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Ponad 10 mln zł dla Kalet
Nowa remiza i budynek KS Unia Kalety z dotacjami na ich budowę

30

maja 2022 r. w Świerklańcu, Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia odebrał z rąk posłanki Barbary Dziuk
symboliczne promesy na dotację budowy dwóch nowych obiektów w naszym mieście.
Pierwsza z nich na kwotę 6.300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku klubowego Unii Kalety, druga promesa opiewająca na 3.978.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.
Łącznie budżet miasta Kalety został dofinansowany w kwocie 10.278.000,00 zł i była to jedna z najwyższych dotacji w powiecie
tarnogórskim w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Przypomnijmy, że w ramach I edycji Miasto Kalety otrzymało blisko 2.630.750 zł na inwestycję, która jest w trakcie realizacji,
a dotyczy przebudowy centrum Kalet.

Dariusz Szewczyk
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Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci

śp. Moniki Broncel
emerytowanej głównej księgowej Urzędu Miejskiego w Kaletach
składają:
burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego,
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.
Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci

śp. Leona Obłączka
prezesa Koła PZW Kalety w latach 2005- 2012
składają
burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego,
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.
MATERIAŁ PŁATNY

PODZIĘKOWANIE
Każdemu, kto w tych bolesnych chwilach, dzielił z nami smutek i żal po śmierci,

śp. Jerzego Breguły,
składamy serdeczne podziękowania za udział w uroczystości pogrzebowej.
Dziękujemy, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i kolegom, ks. Proboszczowi z Parafii Matki Boskiej Fatimskiej
w Drutarni, za uroczystą Mszę Świętą i odprowadzenie na miejsce spoczynku,
Burmistrzowi Miasta Kalety, Przewodniczącej Rady Miasta wraz z Radą Miejską w Kaletach,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach oraz Panu Czesławowi Tyrol z Nadleśnictwa Koszęcin,
za okazane wyrazy współczucia, modlitwę oraz złożone wieńce i kwiaty.

Pogrążona w smutku rodzina.

Targowisko zamknięte do 27 czerwca br.
W związku z trwającymi pracami związanymi z przebudową ul. 1 Maja w Kaletach w okresie od 23 maja do 27 czerwca br., targowisko miejskie przy ul. Gwoździa zostanie zamknięte. Ponowne otwarcie targowiska nastąpi od dnia 28 czerwca 2022 roku.

Zmiana na stanowisku kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Biuletyn Informacyjny
Miasta Kalety

dniem 28.05.2022 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika MOPS w Kaletach. Dotychczasowy kierownik –
Pani Renata Czudaj - po 41 latach pracy w zawodzie przeszła na
zasłużoną emeryturę.
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania za trud
włożony w codzienne wykonywania swych obowiązków służbowych,
niosąc pomoc naszej społeczności lokalnej w przezwyciężaniu swych
problemów życiowych.
Pani Renacie Czudaj życzymy dużo spokoju i zdrowia
na zasłużonym odpoczynku!
Jednocześnie informujemy,
iż obecnie obowiązki kierownika MOPS w Kaletach, będzie pełnić Pani Ewa Mikołajewska - Haiska. Pani Ewa od
25 lat pracuje w zawodzie
p r a c o wn i k a s o c j a l n e g o
w Miejskim, Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kaletach.

Wydaje Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2,

Z

(jal)

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),
Janusz Maruszczyk (reklamy i ogłoszenia).
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 –56
(Janusz Maruszczyk),
biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com w godzinach
8.00– 13.30
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 500 egz.
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XXII DNI KALET już historią

Po

dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, która
uniemożliwiła nam organizację mniejszych i większych imprez miejskich,
w tym roku wreszcie mogliśmy powrócić do normalności. Pomiędzy 20 a 22
maja 2022 r., odbyły się długo wyczekiwane Dni naszego Miasta, które, tak
jak się spodziewaliśmy, przyciągnęły
tłumy nie tylko naszych mieszkańców,
ale również gości z miast sąsiednich.
W piątek tradycyjnie królował
rock&roll. O godzinie 20.00 odbył się IX
plenerowy Maraton Rock&Roll Swing
Show Kalety, w którym wzięło udział 18.
par tanecznych z całej Polski. Po długich
i zaciętych zmaganiach na parkiecie zwyciężyła para reprezentująca grupę Rock
Time przy kaletańskim MDK-u.
Sobota niekwestionowanie należała do
miłośników muzyki dętej. Podczas tegorocznych Dni Kalet świętowaliśmy 95lecie naszej Miejskiej Orkiestry Dętej.
O godzinie 12.00 w kościele w Jędrysku
odbyła się uroczysta Msza święta w intencji zmarłych i żyjących muzyków tej orkiestry, którą odprawił ks. proboszcz
Wojciech Ciosmak, po czym nastąpił paradny przemarsz orkiestr ulicami naszego
miasta.
Tegoroczne Dni Kalet tradycyjne
otwarł burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia, po czym rozpoczęły się koncerty
muzyki dętej. Na scenie wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z Kalet pod batutą Mariana Lisieckiego, orkiestra z partnerskiego Vitkova, a także zaprzyjaźniona orkiestra z Dominikowic. Następnie na scenie
wystąpił Damian Holecki, a po nim zespół
Specjal Band z Republiki Czeskiej.
Gwiazdą sobotniego dnia był zespół Blue
Cafe, który wspaniałą muzyką bawił publiczność do późnych godzin wieczornych.
Niedziela, ostatni dzień świętowania,

