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P rzypominamy, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kale-

tach działa punkt konsultacyjny Programu „Czyste Po-
wietrze”.  
     Mieszkańcy Kalet zainteresowani uczestnictwem w progra-

mie i ubieganiem się o dotację m.in. na wymianę źródła ciepła 

czy termomodernizację swoich budynków jednorodzinnych, 

mogą skorzystać z doradztwa przeszkolonego przez WFOŚiGW 

pracownika, który w razie konieczności pomoże również            
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.  

    Osobą obsługującą punkt konsultacyjny w naszym mieście 

jest p. Przemysław Kocot. Z uwagi na obecną sytuację, reko-

mendowany jest kontakt telefoniczny pod nr 34/3527 650. 

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał porozu-

mienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowicach o współpracy w obsłudze pro-

gramu “Czyste Powietrze” w lipcu ubiegłego roku. Nasze miasto 

było jedną z pierwszych gmin województwa śląskiego, która 

podpisała porozumienie dotyczące tego Programu.  

   Na stronach  7-8 prezentujemy wywiad z Przemysławem Ko-

cotem, w którym przybliżamy mieszkańcom cele Programu         

i zakres pomocy konsultanta, na jaki mogą liczyć decydując się 
na wnioskowanie o dofinansowanie.  

Kaletański punkt konsultacyjny Programu 
„Czyste Powietrze”   

M apa turystyczna 

„Ziemia tarnogórsko
-lubliniecka” to pierwsze 

zbiorcze  opracowanie 

wszystkich szlaków tury-

stycznych naszej okolicy, 

gdzie Kalety znajdują się     
w jej samym centrum.  
    To właśnie nasze miasto 

wyszło z inicjatywą opraco-

wania mapy, która obejmuje 

nie tylko szlaki piesze i rowe-

rowe (m.in. Leśno Rajza) lecz 

również kajakowe, konne,      

a także szlak zabytków    

UNESCO, Szlak Zabytków 

Techniki, Szlak Architektury 

Drewnianej oraz najciekawsze 

atrakcje turystyczne. Jednym 

słowem powstała mapa,         

w której każdy turysta znaj-

dzie wszystkie najważniejsze 

i najciekawsze informacje o ziemi tarnogórsko-lublinieckiej.  

    Mapa już wkrótce trafi do dystrybucji. O szczegółach kolpor-

tażu tego wydania poinformujemy niebawem.  

Powstała mapa turystyczna                      
ziemi tarnogórsko-lublinieckiej   

Jacek Lubos 
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Restauracja ”Słono i słodko” 
 w Zielonej  

zaprasza na domowe obiady  

oraz desery 

w soboty i niedziele, 

w godzinach 12.00-17.00 
 

Kalety– Zielona 

ul. Ofiar Katynia 110  

(dawny „Zajazd u Rzepki”) 

 

Kontakt pod nr tel. : 601-630-058 

 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.gazeta.kalety@gmail.com 

w godzinach 8.00– 11.30 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  

 

Biuletyn Informacyjny  

Miasta Kalety 

24 września 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Kaletach 

21 września odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Witosa w Kaletach 

27 września, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się inauguracyjny koncert Zespołu Pieśni i Tańca KALETY.  

7 września, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach odbyło się spotkanie upamiętniające piątą rocznicę tragiczniej 

śmierci śp. dyrektora tej placówki- Marcina Walczaka.  

30 września, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbył się wieczór poetycki Pani Marii Rogocz promujący 

dwa najnowsze tomiki wierszy pt. „Zwierciadło duszy mej” oraz „Z delikatnością motyla”.  

29 września otwarto w Kaletach  szkołę muzyczną. Na osiedlu przy ul. 1 Maja, zainaugurowała  swoją działalność pierwsza            

w naszym mieście Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia „Konik” w Kaletach. 

26 września, kaletańska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowała Dzień Otwartej Remizy.   

UWAGA!  

ZNALEZIONO KLUCZE! 

Komisariat Policji w Kaletach informuje,   

iż w miesiącu październiku, w rejonie budynku OSP w Kaletach, 

znaleziono klucze wraz z dwoma pilotami.                              

Właściciel może   odebrać zgubę na Komisariacie.   
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Agnieszka Kwoka 

Z akończony niedawno sezon węd-

karski w Ichtioparku kolejny raz 

pokazał, jak dużym zainteresowaniem 

cieszył się nasz kaletański park 

tematyczny, a szczególnie wypo-
życzalnia sprzętu wędkarskiego.  
    I to nie tylko wśród mieszkańców 

miasta ale także turystów z całego 

Śląska. Tygodniowo Ichtiopark 

odwiedzało około 200 osób. Szcze-

gólnie w weekendy, kiedy pogoda 

dopisywała, nad zbiornikiem wod-

nym można było spotkać całe rodzi-

ny. Jedni wędkowali, drudzy space-

rowali, a jeszcze inni piknikowali 

pod wiatami. Najmłodsi mieszkańcy 

mieli do dyspozycji gry terenowe 

oraz duże modele ryb, dzięki którym        

z bliska można zapoznać się z gatunkami 

tych zwierząt występujących w lokalnym 

środowisku.  

    W czasie wakacyjnych weekendów     

w Ichtioparku działał letni bar plenerowy 

Restauracji Gościnna, który cieszył się 
dużą popularnością. Zaplecze gastrono-

miczne w tym miejscu było strzałem       

w dziesiątkę, bo nie od dziś wiadomo, że 

ruch na świeżym powietrzu wzmaga ape-

tyt.  

    Wypełniając założenia i ideę funkcjo-

nowania Ichtioparku, w bieżącym roku 

staw cyklicznie był zarybiany. Do zbior-

nika wpuszczonych zostało łącznie ponad 

500 kg karpi. W miesiącach jesiennych 

planowane jest kolejne zarybianie zbiorni-

ka.  

