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I nformujemy, że obecnie wszystkie trzy kaletańskie placówki medyczne widnieją na mapie szczepień przeciwko COVID-
19. W miesiącu marcu do dwóch już wcześniej zarejestrowanych przychodni dołączył Ośrodek Zdrowia “Eskulap” przy 

ul. Gwoździa 2. Dziękujemy kaletańskiemu personelowi medycznemu za walkę z pandemią i wsparcie w procesie szczepień.  

Wszystkie kaletańskie ośrodki zdrowia na mapie punktów szczepień   

Miasto Kalety pozyskało 16.000 zł. na opracowanie Programu Ochrony Środowiska    

M iasto Kalety otrzymało kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   
Wodnej w Katowicach. Tym razem naszemu miastu została przyznana dotacja na opracowanie Programu Ochrony 

Środowiska na lata 2021-2025 z perspektywą na 2026-2030.  
    Zaplanowany do opracowania Program będzie obejmował m.in. diagnozę stanu aktualnego gminy, a także cele i kierunki działań 
zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców miasta przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. POŚ stano-

wić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania dotyczące ochrony przyrody 

i środowiska na terenie naszego miasta.  

    Prace nad dokumentem rozpoczną się już w tym miesiącu, natomiast zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2021 r. 

Kwota dofinansowania tego projektu wyniosła 16.000 złotych.  

(jal)

Transport do kaletańskich punktów szczepień   

W  związku z uruchomieniem w naszym kraju szczepień przeciw wirusowi COVID-19, Miasto Kalety prowadzi dowóz 
do punktów szczepień osób starszych (powyżej 70 roku życia z niepełnosprawnościami ruchowymi lub ograniczenia-

mi komunikacyjnymi), które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do ww. punktów.  
     Osoby dowożone są samochodem Urzędu Miejskiego lub Straży Pożarnej w Kaletach. Miasto zapewnia również pomoc asysten-

ta, który w razie potrzeby pomoże osobie niepełnosprawnej np. wejść do samochodu lub doprowadzi do punktu szczepienia. Punkty 

szczepień w Kaletach to: 

- N.Z.O.Z. SAWMED przy ul. Gwoździa 25, tel. 34 3577 335 

- Przychodnia Kaletańska przy ul. 1 Maja 22, tel. 880 156 758. 

- Ośrodek Zdrowia „Eskulap” przy ul. Gwoździa 2 

Zapisy na transport prowadzone są w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerami telefonu 34/3527-634 lub 34/3527-646, a także pod 

numerem komórkowym 608 026 227 w godzinach 15.30 – 19.00. 

Klaudiusz Kandzia 

T rwają prace budowlane w ramach inwestycji, 
której efektem będzie 200 kW instalacja foto-

woltaiczna dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków w Kaletach.  
   Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj        

i wybuduj co oznacza, że wykonawca wyłoniony       

w przetargu nieograniczonym odpowiedzialny jest za 

realizację inwestycji od projektu, aż po prace budo-

walne. Obecnie, po przeprowadzonych pracach po-

rządkowych na tym terenie, rozpoczęła się zabudowa 

konstrukcji, do której docelowo zamontowane zostaną 
ogniwa fotowoltaiczne do produkcji zielonej energii. 

Projekt realizowany jest z udziałem środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, na którego 

realizację Miasto Kalety pozyskało bezzwrotną dota-

cję w wysokości 917 568,53 PLN. Produkowany        

z instalacji prąd będzie wykorzystywany podczas 

funkcjonowania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.  

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków    
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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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Wyrazy współczucia z powodu śmierci  

śp. Andrzeja Kocyby 
wieloletniego sekretarza Sekcji PZHGP Kalety,  

przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego przy Kole PZW Kalety, 

współpracownika Redakcji „Biuletynu”– autora tekstów dotyczących działalności Sekcji PZHGP                   

w naszym mieście,  

    

składają rodzinie zmarłego  

Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, 

Redakcja „Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety”  

 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca 

śp. Romana Pilota 
Pani Iwonie Wręczyckiej 

pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach 

    

składają  
Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

Kierownik MOPS Renata Czudaj wraz z pracownicami, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 
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Turystyka rowerowa w naszym mieście jako promocja zdrowego stylu życia   

M iasto Kalety, jako Gmina Przyja-
zna Rowerzystom, duży nacisk 

kładzie na promocję turystyki kolar-
skiej, jako alternatywnej formy spędza-
nia czasu wolnego. W naszym mieście, 

w którym przeważają tereny leśne, ak-
tywny wypoczynek na dwóch kółkach 
stał się już dla wielu mieszkańców spo-
sobem na zdrowy styl życia. Wspaniałe 
warunki dla wycieczek rowerowych 
jakie dają lokalne, niezliczone dukty 
leśne, a także ciągle rozwijająca się in-
frastruktura dla rowerzystów, pozwala-
ją popularyzować tę formę turystyki    
w naszym mieście. Realizując cele 
Gmin Przyjaznych Rowerzystom, Mia-
sto Kalety zakupiło w tym roku ze środ-
ków Gminnego Funduszu Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych gadżety 
rowerowe.      
    Akcesoria z emblematem „Prowadzę 

tryb życia wolny od nałogów”, a także 

znaczkiem Gminy Przyjaznej Rowerzy-

stom m.in. kamizelki odblaskowe i ko-

szulki mają na celu popularyzację turysty-

ki kolarskiej jako zdrowego stylu życia 

oraz bezpiecznej jazdy rowerem. Jeśli 
tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, 

Miasto Kalety planuje zorganizowanie    

w miesiącach letnich pikniku dla cykli-

stów szlakiem kaletańskich stanic rowero-

wych.  