rozpoczęła się tradycyjnie od dwóch turniejów o puchar Burmistrza Miasta Kalety – w skacie sportowym oraz w szachach. Zawody zgromadziły w tym roku
sporo amatorów tych
dyscyplin.
Po południu gościliśmy na scenie najmłodszych piosenkarzy z terenu naszego
miasta. Minifestiwal
Piosenki Dziecięcej
Przedszkolaków jak zwykle zgromadził
przed sceną tłumy mieszkańców. Dzieci
bez żadnej tremy pokazały swoje umiejętności wokalne, za co otrzymały od licznie
zgromadzonej publiczności gromkie brawa. Swoje występy artystyczne zaprezentowali najmłodsi z miejskich przedszkoli
w Kaletach i Miotku, a także placówek
niepublicznych „Bystrzaki” oraz „Miluś”.
Swoje niesamowite umiejętności pokazali
również uczniowie szkółki baletowej
„Konik” oraz Dziecięcego Zespołu Pieśni
i Tańca Kalety.
Po występach najmłodszych, na scenie
zap r e ze n to wa ła
się utalentowana
wokalistka z naszego miasta Dominika Ślimok,
która zaśpiewała
wiele
znanych
polskich, a także
zagranicznych
coverów. Następnie na scenie wystąpiła grupa Blue
Party, a zaraz po
niej zespół Great
Line, który rozgrzał publiczność
przed koncertem
gwiazdy wieczoru. Patrycja Markowska, bo o niej
mowa, przyciągnęła w tym dniu
do naszego miasta
prawdziwe tłumy.
Nic dziwnego, jej
koncert to było
prawdziwe show,
nie tylko wokalne,
ale również taneczne.
Podczas tego-

rocznych Dni Kalet na terenie stadionu
utworzona była Eko Strefa projektu LIFE
„Śląskie. Przywracamy Błękit”, gdzie
dorośli mogli zasięgnąć informacji i porad
dotyczących wymogów i możliwości
związanych z wymianą pieców na bardziej ekologiczne, natomiast dla najmłodszych przygotowano bogaty zestaw zabaw
i konkurencji związanych z tematyką czystego powietrza oraz zagrożeń związanych ze smogiem. Czekały liczne gry
i zabawy zręcznościowe, ruchowe i artystyczne. Dodatkową atrakcją był Blender
Bike, czyli rower z możliwością samodzielnego wyprodukowania ekologicznego soku owocowo-warzywnego, a także
stoisko z możliwością degustacji wędzonych pstrągów.
Boisko wielofunkcyjne opanowali natomiast miłośnicy sportowych zmagań.
Strefa sportu, która utworzona została
w tym miejscu przez kaletańską grupę
Spartan Team Kalety cieszyła się ogromną popularnością nie tylko najmłodszych,
ale również starszych mieszkańców naszego miasta. Każdy chciał spróbować
swoich siła na torze przeszkód, który jak
się okazało, wcale nie był taki łatwy do
pokonania.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
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także wystawa zabytkowych motorowerów i rowerów, którą można było podziwiać zaraz po wejściu na teren stadionu.
W piątek i niedzielę najmłodszych zabawiała Szkoła Językowa Smile, która przeprowadzała gry, zabawy i animacje dla
dzieci.
Gośćmi, którzy odwiedzili tegoroczne
Dni naszego Miasta byli: Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa
Śląskiego, Przemysław Korcz burmistrz
Miasta Ustroń wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej Marcinem Janikiem,
Pavel Smolka starosta partnerskiego Miasta Vitkov, radny powiatowy Eugeniusz
Ptak oraz przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaletach Janina Perz wraz z radnymi.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia pragnie serdecznie podziękować
wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację XXII Dni Kalet.
W szczególności podziękowania kierujemy do pana Karola Nowakowskiego za
bezinteresowne utworzenie oraz poprowadzenie strefy zmagań sportowych oraz
pana Tadeusza Krus za udostępnienie
swojej kolekcji zabytkowych pojazdów.
Podziękowania dla dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Kaletach Mariana Lisieckiego za sprawną i fachową organizację całego wydarzenia.
Dziękujemy służbom porządkowym
miasta, służbom energetycznym, służbom
medycznym Przychodni Kaletańskiej,
strażakom kaletańskiej OSP na czele
z Kazimierzem Złotoszem i Henrykiem