Podsumowanie sezonu turystycznego w Ichtioparku   

We  wrześniu odbyły się posiedzenia komisji opiniującej zgłoszone projekty 

do budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2021 r. Wnio-
sek złożony przez radnego powiatowego Eugeniusza Ptaka pn. „Ciekawostki przy-

rodnicze powiatu tarnogórskiego. Tablice informacyjne na terenie Miasta Kalety-

Leśnego Zakątka Śląska” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną      
i został zakwalifikowany pod głosowanie społeczne. Rozpoczęło się ono 5 paździer-

nika 2020 r.  
   Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu. W celu oddania głosu każdy miesz-

kaniec jest proszony o wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie inter-

netowej  

 www.budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl 
 

 w której powinien: zaznaczyć wybrany projekt (tylko jeden) podać swoje imię i nazwi-

sko, podać swój adres zamieszkania. Następnie głosujący zostaje poproszony do wy-

pełnienia ankiety dotyczącej budżetu partycypacyjnego wraz z podaniem swojego       

nr pesel.  

Kaletański projekt z pozytywną oceną. Rozpoczęło się   głosowanie w ramach do budżetu 
partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego  

W Kaletach powstaje kolejna stanica rowerowa   

J uż niedługo na terenie naszego mia-

sta utworzona zostanie kolejna sta-
nica rowerowa. Dzięki przychylności 

gospodarza terenu – Nadleśnictwa 

Świerklaniec, zlokalizowana zostanie w 

leśnictwie Jędrysek na terenie ścieżki 

edukacyjnej „Pętla z cisem Donner-

smarcka”.  
    Duża, drewniana wiata powstanie na 

wzór naszej pierwszej stanicy z Truszczy-

cy. Dla miłośników dwóch kółek udostęp-

niona zostanie do końca października tego 

roku. Środki na realizację tego zadania 

zabezpieczone zostały już przez radnych 

na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 

24 września 2020 r.  

     Decyzja o budowie kolejnej stanicy 

podyktowana została potrzebą tworzenia 

takich miejsc w naszym mieście. Obser-

wując jak dużą popularnością w Kaletach 

cieszy się rower jako ulubiony środek 

transportu, a także stale rosnąca liczba 

turystów uznano jako zasadne budowę 
nowego miejsca odpoczynku dla miłośni-

ków dwóch kółek. Będzie w niej można 

usiąść pod daszkiem, posilić się i zrobić 
sobie przerwę na krótki biwak. 

Mamy nadzieję, że nowa stanica rowero-

wa w Jędrysku przypadnie do gustu 

mieszkańcom Kalet i gościom przemie-

rzającym dukty Leśnego zakątka Śląska.  

Agnieszka Kwoka 

W  związku z utrzymującym się 
wysokim poziomem zachorowań, 

spowodowanych pandemią COVID–19, 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego 
podjął decyzję o prowadzeniu przez 

rachmistrzów spisowych wywiadów 

wyłącznie drogą telefoniczną w gospo-

darstwach rolnych przydzielonych im 

do realizacji. Decyzja obowiązuje na 

terenie całego kraju od 1 października 
2020 r. do odwołania.  

UWAGA!  
Wywiady rachmistrzów       

w spisie rolnym  

wyłącznie przez telefon  
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M iasto Kalety wystąpiło do Nadle-

śnictwa Świerklaniec o nieodpłat-
ne udostępnienie terenu wokół pomnika 

przyrody – cisa pospolitego znajdujące-

go się w leśnictwie Jędrysek, zwanego 

„Cisem Donnersmarcka”. Planowane 

jest aby w tym miejscu stworzyć kolejną 
atrakcję przyrodniczą w naszym mie-
ście, poprzez wyeksponowanie wiekowe-

go drzewa.  
    To ekologiczno-dydaktyczne miejsce 

będzie nie tylko wspaniałą lekcją przyro-

dy, ale przede wszystkim historii. Teren, 

na którym rośnie cis zostanie oznakowany 

tablicami informacyjnymi, a także ogro-

dzony płotkiem.  

    Do samego pomnika przyrody prowa-

dzić będzie ścieżka w formie drewnianego 

pomostu spacerowego. Wszystko to, aby 

nadać ciekawy charakter temu miejscu, ale 

także jak najbardziej zabezpieczyć oraz 

chronić drzewo przed jego zbyt ekspan-

sywnym zwiedzaniem.  

    Miasto Kalety zwróci się także do Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej o dofinansowa-

nie zabiegów pielęgnacyjnych zabytkowe-

go cisa. „Cis Donnersmarcka” będzie wiel-

ką atrakcją dla kolarzy oraz okazją do edu-

kacji ekologicznej mieszkańców oraz go-

ści odwiedzających nasze miasto.  

Już wkrótce kolejna      
atrakcja przyrodnicza          

w naszym mieście!    

Agnieszka Kwoka 

Wieczór poetycki Pani Marii Rogocz   

30  września 2020 r., w sali wido-

wiskowej Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach odbył się wieczór 

poetycki Pani Marii Rogocz promujący 

dwa najnowsze tomiki wierszy pt. 

„Zwierciadło duszy mej” oraz „Z deli-
katnością motyla”.  
    Uroczystość otworzył dyrektor kale-

tańskiego MDK-u Marian Lisiecki, który 

pokrótce przybliżył sylwetkę artystyczną 
poetki oraz jej dorobek literacki. Pani 

Maria jest człowiekiem wielu pasji. 

Oprócz długoletniej pracy w administra-

cji pełniła wiele funkcji społecznych, 

przez co jest znana i lubia-

na nie tylko w swoich ro-

dzinnych Kaletach. Jej 

zamiłowanie do poezji 

stało się motywacją do 

tworzenia własnych utwo-

rów, które finalnie zebrane 

zostały już w sześciu tomi-

kach.  

    Podczas wieczoru po-

etyckiego, wiersze recyto-

wała sama Autorka, a także 

przyjaciele, lokalni poeci 

oraz członkowie Stowarzy-

szenia Społeczno - Kulturalnego, które 

pani Maria prowadzi.  

    Z ramienia władz naszego Miasta        

w wydarzeniu wziął udział burmistrz 

Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, prze-

wodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz 

wraz z radnymi Ireną Nowak, Alojzym 

Rupikiem i Krzysztofem Rogoczem.        

W uroczystości wziął udział również rad-

ny powiatowy Eugeniusz Ptak.  

    Tomiki poezji Pani Marii Rogocz moż-
na nabyć w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej w Kaletach.  