    Mamy nadzieję, że uda nam się zorga-

nizować w tym roku to wydarzenie.          

O szczegółach będziemy informować na 

bieżąco.  

Na  terenie nowopowstałych stanic rowerowych     
w Jędrysku, pojawiły się kolejne udogodnienia 

dla cyklistów. Miasto Kalety zamontowało w marcu 
przy stanicy Myśliwskiej oraz Donnersmarcka samoob-
sługowe stacje napraw rowerów.  

    Na terenie Kalet od dłuższego czasu funkcjonują już 
podobne urządzenia, które zlokalizowane zostały w miej-

scach najczęściej odwiedzanych przez rowerzystów. Sa-

moobsługowe stacje naprawy to niewątpliwie bardzo przy-

datne elementy infrastruktury sportowo-turystycznej,          

z której często korzystają rowerzyści podróżujący ścieżka-

mi Leśnego zakątka Śląska.  

Kolejne samoobsługowe stacje napraw rowerów w naszym mieście    

W  sobotę, 20 marca, odbył się w Zielonej tradycyjny, lecz w pełnym reżimie sanitarnym, czyn społeczny mający na 
celu wysprzątanie terenów wokół zbiorników wodnych w Zielonej i przygotowanie ich do nowego sezonu turystycz-

nego. Jak co roku, oczyszczono ze śmieci linię brzegową zbiorników wodnych, zagrabiono liście przy wiatach oraz wykar-
czowano zarośla przy górnym zbiorniku.  

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia składa szczególne podziękowania za pomoc w corocznych porządkach mieszkań-
com naszego miasta p. Izabeli Cogiel-Kocyba, p. Agacie Machura, p. Erykowi Skopowi, członkom PZW Koło Kalety na czele          

z prezesem Robertem Kudrem, p. Józefowi Rzepce wraz z pracownikami Ośrodka „Zielona Sosna”, radnym: Janinie Perz, Alojze-

mu Rupikowi, Grzegorzowi Krupie, Krzysztofowi Rogoczowi, Michałowi Brolowi oraz radnemu powiatu tarnogórskiego Eugeniu-

szowi Ptakowi.  

W czynie społecznym posprzątaliśmy Zieloną   

Agnieszka Kwoka 

Agnieszka Kwoka 
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M iasto Kalety otrzymało apel tar-
nogórskiego samorządu o zwró-

cenie uwagi na trudną sytuację jedyne-
go na Górnym Śląsku, obiektu świato-
wego dziedzictwa UNESCO - zabytko-
wej kopalni rud ołowiu, srebra i cynku 
w Tarnowskich Górach, którym opie-
kuje się Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej. Obecne obostrze-
nia oraz ograniczenia spowodowane 
pandemią oraz brak funduszy, postawi-
ły pod znakiem zapytania dalszą dzia-
łalność tej organizacji, a co za tym idzie 
niepewne stały się losy tego wspaniałego 
zabytku historii, jakim jest wspomnia-
na kopalnia.  
     Mając na uwadze ochronę światowego 

dziedzictwa kulturowego oraz kierując się 
dobrem tak cennych zabytków na naszych 

ziemiach, tarnogórscy radni zachęcają 
okoliczne samorządy do przystąpienia do 

Stowarzyszenia i zostania członkiem 

wspierającym tę organizację. Burmistrz 

Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia spotkał 

się z prezesem SMZT p. Zbigniewem 

P a w l a k i e m       

w celu omó-

wienia ewentu-

alnego wspar-

cia Stowarzy-

szenia przez 

Miasto Kalety.        

   Na najbliż-
szej sesji Rady 

M i e j s k i e j         

w Kaletach, 

b u r m i s t r z 

przedstawi rad-

nym projekt 

u c h w a ł y          

w s p r a wi e 

przystąpienia 

naszej gminy do ww. Stowarzyszenia. 

Ideą członka wspierającego jest m.in ini-

cjowanie i wspieranie działań zmierzają-
cych do utrzymania w dobrym stanie, 

właściwego wykorzystania i promocji 

miejsc wpisanych na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Aby wsparcie 

miało również realne znaczenie dla Sto-

warzyszenia, członek wspierający wnosi 

składkę członkowską, która pomoże zre-

alizować jej statutowe cele. Podobne 

uchwały podjęły już samorządy w Mia-

steczku Śląskim oraz Tarnowskich Gó-

rach, a także Powiat Tarnogórski.  

Apel o wsparcie lokalnego zabytku UNESCO    

Agnieszka Kwoka 

W Kaletach odbędzie się konferencja ekologiczna na temat ochrony pszczół.  
Miasto pozyskało już dofinansowanie na ten cel   

M iasto Kalety uzyskało kolejne 
dofinansowanie z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska          
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Tym razem dotacja przeznaczona zo-
stanie na zorganizowanie w naszym 
mieście konferencji ekologicznej na 
temat ochrony owadów pszczołowa-
tych. Odbędzie się ona wiosną na tere-
nie kaletańskiej pasieki edukacyjnej       
i dedykowana będzie dla grupy naszych 
Seniorów. Konferencja zorganizowana 
zostanie w plenerze z zachowaniem 

wszelkich zasad sanitarnych. W organi-
zację wydarzenia zaangażowani zosta-
ną również mieszkańcy Kalet – człon-
kowie Polskiego Związku Pszczelar-
stwa.  
     Główną potrzebą realizacji projektu 

jest problem stale spadającej liczby owa-

dów zapylających, co ostatecznie nie po-

zostaje bez znaczenia dla samego czło-

wieka. Uważa się, że to przede wszystkim 

brak pożywienia jest jedną z głównych 

przyczyn wymierania tych pożytecznych 

owadów. Konferencja ma m.in. na celu 

wskazanie prawidłowych praktyk, a także 

cennych wskazówek jak uprawiać ogród, 

aby był on bezpieczny i przyjazny dla 

pszczół. Materiały merytoryczne jak rów-

nież nagranie z przebiegu konferencji 

udostępnione będzie także dla wszystkich 

naszych mieszkańców za pośrednictwem 

oficjalnej witryny internetowej oraz profi-

lu facebookowego Miasta.  

