub przelewem na konto Urzędu 

Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 

2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 16 grud-

nia 2019 r. i w dniu przetargu 

przedstawić dowód wpłacenia 

wadium. 

 

Wadium wpłacone przez uczest-

nika przetargu, który przetarg 

wygrał, zalicza się na poczet 

ceny nabycia lokalu.  

 

Wylicytowana cena nieruchomo-

ści płatna jest w całości przed 

zawarciem umowy notarialnej. 

Koszt spisania umowy ponosi 

nabywca. 

 

Wadium przepada w razie uchy-

lenia się uczestnika, który prze-

targ wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. 

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy 

dokonać oględzin lokalu, zapoznać się  

z dokumentacją przedmiotowego lokalu oraz 

z warunkami przetargu podanymi w ogłosze-

niu o przetargu i regulaminie.  

 

Informacji związanych z przetargiem, w tym 

o oględzinach lokalu, można uzyskać  

w Urzędzie Miasta Kalety, biuro nr 11         

(I piętro) lub pod numerem telefonu      

34 352 76 50. 
 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo 

unieważnienia przetargu bez podania przy-

czyny. 

Wyniki wyborów parlamentarnych  Kaletach 

13 października odbyły się ogólnokrajowe wybory posłów i senatorów. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania              

z wszystkich pięciu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kalety. Frekwencja w Kaletach wyniosła 56,88 % 

(6987 - uprawnieni do głosowania; 3974 - ilość wydanych kart do głosowania).  

1. Głogowski Tomasz Marian (KKW Koalicja Obywatelska) -

 686  

2. Dziuk Barbara Anna (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 552 

3. Borys - Szopa Bożena Teresa (KW Prawo i Sprawiedli-

wość) - 492  

4. Olszewski Tomasz Jan (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 330 

5. Pilot Andrzej Antoni (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) -

 257  

6. Kubica Józef Jan (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 160 

7. Golbik Marta Joanna (KKW Koalicja Obywatelska) - 141 

8. Nowicka Wanda Hanna (KW Sojusz Lewicy Demokratycz-

nej) - 136  

9. Dziębowski Sebastian (KW Konfederacja Wolność i Nie-

podległość) - 119  

10. Szarama Wojciech Piotr (KW Prawo i Sprawiedliwość) -

 114 

  

Ilość głosów oddanych na kandydatów do Senatu RP: 
  

1. Frankiewicz Zygmunt Mieczysław – KWW Koalicja    

Obywatelska PO .N IPL ZIELONI – 1932 

2. Probierz Krystian Karol - KW Prawo i Sprawiedliwość –

 1920 

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 

położonego w Kaletach przy ul. Sobieskiego 14, stanowiącego własność Gminy Kalety. 
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Materiały do Biuletynu przyjmowane są   

do 20-tego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos@kalety.pl  

oraz w Urzędzie  Miejskim,  

w biurze nr 23 b.    

 

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  

(034) 352– 76 –52,  

pon. 7.30- 17.00,  

wt. – czw. 7.30-15.30,  

pt. 7.30-14.00   

 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  

(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn@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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