Od  29 września 2020 r. oficjalnie 
Miasto Kalety ma swoją szko-

łę muzyczną. Na osiedlu przy ul. 1 Ma-

ja, zainaugurowała właśnie swoją dzia-

łalność pierwsza w naszym mieście Nie-

publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia 

„Konik” w Kaletach.  
    Uroczystego otwarcia placówki doko-

nał Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia. Burmistrz wyraził zadowolenie, 

że taka placówka będzie funkcjonowała   

w Kaletach, bo to niewątpliwie podnosi 

prestiż Miasta. W pozytywnych słowach 

odniósł się również do współpracy kale-

tańskich placówek publicznych i niepu-

blicznych, które działają w ob-

szarze edukacji.  

    Na ręce dyrektora p. Karoliny 

Dąbrowskiej – Lisieckiej władze 

Miasta złożyły symboliczną wią-
zankę kwiatów oraz upominek 

dla szkoły.  

    Na zaproszenie dyrektora no-

wej niepublicznej placówki mu-

zycznej w wydarzeniu udział 

wzięli: przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Kaletach Janina 

Perz, przewodnicząca Komisji 

Oświaty Irena Nowak, radny Rady Miej-

skiej w Kaletach Krzysztof Rogocz, ks. 

proboszcz Wojciech Ciosmak, poseł na 

Sejm RP Tomasz Głogowski, dyrektorzy 

kaletańskich placówek oświatowych Do-

rota Mańczak wraz z wicedyrektorem 

Krzysztofem Lisieckim, Bożena Dziuk       

i Dorota Mazan, a także dyrektor CUW 

Joanna Ptak.  

    Szkoła, prócz nauki gry na instrumen-

tach oferuje także m.in. zajęcia baletowe. 

Wszystkim uczniom „Konika” życzymy 

wielu sukcesów w rozwijaniu swoich 

pasji i talentów.  

Szkoła Muzyczna „KONIK” oficjalnie rozpoczęła  
swoją działalność     

Agnieszka Kwoka 
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7  września 2020 r., 

w siedzibie Miej-
skiej Biblioteki Pu-

blicznej      w Kaletach 

odbyło się spotkanie 

upamiętniające piątą rocznicę tragiczniej śmierci śp. Marcina 

Walczaka – ówczesnego dyrektora tej placówki. Podczas kameral-

nej uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci by-
łego dyrektora, która zawisła tuż przy drzwiach miejskiej książni-

cy.  
     Spotkanie otworzył dyrektor Miejskiego Domu Kultury Marian 

Lisiecki, który powitał gości oraz pokrótce przedstawił życiorys śp. 

Marcina Walczaka. Biblioteką kierował 14 lat. Zawsze z uśmiechem 

witał czytelników i dla każdego miał dobre słowo. Życzliwy, skromny, 

oddany swojej pracy i pasjom. Zginął tragicznie przed pięciu laty, wy-

konując obowiązki służbowe.  

    Honorowego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała małżonka 

śp. Marcina Walczaka – p. Brygida Walczak oraz burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia. Oddając hołd zmarłemu udano się także na 

cmentarz zapalić symboliczny znicz na Jego grobie.  

    W spotkaniu udział wzięła najbliższa rodzina zmarłego dyrektora, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, pracownicy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kaletach oraz przedstawiciel biblioteki powia-

towej.  

    Tablica pamiątkowa była przygotowana przez Miasto już dużo 

wcześniej. Czekano jednak aby zawisła w siedzibie miejskiej biblioteki 

dopiero po remoncie i termomodernizacji całego budynku, co również 
zbiegło się z piątą rocznicą śmierci dyrektora.  

Pamięci Marcina Walczaka  

Środki zewnętrzne na realiza-
cję działań kulturalnych       

w naszym mieście   27  września br., w Miejskim Do-
mu Kultury w Kaletach odbył 

się inauguracyjny koncert Zespołu 

Pieśni i Tańca KALETY.  
   Zespół powstał w ramach realizacji 

projektu pn. "Kalety na ludowo - tradycje 

i współczesność". Jego członkami są 
utalentowani, najmłodsi mieszkańcy na-

szego Miasta. Podczas wczorajszego 

koncertu zaprezentowane zostały najbar-

dziej znane dla naszego śląskiego regio-

nu pieśni i tańce, a młodzi artyści wystą-
pili w tradycyjnych strojach rozbarsko-

bytomskich. Wziął w nim udział bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 

oraz przewodnicząca Rady Miejskiej 

Janina Perz.  

   Burmistrz Miasta składa serdeczne 

podziękowanie za zaangażowanie przy 

realizacji tego projektu dyrektorowi 

MDK Kalety Marianowi Lisieckiemu, 

instruktorom tańca p. Aliki Pitta oraz 

śpiewu p. Karolinie Dąbrowskiej Lisiec-

kiej. Mamy nadzieję, że dziecięcy zespół 

z Kalet zyska za niedługo taką sławę        
i renomę jak Zespół Pieśni i Tańca 

„Śląsk”, czego serdecznie życzymy.

  

    Środki na realizację zadania pozyska-

ne zostały z Narodowego Centrum Kul-

tury w ramach programu EtnoPolska 

2020.  

Premierowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca Kalety   

(jal) 

M iejski Dom Kultury w Kaletach    

w bieżącym roku pozyskał dodat-
kowe środki na realizację działań kultu-

ralnych na ternie naszego Miasta.  
   Dwa projekty, które za zadanie mają akty-

wizację mieszkańców realizowane są          
z udziałem środków zewnętrznych.  

   Pierwszy z nich pn. "I Turniej Tańca Ro-

ck'n'Rollowego dla Seniorów" to projekt 

skierowany do naszych seniorów, którzy 

zawsze chętnie włączają się w aktywności. 

    Drugi pn. "Kalety na ludowo - tradycje     

i współczesność" pozwolił na aktywizację 
najmłodszych mieszkańców i tworzy Zespół 

Pieśni i Tańca KALETY.  