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska przyznał na ten cel 4.700 zł dofi-

nansowania.  

   

L okalna Grupa Działania Leśna Kra-
ina Górnego Śląska przy współpra-

cy w ramach projektu pn.: „Marka Tu-
rystyczna – sieć Ekomuzea" udostępniła 
darmową aplikację mobilną skierowaną 
do mieszkańców, turystów, biegaczy           
i rowerzystów odwiedzających teren ob-
szaru 16 gmin wchodzących w skład sto-
warzyszenia.  
    Na terenie Kalet oznaczono szereg 

miejsc wartych odwiedzenia takich jak 

Ichtiopark, stanice rowerowe czy wiatrak 

nad zbiornikami wodnymi w Zielonej. 

Aplikację można pobrać ze sklepów: Goo-

gle Play i App Stor.  

Odwiedź Kalety z aplikacją 
EKOMUZEA    

Zmarł ostatni Naczelnik Miasta Kalety  
śp. Zygmunt Lachowski 

    Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 11 kwiet-
nia 2021 r. zmarł śp. Zygmunt Lachowski, ostatni         
Naczelnik Miasta Kalety w latach 1988-1990. Powoła-
ny na to stanowisko został z dniem 28.12.1987 r. 
przez ówczesnego Wojewodę Częstochowskiego. 

   Śp. Zygmunt Lachowski był mieszkańcem Gminy     

Koszęcin.  

   Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz       

z przewodniczącą Rady Miejskiej Janiną Perz składają najszczersze wyrazy 

współczucia i kondolencje Rodzinie Zmarłego.  
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K iedy we wrześniu 2015 roku ofi-
cjalnie przekazywaliśmy w ręce 

naszych mieszkańców i turystów park 
tematyczny przy ul. Fabrycznej, nikt 
nie się nie spodziewał, że Ichtiopark 
stanie się jednym z ulubionych miejsc 
do rekreacji i wypoczynku. Największą 
atrakcją tej przestrzeni publicznej jest 
niewątpliwie zbiornik wodny z wypoży-
czalnią sprzętu wędkarskiego. Kiedy 
pogoda dopisuje, szczególnie w okresie 
wakacyjnym, nad wodą można spotkać 
całe rodziny. Jedni wędkują, drudzy 
spacerują, a jeszcze inni piknikują pod 
drewnianymi wiatami lub odpoczywają 
na leżakach. Najmłodsi mają do dyspo-
zycji gry terenowe oraz duże, edukacyj-
ne modele ryb występujących w lokal-
nym środowisku.  

     Mając na uwadze rozwój tego miejsca, 

w 2019 roku wzbogacono park tematycz-

ny o pasiekę edukacyjną, do której wpro-

wadzono pszczelą rodzinę. Utworzono 

mini ogród roślin miododajnych, który 

jest pożytkiem nie tylko dla pszczół, ale 

również pełni funkcję dydaktyczną dla 

odwiedzających. To był kolejny strzał      

w dziesiątkę! Idąc za ciosem Miasto Kale-

ty postanowiło utworzyć w tym miejscu 

Centrum Edukacji Ekologicznej. Już nie-

długo, obok pasieki staną podobne drew-

niane pawilony, każdy o innej tematyce 

edukacyjnej. Odwiedzający w każdym      

z nich będą mieli okazję zapoznać się       
z ciekawostkami przyrodniczymi m.in.     

o zwierzętach leśnych, ptakach, grzybach, 

ale również o problemach środowisko-

wych takich jak zmiany klimatyczne, czy 

dostęp do wody pitnej i odpowiednie go-

spodarowanie jej zasobami. Całość pro-

jektu zwieńczona zostanie dużą wiatą, 
której funkcjonalność pozwoli na prowa-

dzenie plenerowych lekcji przyrody.  

     W tym roku, w maju, planowane jest 

otwarcie szóstego sezonu działalności 

Ichtioparku. Te pięć lat pokazało nam, że 

pomysł zagospodarowania poprzemysło-

wego terenu i oddanie go w ręce miesz-

kańców był trafiony. Dziś nasz park tema-

tyczny jest znany nie tylko w okolicy. 

Korzystają z niego turyści z całego Ślą-
ska! Trudno szukać w pobliżu podobnego 

miejsca, które spełniałoby tyle funkcji co 

nasz Ichtiopark.  

Już szósty sezon będziemy wypoczywać w Ichtioparku   

Kolejna edycja projektu Chcieć to znaczy móc -            
aktywni w kulturze z dotacją Ministra Kultury  

M iło nam poinformować, że Miejski Dom Kultury w Kaletach pozyskał 
kolejną dotację w kwocie 38.000 zł na realizację projektu z zakresu Edu-

kacji Kulturalnej. Złożony wniosek to kontynuacja projektu “Chcieć to znaczy 
móc – aktywni w kulturze”.  
    W ramach zadania prowadzonych będzie szereg inicjatyw kulturalnych skierowa-

nych do naszych mieszkańców biorących udział w działalności Domu Kultury. 