Złotoszem, gospodarzom stadionu miejskiego, wychowawcom
i dyrektorom placówek
oświatowych, którzy
przygotowywali najmłodszych do występów artystycznych oraz
firmie nagłaśniającej,
która dbała o widowiskowość całej imprezy.
Dziękujemy także
wszystkim sponsorom,
którzy wsparli nas finansowo.
Sponsorami XXII Dni
Kalet byli: Hemarpol
Trade Sp. z o.o. - Katowice, Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów – Katowice, Odlewy Precyzyjne Sp.
z o.o. Sp. k - Kalety,
MAŁRO Sp. z o.o- Sośnicowice, PKO BP S.A.
Warszawa, Restauracja
Casyno Kalety, Restauracja Gościnna - Kalety,
Nauczyciele Gimnazjum w Dortmundzie dla dzieci z Ukrainy, Zakład Masarski „
Więcek" Sp. J. - Kalety, Firma El-Vid Sp.
z o.o. - Miasteczko Śląskie, Almo Adam
Olszowski - Kalety, P.F.H.U Framar- Kalety, Wojciech Pilarski Firma W&H Pilar-

ski - Kalety, Jan Trans Janusz Stróżyk Kalety, AutoShoł Sp. J – Sośnicowice,
Międzynarodowe usługi pogrzebowe Henryk Mryka, Hotel-Pałac Czarny Las.

Agnieszka Kwoka

www.kalety.pl

5

6

Nr 6 (362)

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Wyniki konkursu plastycznego pn. POKONAJ SMOG

P

onad 70 prac, w dwóch kategoriach wiekowych, wpłynęło na zorganizowany przez Ekodoradcę Urzędu
Miasta Kalety konkurs plastyczny
pn.”POKONAJ SMOG”. Wiodącymi
celami konkursu były: zwiększenie
świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zanieczyszczenia powietrza, dzia-

łań podejmowanych
na rzecz ochrony
powietrza, popularyzowanie wiedzy
wśród uczniów oraz
mieszkańców naszego miasta dotyczącej przyczyn powstawania zjawiska
smogu,
sposobów
ograniczania niskiej
emisji, przeciwdziałania spalaniu śmieci,
kształtowanie
prawidłowych postaw proekologicznych oraz rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
W dniu 22.05.2022 r. komisja konkursowa w każdej z kategorii przyznała nagrody oraz wyróżnienia. W związku
z czym z przyjemnością prezentujemy 12
zwycięzców prac, które wpłynęły na niniejszy konkurs.

Kategoria I: klasy 0-3
I miejsce- Zofia Wieczorek
II miejsce - Julia Grasela
III miejsce - Paweł Gatys
Wyróżnienie - Matylda Kosmalla
Wyróżnienie - Przemysław Pawełczyk
Wyróżnienie – Michał Furmanek
Kategoria II: klasy 4-8
I miejsce -Vanessa Thomalla
II miejsce - Oliwia Wincewicz
III miejsce - Szymon Kowalik
Wyróżnienie – Bruno Mateja
Wyróżnienie - Faustyna Czaja
Wyróżnienie – Magdalena Kiełbowicz
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
poświęcony czas, błyskotliwe pomysły
i kunszt artystyczny. Mamy nadzieję, że
również kolejne konkursy będą cieszyły
się tak dużym zainteresowaniem.

Monika Gambuś

Ostatnie dni na złożenie deklaracji do CEEB

P

rzypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten spoczywa na wszystkich właścicielach/
zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków gospodarczych, jak i obiektów usługowych.
Za nie zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej ewidencji grożą kary administracyjne od 500 zł do 5000 zł.
W naszym mieście złożono do tej pory tylko 1356 deklaracji spośród 2470 punktów adresowych objętych obowiązkiem ewidencyjnym CEEB, co stanowi zaledwie 55% wypełnienia bazy. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do naszych mieszkańców
o spełnienie obowiązku dotyczącego złożenia deklaracji do CEEB.
Poniżej podajemy terminy dla złożenia deklaracji:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła
ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Deklarację można złożyć przez Internet przy pomocy profilu zaufanego/e-dowodu pod linkiem: zone.gunb.gov.pl , bądź w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Kaletach (pokój nr 11).