   Projekty realizowane są ze wsparciem 

Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu EtnoPolska 2020 oraz Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - "FIO 

Śląskie Lokalnie 2020".  
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Czyste powietrze w Polsce, czyste powietrze w Kaletach. 
Rozmowa z Przemysławem Kocotem– pracownikiem Urzędu Miasta w Kaletach 

Jacek Lubos: od ponad roku zajmujesz 

się w kaletańskim magistracie progra-

mem „Czyste Powietrze”. Zaintereso-
wani tematem zapewne dobrze wiedzą, 
o co w nim chodzi, ale czy mógłbyś 
przybliżyć temat laikom? 
Przemysław Kocot : oczywiście. Cieszę 
się, że za pośrednictwem „Biuletynu” 

będziemy mogli uświadomić mieszkań-
ców Kalet w temacie wiedzy o korzy-

ściach środowiskowo– ekonomicznych, 

jakie niesie za sobą skorzystanie ze 

wzmiankowanego wyżej programu. 

J.L: tak więc? 
P.K.: nie trzeba nikomu przypominać, jak 

wielkim problemem jest dziś zła jakość 
powietrza w naszym kraju. Za te negaty-

wy odpowiada przede wszystkim tzw. 

niska emisja, związana ze stosowaniem 

emitujących zbyt dużą ilość szkodliwych 

dla zdrowia związków chemicznych przez 

stare piece centralnego ogrzewania, a tak-

że przez stare samochody i ich spaliny. 

Problem samochodowy leży poza kompe-

tencjami samorządów, ale z problemem 

numer jeden gmina może pomóc skutecz-

nie walczyć. 
J.L: w jaki sposób Miasto Kalety poma-

ga walczyć z niską emisją? 
P.K: 1 września 2019 roku Sejmik Woje-

wództwa Śląskiego uchwalił tzw. 

„uchwałę antysmogową” w sprawie wpro-

wadzenia na terenie województwa śląskie-

go ograniczeń w zakresie instalacji,         

w których występuje spalanie paliw. 

Uchwała ta skierowana została w stronę 
wszystkich użytkowników kotłów, pieców 

i kominków na paliwo stałe, precyzując–  

właścicieli budynków jednorodzinnych     

i wielorodzinnych,, wspólnot i samorzą-
dów lokalnych ,  oraz osób prowadzących 

działalność gospodarczą, posiadających 

kotły o mocy do 1 MW. Uchwała ta okre-

śliła daty graniczne wymiany starych ko-

tłów (pieców), tzw. ”kopciuchów”. 

J.L.: jak to w praktyce ma wyglądać? 

Jakie kotły-piece muszą być wymienio-

ne bezzwłocznie? 
P.K.: Przede wszystkim te, które wypro-

dukowano wcześniej, niż przed 10-cioma 

laty, tudzież te, które  nie posiadają ta-

bliczki znamionowej. 

J.L.: jeżeli mieszkaniec ma taki piec– 

ile ma czasu na wymianę go na bardziej 

ekologiczne  źródło ciepła?  
P.K.: niewiele ponad rok– do końca 2021. 

J.L.: co z pozostałymi, młodszymi 

„kopciuchami”?  
P.K.: jeżeli piec ma 5-10 lat trzeba go 

wymienić do  2023 roku, zaś poniżej 5 lat

– do końca roku 2025. 

J.L.: kotły– piece, z tego, co wiem, pro-
dukowane były w różnych klasach jako-

ściowych. 
P.K.:  Tak. Kotły klasy 4 i 5, czyli takie 

„nowocześniejsze kopciuchy” dostały 

najdłuższą datę graniczną do wymiany. 

Można z nich korzystać jeszcze przez        

7 lat. 

J.L.: dobrze. A co, gdyby mieszkaniec 

zlekceważył wspomniane przepisy i nie 

wymienił swojego „kopciucha” we 

wzmiankowanych w uchwale Sejmiku 
widełkach czasowych? 
P.K.: uchwała nie byłaby kompletna, gdy-

by nie wymieniała sankcji za zlekceważe-

nie zaleceń. Ryzykanci muszą się liczyć    
z kontrolami pracowników Urzędu Miej-

skiego działającymi na podstawie ustawy 

Prawo o ochronie środowiska. Poza tym 

kontrolę przeprowadzić może też Policja 

oraz Inspektor Ochrony Środowiska. 

J.L.: kary są dotkliwe? O jakich kwo-

tach mówimy? 
P.K.: to zależy od wielu kwestii. Najwyż-
sza kara grzywny to 5 tysięcy złotych. 

J . L . :  s p o r o .  A  i l e  k o s z t u j e 

„nowoczesny” piec? I co trzeba rozu-

mieć przez takie sformułowanie? 
P.K.: około  8 tysięcy (plus montaż). Są 
to piece na ekogroszek, piece gazowe         

i elektryczne (te ostatnie są ciut tańsze). 

Można też zainwestować w piec na pellet  

drzewny, ale to koszt około 14 tys. zł. 

Piece te posiadają certyfikat eco design V-

tej klasy. 

J.L.: przejdźmy do wniosków na dofi-

nansowanie. Punkt konsultacyjny         
w Kaletach działa już od ponad roku. 

Jak duże jest zainteresowanie miesz-

kańców?   
 P.K.: od początku dość duże. Punkt dzia-

ła dokładnie od 1 września 2019 roku,      

a jego powstanie poprzedziło podpisanie 

odpowiedniej umowy pomiędzy reprezen-

towanym przez burmistrza Klaudiusza 

Kandzię Miastem Kalety a Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska w Kato-

wicach, który reprezentował Prezes Zarzą-
du Tomasz Bednarek. Pomiędzy wrze-

śniem 2019 a październikiem 2020 ode-

brałem setki telefonów z pytaniami o pro-

gram „Czyste Powietrze”, informacji 

udzielałem także w biurze. Ostatecznie do 

tej pory z dofinansowań na wymianę źró-

dła ciepła skorzystało 59-ciu mieszkań-
ców, a 6-ciu otrzymało też dopłatę do 

montażu paneli fotowoltaicznych. W gro-

nie owych 59-ciu mieszkańców 19 osób 

wymieniło stary piec na piec na ekogro-

szek, 25 na piec pelletowy, 2 na gazowy 

oraz 1 osoba na elektryczny. Na najdroż-
sze w tej chwili rozwiązanie, czyli wymia-

nę starego systemu grzewczego na pompę 
ciepła, zdecydowało się 12 kalecian. Su-

ma wydatków na wszystkie złożone wnio-

ski wyniosła ponad 618 tysięcy złotych. 