Głównym celem jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla 

rozwoju kapitału społecznego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Progra-

mów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w obszarze kultury i dzie-

dzictwa narodowego na 2021 rok.  

Marian Lisiecki 

Agnieszka Kwoka 
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Zachęcamy do zgłaszania Miasta Kalety do konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom   

P olskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłosiło 
X Ogólnopolski Konkurs Gmina Przyjazna Rowerzy-

stom. Ma on na celu spopularyzowanie informacji o gmi-
nach, które w swoich działaniach m.in. uwzględniają potrze-
by rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowe-
rach oraz tworzą rowerową infrastrukturę.  

    W tym roku to również turyści-kolarze dokonują zgłoszeń Gmin do konkursu, wypełniając krótką kartę zgłoszenia (można ją 
znaleźć na stronach: www.pttk.pl oraz www.ktkol.pl), którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres pocz-

ta@narowerze.pttk.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Zachęcamy mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto do 

ponownego zgłaszania Kalet jako Gminy Przyjaznej Rowerzystom i jednocześnie dziękujemy za wybór naszego miasta jako atrak-

cyjnego pod względem turystyki kolarskiej.  

Turystyka rowerowa w Polsce stała się 
bardzo popularną formą spędzania czasu 

wolnego. Dzisiaj wybór roweru jako środ-

ka komunikacji, jest wyrazem troski o śro-

dowisko naturalne, a także własne zdrowie 

i racjonalny wypoczynek. Władze gmin        

i powiatów coraz częściej zauważają pozy-

tywne aspekty turystyki rowerowej, dzięki 

czemu powstają nowe drogi i szlaki rowe-

rowe. Organizatorem Konkursu jest Pol-

skie  Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze (dalej PTTK) przy współ-

udziale partnerów zainteresowanych roz-

wojem i wspieraniem turystyki rowerowej, 

w szczególności ministerstwa właściwego 

ds. turystyki.  

§ 1 CELE KONKURSU  

1. Konkurs zainicjowany przez PTTK        

w ramach Roku Turystyki Rowerowej       

w 2012 r. ma na celu uhonorowanie gmin, 

które w swoich działaniach uwzględniają 
potrzeby rowerzystów i promują aktywny 

wypoczynek na rowerach, tworzą infra-

strukturę rowerową, inicjują lub wspierają 
organizowanie imprez rowerowych, wyda-

ją mapy i przewodniki rowerowe.  

2. Konkurs promuje gminy, które dbają       
o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają 
akcję „Bądź bezpieczny na rowerze”, za-

chęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach 

odblaskowych, a także do znakowania 

rowerów.  

3. Konkurs jest okazją do promocji gmin 

„przyjaznych rowerzystom”, ale również 
do dostrzeżenia zaangażowania władz 

gmin, lokalnych stowarzyszeń i aktywi-

stów działających na rzecz rozwoju tury-

styki rowerowej w swoich okolicach.  

4. Celem Konkursu jest wspieranie i na-

gradzanie działań związanych z:  

- Inwestycjami w infrastrukturę turystycz-

ną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypo-

życzalnie rowerów, stojaki dla rowerów w 

miejscach użyteczności publicznej 

(dworce kolejowe i autobusowe, urzędy, 

parki, itd.), punkty napraw rowerów, miej-

sca obsługi rowerzystów, miejsca noclego-

we, postojowe itp.  

- Promocją w postaci wydanych map, 

przewodników, aplikacji mobilnych, infor-

macji na stronach gminy i innych porta-

lach.  

- Popularyzacją turystyki rowerowej po-

przez organizację cyklicznych imprez dla 

użytkowników rowerów.  

- Organizowaniem konkretnych działań na 

rzecz mieszkańców i turystów związanych 

z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym rowerzystów (np. ka-

mizelki odblaskowe, oświetlenie, znako-

wanie, jazda w kaskach).   

§ 2 ZASADY POSTĘPOWANIA      

KONKURSOWEGO  

1. Konkurs przeprowadza się w następują-
cych kategoriach gmin: do 10 000 miesz-

kańców, do 20 000 mieszkańców, do 40 

000 mieszkańców, do 100 000 mieszkań-
ców oraz powyżej 100 000 mieszkańców.  

2. Zgłoszenia gmin do Konkursu Gmina 

Przyjazna Rowerzystom dokonują turyści 

kolarze na podstawie karty zgłoszenia, 

która dostępna jest na stronie: www.pttk.pl 

oraz www.ktkol.pl. Wzór karty zgłoszenia 

stanowi załącznik do Regulaminu. Wypeł-

nioną kartę zgłoszenia należy przesłać       
w formie elektronicznej na e-mail: pocz-

ta@narowerze.pttk.pl do 30 kwietnia.  

3. Do zgłoszonych gmin zostanie przesła-

ny link do elektronicznego formularza,     

w którym należy podać: szczegółowy opis 

zrealizowanych inwestycji (m. in. długość 
dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych 

szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojo-

wych) w minionym roku kalendarzowym 

oraz adresy portali, wykaz zorganizowa-

nych imprez (rajdy, zloty), informacje        

o innych działaniach, w tym o planowa-

nych na przyszły rok, a także o długofalo-

wym planie utrzymania i konserwacji ist-

niejącej infrastruktury rowerowej. Zachę-
camy do dołączenia materiałów takich jak 

mapy, plany, dokumentacja fotograficzna, 

kopie publikacji prasowych oraz wydaw-

nictw związanych z turystyką rowerową     

w formie elektronicznej lub przesłania ich 

na adres Biura Zarządu Głównego PTTK.  