J.L.: kwota imponująca, ale setki telefo-

nów i tylko 65-ciu beneficjentów? Skąd 

taka dysproporcja?  
P.K.: wspominana wyżej uchwała Sejmi-

ku dość rygorystycznie precyzuje, kto 

może skorzystać z programu „Czyste  

Prezes zarządu WFOŚ Tomasz Bednarek i burmistrz Klaudiusz Kandzia– podpisanie umowy na powstanie 

punktu doradczego programu „Czyste Powietrze”. Katowice, 16 lipca 2019 roku. 
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Klaudiusz Kandzia 

Rozpoczynamy procedurę projektową dla budowy kładki 
pieszej łączącej Kuczów z Truszczycą na rzece Mała Panew  

16  czerwca br. doszło do pożaru 

podczas którego częściowo spło-
nął drewniany most na rzece Mała Pa-

new łączący Kuczów z Truszczycą. 
Most ten od kilkunastu lat był nieczyn-

ny z powodu złego stanu technicznego, 

a w konsekwencji pożaru doszło do jego 

całkowitej rozbiórki.  
    Biorąc pod uwagę znaczenie tej prze-

prawy rzecznej dla niezmotoryzowanych 

mieszkańców Kuczowa i Truszczycy, 

Burmistrz przygotuje na najbliższą sesję 
Rady Miejskiej projekt uchwały zabezpie-

czającej środki finansowe na wykonanie 

projektu kładki pieszej w ww. lokalizacji. 

Liczymy na szybką realizację zadania       

i ponowne uruchomienie tak potrzebnego 

dla mieszkańców bezpośredniego połą-
czenia Truszczycy z Kuczowem.  

Teren przeprawy po rozbiórce mostu w Truszczycy  

P owiat Tarnogórski będący zarząd-

cą ul. ks. Drozdka w Kaletach oraz 
mostu na tej ulicy, wystąpił z wnio-

skiem o dofinansowanie kosztów re-

montu mostu na rzece Mała Panew       

w ramach Rządowego Fundusz Inicja-

tyw Lokalnych. Funduszu ten urucho-

miony został jako wsparcie samorzą-
dów w związku z panującą epidemią 

COVID-19. Przypomnijmy że w roku 

2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych czy-

nił starania o zamknięcie mostu z uwa-

gi na stan techniczny tego obiektu.  
    Władze samorządowe Miasta Kalety       

z burmistrzem Klaudiuszem Kandzią na 

czele składają podziękowania Zarządowi 

Powiatu Tarnogórskiego oraz Radzie Po-

wiatu za wnioskowanie o środki na reali-

zację zadania w Kaletach. Inwestycja ta 

ma wielkie znaczenie dla społeczności 

naszego Miasta. Liczymy na pomoc Pani 

Poseł Barbary Dziuk, którą zadeklarowała 

w 2018 roku w piśmie do burmistrza Mia-

sta Kalety.  

Powiat Tarnogórski zawnio-
skował o środki na remont 

mostu na Małej Panwi    

Powietrze”. Program dofinanso-

wań obejmuje tylko budynki jednorodzin-

ne. Aby złożyć wniosek trzeba być wła-

ścicielem bądź współwłaścicielem budyn-

ku i nie przekraczać 100 tysięcy złotych 

dochodu na rok.  

J.L.: w ramach pracy w punkcie kon-

sultacyjnym zajmujesz się jedynie po-
mocą przy wyjaśnianiu jak działa pro-

gram „Czyste Powietrze” i kto może 

ubiegać się o dofinansowanie? 
P.K.: to tylko część (chociaż ta większa) 

moich zadań. W zakres moich obowiąz-

ków wchodzi także służenie radą i pomo-

cą w końcowym etapie uczestnictwa w 

programie, a więc przy wypełnianiu doku-

mentów rozliczeniowych.  

J.L.: właśnie– rozliczenia. Jaki procent 

wydatków podlega zwrotowi? 
P.K.: na dzień dzisiejszy 30%, ale nie 

więcej niż 3 tysiące złotych. 

J.L.: jak długo trzeba czekać na zwrot?  
P.K.: zwykle do 30 dni. 

J.L.: być może wielu mieszkańców do-

piero po przeczytaniu tego materiału 
będzie chciało złożyć odpowiedni wnio-

sek i skorzystać z dofinansowania. Ile 

mają na to czasu? 
P.K.: jest czas na przeanalizowanie 

wszystkich za i przeciw, bo wnioski moż-
na składać do końca 2027 roku. Nie mniej 

jednak trzeba pamiętać o „uchwale anty-

smogowej” i terminach wymiany 

„kopciuchów”, jakie narzuca ona na wła-

ścicieli tych starych pieców. Tak więc– 

im szybciej– tym lepiej. 

J.L.:  czy program „Czyste Powietrze” 

także narzuca na realizujących wymia-

nę źródeł ciepła jakieś odgórne termi-

ny? 
P.K.: beneficjent programu ma na realiza-

cję zadań zawartych we wniosku 30 mie-

sięcy. 

J.L.: Na jakie inne zadania, oprócz źró-

deł ciepła, program „Czyste Powietrze” 

oferuje ? 
P.K.: można uzyskać dotację na zadania 

związane z termomodernizacją budyn-

ków, tj: docieplenia ścian, dachu lub stro-

pu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrz-

nych, montaż odnawialnych źródeł energii 

(paneli fotowoltaicznych i solarnych),      

a także wentylację mechaniczną. Trzeba 

przy tym pamiętać, że aby wnioskować    
o dofinansowanie na realizację tych zadań 
trzeba być już posiadaczem ekologiczne-

go źródła ciepła  połączyć te zadania        

z wymianą starego kotła na ekologiczny. 