4. Wypełniony formularz, o którym mowa 

w ust. 3, gminy przesyłają elektronicznie 

do 30 czerwca a ewentualne materiały 

uzupełniające – na adres: Polskie Towa-

rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Za-

rząd Główny, ul. Senatorska 11, 00-075 

Warszawa, z dopiskiem „Gmina Przyjazna 

Rowerzystom”.  

5. Dane zawarte w formularzach zostaną 
poddane sprawdzeniu przez Komisję Tury-

styki Kolarskiej ZG PTTK.  

6. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, 
informacji i materiałów uzupełniających 

przekazanych przez gminy, laureatów 

Konkursu wyłania jury, w skład którego 

wchodzą zaproszeni przez organizatora 

przedstawiciele organizacji i instytucji 

zainteresowanych rozwojem turystyki ro-

werowej.  

§ 3 NAGRODY  

1. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowa-

ni Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowe-

rzystom”, oraz dyplomami za udział wrę-
czanymi w trakcie Międzynarodowych 

Targów Rowerowych Bike-Expo w Kiel-

cach lub w czasie innego wydarzenia zwią-
zanego z turystyką rowerową.  
2. W ramach poszczególnych edycji Kon-

kursu organizatorzy mogą przyznać nagro-

dy dodatkowe.  

3. Gmina, która uzyskała trzykrotnie Cer-

tyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” 

może ubiegać się o nagrodę Grand Prix.  

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu 

Konkursu należy do organizatorów.   

2. Regulamin Konkursu został zatwierdzo-

ny uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 

213/XIX/2021 z dnia 1.04.2021 roku          

i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  

Regulamin konkursu 
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O truszczyckich siekierkach słów kilka 

Na  początku bieżącego roku na-
wiązałem korespondencję          

z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu     
w sprawie przekazania kopii ewentual-
nej dokumentacji z badań archeologicz-
nych, jakie przeprowadzane były na 
obszarze obecnych Kalet w XX wieku.  
Dzięki uprzejmości Pana Jarosława 
Święcickiego z tamtejszego Działu Ar-
cheologii w ciągu tygodnia otrzymałem 
interesujące mnie materiały.  
   Jak można się było spodziewać– nie 

było tego zbyt wiele. Samych badań nie 

przeprowadzano w Kaletach prawie wca-

le, nie licząc epizodu z lat trzydziestych, 

kiedy to nasze okolice odwiedziła specja-

listyczna ekipa archeologów pod wodzą 
profesora Kostrzewskiego. W dokumen-

tach natknąłem się jednak na dość cieka-

wą sprawę– znalezisko krzemiennych 

siekierek  datowanych na jakieś 4,5 tysią-

ca lat… Ale po kolei. 

     Jesienią 1920 roku leśniczy z Trusz-

czycy– Karl Gutsche– odwiedził miejsce 

w podlegającym mu rewirze leśnym 107, 

w którym prowadzono prace ziemne przy 

kopaniu kanału odwadniającego 

(przypuszczalnie przy drodze leśnej pro-

wadzącej w kierunku dzisiejszej ulicy 

Dębowej, którą starano się zabezpieczyć 
przed oddziaływaniem strumyka zasilają-
cego staw przy starym młynie na Bandu-

chu). Jeden z robotników wykopał na głę-
bokości 30-40 cm  krzemienny przedmiot, 

który wydał mu się na tyle nieciekawy, że 

po prostu go odrzucił. Na szczęście zain-

teresował on Gutschego, który zabrał go 

do domu. Niewielka siekierka bez otworu 

na trzonek przeleżała jakiś czas wśród 

innych artefaktów, które leśniczy podczas 

lat pracy zbierał w swoich lasach. Na jed-

nym z „branżowych ” spotkań, albo po 

prostu podczas jednej z wzajemnych wi-

zyt, Gutsche pochwalił się swoim krze-

miennym cackiem przed nadleśniczym 

Friedrichem Rontschkym z Kalet, które-

mu następnie je sprezentował. 9 lat póź-
niej, w odległości około 150 metrów od 

pierwszego znaleziska, zauważył kolejny 

podobny krzemień, z tym że nieco bar-

dziej uszkodzony. Druga siekierka trafiła 

w styczniu 1930 roku do zbiorów śląskiej 

prehistorii w bytomskim muzeum.  

     Jak miało się okazać były to dwie 

krzemienne siekierki zostawione w tej 

okolicy jakieś 2,5 tysiąca lat przed naro-

dzeniem Chrystusa, najprawdopodobniej 

przez przedstawicieli później fazy tzw. 

Kultury Pucharów Lejkowatych.  

    Jakiś czas po ujawnieniu znaleziska 

rozpoczęło się poszukiwanie pierwszej     

z siekierek znalezionych w rewirze 107 

przez Gutschego. Sprawa stała się na tyle 

prestiżowa, że zaangażował się w nią sam 

książę von Donnersmarck ze Świerklańca, 

któremu podlegały okoliczne lasy. Nieste-

ty zasłużony nadleśniczy  Rontschky nie 

żył już wówczas od dwóch lat, ale na 

szczęście uzyskano informacje, że przed 

śmiercią sprezentował krzemienny przed-

miot swojemu zięciowi doktorowi Wilhel-

mowi Mügge (Mugge) z Koszęcina, który 

włączył go do swojej bogatej kolekcji 

minerałów. Tu jednak pojawiły się kolej-

ne schody, bo Mügge skończył praktykę 
w Koszęcinie pod koniec trzeciej dekady 

XX wieku i przeprowadził się z żoną Else 

do Głogowa zabierając ze sobą siekierkę   
z truszczyckich lasów. Kolejne pisma 

kierowano już więc do Głogowa, jednak 

do roku 1935– roku swojej śmierci- Wil-

helmowi Mügge nie zdecydował się na 

pozbycie szczególnego prezentu od teścia.   