J.L.:  powiedzmy, że mieszkaniec wy-

mienił swoje źródło ciepła na ekologicz-

ne nie wiedząc o funkcjonowaniu pro-

gramu „Czyste Powietrze” i pokrył 

100% wydatków z tym związanych       
z własnej kieszeni, a teraz zastanawia 

się, czy można jeszcze w tej kwestii coś 
„odkręcić”. Ma jakieś szanse? 
P.K.: to zależy o jakim przedziale czaso-

wym mówimy. Jeżeli ma niezbędną doku-

mentację finansową a przedsięwzięcie 

zostało rozpoczęte do 6 miesięcy przed 

złożeniem wniosku– może liczyć na dofi-

nansowanie.  

J.L.: jaką maksymalną kwotę dofinan-

sowania można dostać z programu 

„Czyste Powietrze”? 
P.K.: to maksimum wynosi aż 30 tysięcy 

złotych w przypadku wyboru pompy cie-

pła lub instalacji fotowoltaicznej.      

J.L.: z rozmowy wnioskuję, iż, skoro 

ostatnie wnioski można składać do koń-

ca 2027 roku, to data ta będzie także 

datą graniczną funkcjonowania punktu 

konsultacyjnego programu „Czyste 

Powietrze” w kaletańskim Urzędzie 
Miejskim? 
P.K.: nie do końca, bo przecież, jak już 
wspomniałem, uczestniczymy również 
aktywnie w procesie rozliczeniowym,       

a ten zakończy się dwa lata później, czyli 

w roku 2029.  

J.L.: tak więc przed Tobą jeszcze 9 lat 

w służbie czystemu powietrzu w Kale-

tach. Życzę owocnej pracy i zadowole-
nia mieszkańców. 

P.K.:  dziękuję. Będę się starał, żeby tak 

to właśnie wyglądało.    
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Dariusz Szewczyk 

M iasto Kalety rozpoczęło przebu-

dowę ulicy Krótkiej w Kaletach 

wraz z przebudową kanalizacji deszczo-

wej. Ulica ta stanowi główny dojazd do 

istniejących miejsc postojowych przy 

kościele parafialnym w Jędrysku, które 

utworzone zostały w celu odciążenia        

i zapewnienia płynności ruchu ulicą ks. 

Rogowskiego.  

    Wykonawcą robót jest Firma POL 

BRUK z Poczesnej. Przebudowane zosta-

nie 137 metrów drogi o szerokości 5 me-

trów. Nawierzchnia ulicy oraz zjazdy do 

posesji wykonane zostaną z betonowej 

kostki brukowej. Koszt przebudowy tego 

odcinka drogi wyniesie 276.725,76 zł. 

Planowany termin zakończenia prac bu-

dowlanych określony został na 30 listopa-

da 2020 r.  

Rozpoczęła się przebudowa 

ul. Krótkiej w Jędrysku   

P odczas ostatniej wizyty Pani Marszałek Województwa 

Śląskiego Izabeli Domogała w naszym mieście zorganizo-
wano spotkanie z młodzieżową drużyną kaletańskiej OSP.  
    Młodzi druhowie zaprezentowali swoje umiejętności, a przede 

wszystkim pokazali, że robią to z wielką pasją. Pani Marszałek, 

widząc zaangażowanie młodych strażaków, zadeklarowała wtedy 

wsparcie finansowe Województwa dla młodzieżowej drużyny      

z OSP Kalety.  

    Miło nam poinformować, że Urząd Marszałkowski przekazał 

w tym tygodniu dotację w wysokości 13.000 zł. na wyposażenie 

OSP Kalety, z którego korzystać będą młodzi druhowie. Plano-

wany jest zakup m.in. odzieży ochronnej, motopompy oraz węży 

gaśniczych. W najbliższym czasie odbędzie się uroczyste przeka-

zanie sprzętu kaletańskiej jednostce.  

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Prezes OSP Ka-

lety Henryk Złotosz, a także naczelnik OSP Kazimierz Złotosz 

serdecznie dziękują Pani Marszałek Województwa Śląskiego 

Izabeli Domogała za przychylność i okazaną życzliwość kaletań-
skiej jednostce.  

Młodzieżowa drużyna OSP Kalety ze wsparciem finansowym  

Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego   

Spotkanie Marszałek Województwa Śląskiego Izabeli Domogała oraz burmistrza 

Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi z młodzieżową drużyną Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kaletach. Lipiec 2020 r.  

P rzypomnijmy, że 17 lipca 2019 r.    

w siedzibie Urzędu Miejskiego        

w Kaletach, podpisano dokument, na 

który nasze miasto czekało od dawna. 
Ziemowit Podolski - dyrektor Oddział 

Zakładu Gazowniczego w Zabrzu oraz 

przedstawiciel firmy I-PROJEKT z Gli-

wic podpisali umowę na wykonanie do-

kumentacji projektowej dla budowy 
sieci gazowej średniego ciśnienia w Ka-

letach. 
    Firma z Gliwic na wykonanie projektu 

gazyfikacji naszego miasta ma 32 miesią-
ce. W ramach zadania zaprojektowane 

zostanie w Kaletach 27 kilometrów sieci 

gazociągowej, która swój początek będzie 

miała w Bibieli. Projekt gazyfikacji obej-

mie całe miasto, od Miotka do Drutarni. 

Pomysłodawcą idei gazyfikacji naszego 

miasta był Burmistrz Klaudiusz Kandzia, 

który wraz z ówczesnym przewodniczą-

cym Rady Miejskiej Eugeniuszem Pta-

kiem prowadzili intensywne działania lob-

bingowe w tej sprawie. W ostatnich dniach 

otrzymaliśmy od projektanta firmy             

I-PROJEKT następującą informację o za-

awansowaniu prac projektowych: 

„W związku z trwającymi pracami projek-

towymi dot. gazyfikacji Kalet, informuję 
iż: - na dzień dzisiejszy mamy zgodę na 

lokalizację gazociągu w pasie drogi woje-

wódzkiej nr 908, 912. 

- sprawa dot. wydania zgody na lokaliza-

cję w pasie drogi powiatowej jest w tej 

chwili zawieszona, z uwagi na koniecz-

ność zebrania zgód prywatnych. 

- zgody dla właścicieli działek prywatnych 

w pasie dróg gminnych zostały w pierw-

szej kolejności rozesłane listownie. Obec-

nie trwają prace terenowe, pracownik na-

szego biura odwiedza właścicieli osobi-

ście. 

- przekroczenie torów PKP – były roszady 

naszej trasy z uwagi na planowaną przez 

PKP przebudowę stacji. W chwili obecnej 

trasę mamy z PKP dograną. Oczekujemy 

na pismo z uzgodnieniem. 

- przekroczenia rzeki – operat jest złożony 

na pozwolenie wodnoprawne.” 

W naszej ocenie, biorąc pod uwagę jesz-

cze dość długi termin pozostały na wyko-

nanie projektu (przełom 2021/2022), pra-

ce są mocno zawansowane. 

Postęp prac projektowych dotyczących gazyfikacji Kalet    
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T rwają prace przy termomoderniza-
cji budynku wielorodzinnego przy 

ul. Fabrycznej 25 w Kaletach.  
    Po wykonaniu docieplenia piwnic bu-

dynku rozpoczął się etap obłożenia styro-

pianem ścian zewnętrznych. W ramach 

projektu termomodernizacji poddane zo-

staną jeszcze dwa inne budynki wieloro-

dzinne w Kaletach, przy ul. 1 Maja 21       

i Sienkiewicza 9. 

    Przypomnijmy, że na realizację tego 

zadania inwestycyjnego Miasto Kalety 

pozyskało bezzwrotną dotację w wysoko-

ści 480.000,00 zł z Programu Operacyjne-

go Infrastruktura i Środowisko na lata   

2014-2020. 

Trwają prace  
termomodernizacyjne  

pierwszego z trzech  
budynków wielorodzinnych   

M iasto Kalety złożyło dwa wnioski 

w ramach naboru dla jednostek 
samorządu terytorialnego o dofinanso-

wanie ze środków Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych. Środki          

z Funduszu przeznaczone są na wspar-

cie konkretnych już projektów inwesty-

cyjnych.  
    Miasto zawnioskowało o te dodatkowe 

wsparcie na realizację budowy kanalizacji 

sanitarnej w Zielonej, a także budowy 

krytej pływalni przyszkolnej w Kaletach. 

W przypadku pierwszego projektu Miasto 

posiada już dokumentację projektową 
zadania wraz z pozwoleniem na budowę, 
natomiast w przypadku pływalni gotowy 

jest Program Funkcjonalno Użytkowy tej 

inwestycji.  

    Wnioski ocenione zostaną przez komi-

sję powołaną przez Prezesa Rady Mini-

strów, która wyda także rekomendację co 

do wysokości przyznanych środków.       

W związku z tym, że jest to inicjatywa 

rządowa, liczymy również na wsparcie 

lokalnych posłów na Sejm RP. Wniosko-

wana łączna kwota dofinansowania to 

ponad 20 milionów złotych  

Aleksandra Wilk Bolesław Gruszka 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe od nowego roku przejmuje całkowite koszty      

funkcjonowania stacji w Kaletach  

W spółpraca pomiędzy Gminą Ka-

lety a Wojewódzkim Pogoto-

wiem Ratunkowym w Katowicach trwa 

od 5 września 2013 r., kiedy to zawarta 
została umowa udostępnienia prywat-

nego lokalu położonego w Kaletach 

przy ul. Gwoździa 25 w celu lokalizacji 
i prowadzenia stacji pogotowia.  
    Z tytułu czynszu dzierżawy lokalu, 

który gmina udostępnia od 1 stycznia 

2014 r. na wyżej wymieniony cel, Gmina 

Kalety poniosła dotąd wydatki w kwocie 

około 300.000 zł.  

   W związku z tak dużym dotychczaso-

wym zaangażowaniem gminy w realizację 
zadania samorządu województwa, bur-

mistrz Klaudiusz Kandzia wystąpił do 

dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia 

Ratunkowego z wnioskiem aby od 1 

stycznia 2021 r. całkowite koszty swojego 

funkcjonowania ponosiło pogotowie. 

Dzięki wsparciu Pani Izabeli Domogały – 

Członka Zarządu Województwa Śląskiego 

w negocjacjach oraz pozytywnemu nasta-

wieniu Pana Łukasza Pach - dyrektora 

Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowe-

go, od nowego roku Wojewódzkie Pogo-

towie Ratunkowe przejmie całkowite 

koszty funkcjonowania stacji w Kaletach. 

  
W Kaletach wzrasta   

przedsiębiorczość  

Cz as pandemii to trudny okres, 

szczególnie dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Tym bardziej 

miło zauważyć, że według raportu 

gminnego wzrasta ilość przedsiębior-

ców działających na terenie naszej gmi-

ny.  
    Według stanu na koniec roku 2018,      

w Kaletach zarejestrowanych było 486 

osób prowadzących działalność gospodar-

czą. Rok później było ich 495, a na koniec 

czerwca tego roku, aż 513.  

    Nie od dziś wiadomo, że przedsiębior-

cy z Kalet to ludzie z pasją i pomysłem, 

którzy umieją sobie poradzić nawet         

w trudnych i niesprzyjających rozwojowi 

biznesu warunkach. Miasto Kalety także 

stara się w granicach możliwości praw-

nych wspierać przedsiębiorców, szczegól-

nie młodych, rozpoczynających działal-

ność. Co roku organizowana jest również 
Gala dla przedsiębiorców, podczas której 

burmistrz ma okazję podziękować za 

wkład jaki włożyli i wkładają w rozwój 

miasta poprzez m.in. utrzymywanie i two-

rzenie miejsc pracy dla mieszkańców,      

a także dbanie o finanse gminy.  

    Warto też wspomnieć, że w 2014 r. 

Miasto Kalety zostało laureatem konkursu 

„Samorząd, który wspiera Małych i Śred-

nich Przedsiębiorców”. Otrzymanie takie-

go certyfikatu to nie tylko wzmocnienie 

wizerunku Miasta w powiecie i woje-

wództwie, ale także potwierdzenie szcze-

gólnej dbałości o rozwój sektora MŚP.  