Tymczasem wybuchła II wojna światowa, 

a zainteresowanie siekierką ze strony wo-

jewódzkiego konserwatora zabytków 

wcale nie zmalało. Korespondencję kiero-

wano teraz do wdowy po lekarzu– rodo-

witej kaletanki- Else Mügge z domu Ron-

schky, która mieszkała w Głogowie pod 

adresem Rusterstrasse 5-6.  

„Podczas opracowania wschodnich górno-

śląskich okręgów zauważyłem, że przed 

laty, w posiadaniu pani małżonka znajdo-

wała się kamienna siekierka wykonana     

z krzemienia. Znaleziona została w Tru-

schutz okręg Tarnowskie Góry. Wtedy 

pan Mügge  był na tyle życzliwy, że prze-

słał ją, aby została sfotografowana przez 

konserwatora zabytków. Ponieważ zależy 

nam na kompletnej dokumentacji prehi-

storycznych znalezisk, których w tym 

rejonie jest bardzo mało, proszę panią       
o przemyślenie możliwości przekazania Miejsce znalezienia siekierek zaznaczone krzyżykami 

Mapa okolicy z początku XX wieku, z lewej rewir 107 Leśnictwa Truszczyca 



 

www.kalety.pl 

Jacek Lubos 

Kwiecień 2021               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety           11 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

eksponatu wojewódzkiemu muzeum. Eksponat ten będzie słu-

żył nie tylko badaniom, ale i dobru ogółu. Dla pani zrobiliby-

śmy identyczny odlew eksponatu.” (Bytom, 18.10.1941 r.)  

    W międzyczasie wysłano jeszcze jedno  ponaglenie wyraża-

jąc obawę, czy aby przesyłka nie zaginęła po drodze, co byłoby 

olbrzymia stratą dla niemieckiej archeologii. W lutym było już 
po sprawie, ponieważ Else zdecydowała się finalnie na oddanie 

siekierki naukowcom. Tak oto, po wielu perypetiach, zagubio-

ne tysiące lat temu w truszczyckich lasach neolityczne krze-

mienne artefakty dołączyły do setek innych eksponatów gro-

madzonych i dokumentujących prehistorię Śląska w gmachu 

bytomskiej instytucji. Tam też prawdopodobnie spokojnie 

przeleżały do końca wojny. Niestety tu historia owych szcze-

gólnych znalezisk się kończy, ponieważ nie jestem w stanie 

dociec, czy zachowały się one do dziś dnia. Pod koniec 1944 

roku, w związku ze zbliżającym się frontem, część zbiorów 

bytomskich opuściła muzeum wędrując na Dolny Śląsk i dalej 

w głąb Rzeszy. Nierozpakowane skrzynie z wywiezionymi 

wówczas górnośląskimi zabytkami archeologicznymi widziano 

ponoć jeszcze w latach 90-tych w berlińskich muzeach. Czy są 
wśród nich „nasze” krzemienne siekierki? To pytanie najpraw-

dopodobniej pozostanie już bez odpowiedzi. W każdym bądź 
razie, z informacji przekazanych mi przez Panią Kustosz Doro-

tę Podyma z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wynika, że 

w zbiorach bytomskich nie ma na dziś dzień żadnych zabytków 

archeologicznych dotyczących Kalet– Truszczycy… 

    Powyższa historia pokazuje jednak, że tereny dzisiejszych 

Kalet, mimo swoich piaszczystych, nieurodzajnych gleb, już 
tysiące lat temu przyciągały neolitycznych wędrowców. Skoro 

nie odkryto cmentarzysk– byli tu jedynie przez krótki czas. To 

jednak wystarczyło, aby pozostawić po sobie ślad, który naro-

bił tyle zamieszania w  archeologii, aby potem niestety już chy-

ba bezpowrotnie, przepaść. A trzeba dodać, że dla ówczesnych 

ludzi nie był to byle „gadżet”- najbliższe złoża krzemienia 

znajdowały się ponad 200 kilometrów od miejsca znalezienia 

siekierek (Krzemionki Opatowskie w dzisiejszym woj. święto-

krzyskim).    

    Istnieje pewne prawdopodobieństwo, iż być może kiedyś 
przygodny grzybiarz lub inny miłośnik wypoczynku w leśnej 

kniei, powtórzy wyczyn Gutschego. 

Pamiętajmy jednak wówczas, że czasy 

się zmieniły i nikt nas nie będzie prosić 
o łaskawe oddanie znaleziska. Dziś za 

przywłaszczenie sobie np. takiej krze-

miennej siekierki z neolitu grozi kara 

pozbawienia wolności do lat pięciu. Nie 

można ich też zbywać na aukcjach in-

ternetowych, co próbował zrobić pe-

wien „pomysłowy” zbieracz z Katowic 

w 2017 roku. Obrót zabytkami arche-

o lo g i cz n y mi  j e s t  z ab r o n io n y , 

a jakiegokolwiek znaleziony zabytek 

archeologiczny - zgodnie z ustawą 
o ochronie zabytków - jest własnością 
Skarbu Państwa. O każdym takim zna-

lezisku trzeba powiadomić niezwłocz-

nie wojewódzkiego konserwatora za-

bytków, a jeśli nie jest to możliwe - 

wójta, burmistrza lub prezydenta mia-

sta.  

 

Fotografia krzemiennej siekierki z Truszczycy.  

Zbiory Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 

Archeologiczny obrys krzemiennej siekierki z Truszczycy.  

Zbiory Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 

Leśniczówka w Truszczycy, początek XX wieku 
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Rozpoczęła się przebudowa ul. Reja w Kaletach  

M iasto Kalety rozpoczęło w miesiącu marcu przebudowę ulicy 
Reja. Wykonawcą robót jest firma P.H.U. ARGO z Lisowa.  

    Przebudowane zostanie 106 metrów drogi o szerokości 5 metrów. Na-

wierzchnia ulicy wykonana zostanie z mieszanek mineralno-

bitumicznych, natomiast zjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej. 

Koszt tej inwestycji wyniesie 194.251,90 zł. Termin zakończenia prac 

budowlanych określony został na dzień 31 lipca 2021 r. 

T rwają prace przy budowie nowego boiska wielofunkcyjnego   
w Drutarni. Wykonana została już nawierzchnia poliuretano-

wa boiska, a także zamontowane słupy pod montaż piłkochwytów.  
    Boisko o wymiarach 26 x 19 m będzie umożliwiało grę w mini piłkę 
nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Prace wykonuje firma 

GRUMIX Sp. z o.o. z Sarnowa. Nowy obiekt sportowy ma być gotowy 

do końca czerwca 2021 roku.  

Miasto Kalety dąży do tego, aby w każdej dzielnicy naszego miasta 

funkcjonowały podobne miejsca sportu i rekreacji.  

Nowe boisko w Drutarni już wkrótce zostanie oddane do użytkowania  
naszym mieszkańcom    

W  miesiącu marcu rozpoczął się sezon inwestycyjny         
w infrastrukturę drogową naszego miasta. W pierw-

szej kolejności wystartowała budowa drogi gminnej ul. Jawo-
rowej w Kaletach.  
    Inwestycja podzielona została na etapy, w pierwszej odsłonie 

nawierzchnią asfaltową utwardzone zostanie około 355 mb. Wy-

konawcą prac jest Spółka RAFALIN z Blachowni. Termin za-

kończenia pierwszego etapu określony został w umowie na 31 

lipca 2021 r. Wartość prac, które w 100% sfinansowane zostaną   
z budżetu Miasta, wyniesie 247.376,22 zł.  

Rozpoczął się pierwszy etap budowy ul. Jaworowej w Jędrysku   

Jan Potempa 

Jan Potempa 

Jan Potempa 

Od  początku marca br. trwają prace związane            
z przebudową sieci wodociągowej w ul. Jana         

w Kaletach. Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodocią-
gowej z rur PE fi 110 o długości 469 [mb] wraz z przebudo-
wą przyłączy do granic posesji.  
    Inwestycja realizowana jest za kwotę 134.964,94 zł (brutto) 

przez P.P.H.U. „INSTAL-BUDOTECH” z Kamienicy, które 

zostało wybrane w przetargu nieograniczonym.  

    Przedmiotowa inwestycja w znacznym stopniu poprawi 

funkcjonowanie systemu sieci wodociągowych na terenie na-

szego miasta, parametry wody dostarczane mieszkańcom oraz 

umożliwi w najbliższym czasie wykonie nowej nawierzchni ul. 

Jana.  

Trwa modernizacja sieci wodociągowej  
w ul. Jana   

Postęp prac projektowych gazyfikacji Kalet   

11  marca, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tar-
nowskich Górach odbyło się spotkanie w sprawie uzgod-

nień przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie 
dróg powiatowych w naszym mieście. Konsultacje odbyły się 
na wniosek firmy I-PROJEKT z Gliwic wykonującej dla Kalet 
dokumentację projektową budowy wspomnianej sieci gazowej. 
    W spotkaniu wziął udział burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia, radny powiatu tarnogórskiego Eugeniusz Ptak, dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Barbara    

Myland oraz przedstawiciel wykonawcy zadania. Strony spotkania 

uzgodniły przebieg sieci gazowej na terenach zarządzanych przez 

ZDP.  

Przypomnijmy, że na wykonanie dokumentacji projektowej firma     

I-PROJEKT ma 32 miesiące. Termin zakończenia prac - marzec 

2022 r. 

Michał Obłączek 
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Od  22 marca br., wystartował kolejny nabór wniosków w programie "Moja woda". 
Właściciele domów jednorodzinnych mogą się starać nawet o 5.000 zł. dotacji na 

przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.  
Środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbior-

nik retencyjny lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania 

zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie 

danej nieruchomości. Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach.  

Ruszyła kolejna edycja Programu MOJA WODA   

W raz z końcem okresu zimowego rozpoczynają się remonty na obiektach będących w zarządzie powiatu tar-
nogórskiego, zlokalizowanych w mieście Kalety. W pierwszej kolejności zostanie wykonany remont dwóch 

mostów. Już od kilkunastu dni trwają prace na dwóch obiektach mostowych: przy ul. 1 Maja (droga powiatowa 
nr 3311S) i ul. Ofiar Katynia (droga powiatowa nr 2335S).  

    Inwestorem zlecającym roboty, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Koszt remontu obu mostów to ok. 200 

tys. złotych. Zakres prac jest bardzo duży, pozwoli na gruntowną renowację obiektów. Wykonane zostanie m.in. czyszczenie, kon-

serwacja i malowanie skorodowanych elementów metalowych tj. barierek i poręczy. Czyszczenie i uzupełnienie ubytków w ele-

mentach betonowych mostów i zbrojenia. Wykonane zostaną prace przy przepustach oraz w bezpośrednim otoczeniu mostów        

tj. naprawa przyczółków i skarp udrożnienie rowów. Prace te pozwolą na użytkowanie tych obiektów przez dłuższy, czas bez ko-

nieczności dokonywania kolejnych remontów. 