Miasto Kalety  
zawnioskowało o przeszło  

20 milionów złotych  

w ramach  
Rządowego  

Funduszu Inwestycji  

Dariusz Szewczyk 



 

www.kalety.pl 

Październik 2020               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety          11 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

W  dniu 24 września 2020 r. w sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Kaletach odbyła się XX sesja Rady 

Miejskiej w Kaletach, której przewod-

niczyła Janina Perz – przewodnicząca 

Rady Miejskiej. W obradach udział 

wzięło 15 radnych, co przy 15 osobo-

wym składzie Rady Miejskiej upoważ-
nia Radę do podejmowania prawomoc-

nych uchwał.  
    Po przekazaniu sprawozdań przewodni-

czącej Rady Miejskiej oraz burmistrza       

z okresu międzysesyjnego, burmistrz       

w formie multimedialnej przedstawił in-

formację z realizacji zadań inwestycyj-

nych i remontowych ujętych w budżecie 

miasta na 2020 rok.  

    Następnie radni podjęli uchwały: 

Nr 161/XX/2020 w sprawie przyjęcia Pro-

gramu opieki nad zwierzętami bezdomny-

mi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie miasta Kalety w 2020 roku. 

Nr 162/XX/2020 w sprawie określenia 

średniej jednostki paliwa w Gminie Kale-

ty w roku szkolnym 2020/2021. 

Nr 163/XX/2020 w sprawie najmu lokalu 

użytkowego.  

Nr 164/XX/2020 w sprawie dzierżawy 

nieruchomości.  

Nr 165/XX/2020 w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kalety.  

Nr 166/XX/2020 w sprawie sposobu          

i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych na tere-

nie Gminy Kalety.  

Nr 167/XX/2020 w sprawie zmian budże-

tu Miasta Kalety na 2020 rok.  

Nr 168/XX/2020 w sprawie zmiany Wie-

loletniej Prognozy Finansowej na lata 

2020-2029.  

W punkcie wolne głosy i wnioski, dodat-

kowe informacje zgłaszano bieżące spra-

wy.  

 

                                Małgorzata Mazur  

 

 

Sprawozdanie z XX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych 
październik, listopad, grudzień 2019 
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ZABUDOWA WIELORODZINNA 

PAŹDZIERNIK 

Śmieci+ BIO                       1,15,29                                 

Papier + plastik+ szkło          13,27                   

 

LISTOPAD 

Śmieci+ BIO                              10,24             

Papier + plastik+ szkło               10,24            

 

GRUDZIEŃ 

Śmieci+ BIO                    8,22         

Papier + plastik                8,22        

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Rejon I 
Armii Krajowej, Asnyka, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, Nowa, Okrzei, 

Popiełuszki, Posterunek Kolejowy, Roździeńskiego, Rycerska, Rzeczna, Skłodowskiej, Słowiańska, Sportowa, Szkolna, Szymanow-

skiego, Tetmajera, Wesoła, 1 maja, 3 maja.  

Miesiąc październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 9 5 10 

Odpady segregowane 2 2 2 

M iło mi poinformować, że zadanie 

pn. „Zagospodarowanie ronda 

im. świętego Jana Pawła II w Drutarni – 

poprzez nasadzenie roślin stałych” w 

ramach II edycji Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego zostało wybra-

ne do realizacji!  

    Na nasz projekt oddanych zostało 608 

głosów. Kwota dofinansowania zadania to 

50.000 zł.  

    Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim 

mieszkańcom, radnym Rady Miejskiej 

oraz sympatykom naszego miasta za każdy 

oddany głos na kaletański projekt. Już 
wkrótce będziemy mogli się cieszyć pięk-

nie zagospodarowanym rondem w Drutar-

ni. Rozpoczynamy procedurę stosownych 

prac projektowych. 

Zagospodarowanie ronda    
w Drutarni wybrane  

do realizacji!   

Klaudiusz Kandzia 
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Rejon III 
Brzechwy, Bukowa, Chrobrego, Dębowa, Fabryczna, Gawlika, Imbirowa, Konopnickiej, Lubliniecka, Pokoju, Sienkiewicza,       

Sobieskiego, Rogowskiego, Żwirki i Wigury.  

Miesiąc październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 16 16 17 

Odpady segregowane 14 4 4 

Rejon IV 
Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Długosza, ks. Drozdka, Drzymały, Działkowa, Głowackiego, 

Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wolności od nr 11 

do nr 71, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego.  

Miesiąc październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 19 17 17 

Odpady segregowane 16 5 7 

Rejon V 
Bajeczna, Damrota, Gajowa, Kochanowskiego, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krótka, Lema, Ligonia, Lubocz, Łączna, Mic-

kiewicza, Moniuszki, Morcinka, Nałkowskiej, PCK, Plac Zjednoczenia, Rymera, Słowackiego, Tuwima, Tylna, Witosa, Wodna, 

Wolności od nr 1 do nr 10  

Miesiąc październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 21 18 17 

Odpady segregowane 19 19 18 

Rejon VI 
Boczna, Cicha, Jastrzębia, Klonowa, Lubszecka, Miła, Miodowa, Myśliwska, Ogrodowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piaskowa, 

Polna, Poprzeczna, Powstańców, Tulipanowa, Wąska, Wiejska, Zapolskiej.  

Miesiąc październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 22 19 18 

Odpady segregowane 21 20 21 

Rejon VII 
Barbary, Bracka, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, ks. Antosza, Letniskowa, Młyńska, Norwida, Owocowa, 

Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, Ustronna, Wierzbowa, Wiosenna, Ofiar Katynia (dawna 30lecia), Wczasowa.  

Miesiąc październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 28 25 23 

Odpady segregowane 26 27 28 

Miesiąc październik listopad grudzień 

Odpady zmieszane 13 13 16 

Odpady segregowane 8 3 3 

Rejon II 
Bema, Celulozowa, Chopina, Dworcowa, Gołębia, Gwoździa, Harcerska, Kaczorowskiego, Kilińskiego, Kosmonautów, Krasickie-

go, Krucza, Leśna, Lipowa, Miarki, Piastów, Prusa, Reja, Rodziewiczównej, Słoneczna, Spokojna, Topolowa, Traugutta, Wojska 

Polskiego, Zielona.  