  

Eugeniusz Ptak 

Remonty infrastruktury powiatowej w mieście Kalety   

(jal)

Znów rośnie zadłużenie KZCP wobec Miasta   

P roces likwidacji Kaletańskich Za-
kładów Celulozowo-Papierniczych 

trwa od 1994 roku. Od tego czasu za-
dłużenie KZCP wobec Miasta Kalety 
stale rosło i na koniec 2010 roku wyno-
siło 1.069.567,00 zł. W wyniku działań 
likwidatora i władz miasta zadłużenie 
to na koniec 2014 roku zmalało do kwo-
ty 119.478,08 zł. Obecnie zadłużenie 
wobec miasta ponownie wrosło i wynosi 
782.211,60. 
     W związku z powyższym, w miesiącu 

lutym br. w Urzędzie Wojewódzkim w 

Katowicach, na prośbę Burmistrza Miasta 

Kalety Klaudiusza Kandzi, miało miejsce 

spotkanie z I Wicewojewodą Śląskim 

Janem Chrząszczem. 

    Głównym tematem prowadzonych roz-

mów była nieuregulowana kwestia przeję-

cia lokali mieszkalnych przy ul. Fabrycz-

nej oraz ul. Lublinieckiej w Kaletach. 

Burmistrz wyjaśnił, że mając na wzglę-
dzie oczekiwania społeczne i dobro loka-

torów tych mieszkań, Rada Miejska         

w Kaletach w 2018 r. podjęła uchwałę,    
w sprawie przejęcia przez Gminę Kalety 

lokali mieszkalnych, wraz z prawem użyt-

kowania gruntu. Natomiast do chwili 

obecnej temat ten nie został uregulowany 

prawnie przez likwidatora KZCP. Na spo-

tkaniu kierownik oddziału Wydziału Nad-

zoru Właścicielskiego Urzędu Wojewódz-

kiego w Katowicach - Pani Beata Dyduch 

pełniąca obowiązki likwidatora, przedsta-

wiła stan postępowania w sprawie regula-

cji zasiedlonych lokali mieszkalnych oraz 

przekazała informację dotyczącą plano-

wanych sprzedaży nieruchomości grunto-

wych oraz niezasiedlonych lokali miesz-

kalnych. 

     Ponadto istotną kwestią poruszaną na 

spotkaniu był zły stan techniczny nieru-

chomości pozostających w użytkowaniu 

KZCP, m.in. dawnego taśmociągu biegną-
cego nad drogą powiatową – ul. Fabrycz-

ną. Burmistrz poprosił o działania ze stro-

ny Województwa, zmierzające do rozwią-
zania zagrażającego bezpieczeństwu pro-

blemu. 

    W spotkaniu uczestniczyła także Pani 

Daria Kolonko - dyrektor Nadzoru Wła-

ścicielskiego Urzędu Wojewódzkiego      

w Katowicach oraz Pan Tomasz Galios - 

kierownik Referatu Gospodarki Mieniem 

Gminy Kalety. 

Dariusz Szewczyk 
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Renata Czudaj 

M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach przypomina wszystkim osobom, które pobierają świadczenie wycho-
wawcze (500+) i do tej pory nie złożyły wniosku na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, o konieczności złożenia no-

wego wniosku o przyznanie świadczenia.  
     Świadczenia przyznane w 2019 r. są obowiązujące do 31.05.2021 r. Wnioski można składać droga elektroniczną, a od 1 kwietnia 

również tradycyjnie tj. papierowo. Wnioski są dostępne w MOPS – parter Urzędu Miasta. Więcej informacji pod nr telefonu          

34 3527 656.  

500 Plus. Nowy okres świadczeniowy  

K alety od wielu lat realizują Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej. Realizatorem programu w gminie jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.  

    W roku bieżącym program ten będzie obejmować dostawy żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzy-

szące w formie warsztatów. Osoby zainteresowane ww. formą pomocy proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Kaletach – siedziba Urzędu Miejskiego pokój nr 8, 7a, tel. 34 3578 656.  

Realizacja pomocy żywnościowej w 2021 r.    

Renata Czudaj 

INFORMACJE MOPS KALETY 

M iasto Kalety uruchomiło procedurę, która umożliwi funkcjonowanie w sezonie letnim gastronomii na wolnym powie-
trzu w kaletańskim parku tematycznym. Wykaz informuje o terenie do dzierżawy, na którym będzie mogła być pro-

wadzona mała gastronomia. Tym samym, zachęcamy lokalnych przedsiębiorców do rozważenia możliwości świadczenia ta-
kich usług dla gości naszego Ichtioparku.  

Wykaz nieruchomości obejmujący część nieruchomości gruntowej o nr ewid. 212/34, o powierzchni 0,0450 ha, położonej w Kale-

tach przy ul. Fabrycznej (Ichtiopark), przeznaczonej do dzierżawy na okres do 5 miesięcy został wywieszony na tablicy ogłoszeń     
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Kalety (bip.kalety.pl) na okres 21 dni tj. od dnia 13 kwietnia 2021 r. do dnia 4 maja 2021 r. 

Mała gastronomia od nowego sezonu ponownie w Ichtioparku   

Tomasz Galios 
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W międzyczasie wysłano jeszcze jedno  ponaglenie wyrażając 

obawę, czy aby przesyłka nie zaginęła po drodze, co byłoby 

olbrzymia stratą dla niemieckiej archeologii. W lutym było już 
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