Monika Gambuś
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Zielona atrakcyjnym plenerem dla młodych malarzy

W

dniach od 30 maja do 1 czerwca w Kaletach Zielonej
mieliśmy okazję oglądać niecodzienny widok. W tym
czasie nad naszymi jeziorami przebywali uczniowie z trzeciej
klasy Liceum Plastycznego z Zespołu Szkół ArtystycznoProjektowych w Tarnowskich Górach.
Młodzi artyści razem ze swoimi opiekunami Ewą Jaworską,
Adamem Andryszczakiem i Marcinem Painta wybrali naszą miejscowość do spędzenia w niej pleneru malarskiego. Tworzyli pejzaże oraz kształcili swoją wrażliwość artystyczną na łonie naszej natury, wykorzystując piękną pogodę, która im towarzyszyła.

Agnieszka Kwoka

Ślimak kwiatowy już pod budynkiem
kaletańskiego magistratu

P

Kaletańscy strażacy z medalami za zasługi
dla pożarnictwa

rzed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kaletach zadomowił się znów na kolejny sezon letni nasz kaletański ślimak kwiatowy. Przypomina on mieszkańcom
oraz turystom o przynależności Kalet do międzynarodowej sieci miasteczek Cittaslow.
Zagospodarowane zostały również klomby miejskie przed
magistratem, a już niedługo kwiatami obsadzone zostaną
rabaty i kompozycje na terenie całego miasta. Kolorowe,
kwiatowe aranżacje będą ozdobą naszej miejscowości aż do
późnej jesieni.

Agnieszka Kwoka

18

maja w Tarnowskich Górach zorganizowane zostały
powiatowe obchody Dnia Strażaka. Najważniejszym
punktem tych uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla najlepszych strażaków z powiatu tarnogórskiego.
W gronie odznaczonych znalazło się trzech druhów z kaletańskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Robert Starczewski, srebrny druh Sebastian Breguła. Brązowym medalem odznaczony został natomiast druh Łukasz Sośnica.
Naszym ochotnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za
ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa przede wszystkim mieszkańców Kalet. W uroczystościach wziął udział Klaudiusz Kandzia
Burmistrz Miasta Kalety oraz Prezes OSP Kalety Henryk Złotosz.

Agnieszka Kwoka

„Ekoagent” gościł w Kaletach

Z

apraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka programu TVP 3 Katowice pn. “Ekoagent”.
Program poświęcony jest najciekawszym przyrodniczo
i turystycznie zakątkom naszego miasta min. ścieżce edukacyjnej z Cisem Donnersmarcka, stanicom rowerowym. Nie
zabrakło również relacji z Ichtioparku i toru rolkowego.
Zachęcamy do oglądania!
Odcinek można obejrzeć w internecie pod linkiem:
https://katowice.tvp.pl/17670470/ekoagent

(jal)
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W naszym mieście powstał pierwszy mini ogród deszczowy

W

czwartek, 19 maja, przy pasiece
edukacyjnej w Ichtioparku powstał pierwszy mini ogród deszczowy
w naszym mieście. Projekt został zrealizowany dzięki porozumieniu intencyjnemu jakie Miasto Kalety podpisało ze
Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów
oraz partnerem projektu – Fundacją
Sendzimira. Celem tego przedsięwzięcia była przede wszystkim edukacja
społeczeństwa z zakresu potrzeby zagospodarowywania wód opadowych,
wskazania dobrych praktyk, działań

oraz ich promocja.
W projekcie wzięli udział Seniorzy
z kaletańskiego Dziennego Domu Senior
Plus. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję
wysłuchać bardzo ciekawego wykładu
edukacyjnego na temat zagospodarowania
wód opadowych, a następnie wzięli udział
w warsztatach, w których pomogli
w utworzeniu pierwszego mini ogrodu
deszczowego.
Seniorzy mogli zobaczyć jak przygotować podłoże pod taki ogródek, a także
wspólnie zasadzić rośliny oraz wykonać

domek dla owadów pszczołowatych.
Wspólnie wykonany ogród jest nie tylko
efektowny ale przede wszystkim bardzo
pożyteczny. Będzie nie tylko gromadził
wodę deszczową, stopniowo oddając ją do
ekosystemu, ale przede wszystkim spełniał funkcję edukacyjną.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia serdecznie dziękuje członkom
Dziennego Domu Senior Plus w Kaletach
za udział w projekcie tworzenia mini
ogrodu deszczowego w Kaletach.

Agnieszka Kwoka

Nabożeństwo Majowe w Kuczowie

Po

kilkuletniej przerwie znów
zabrzmiała orkiestra podczas
nabożeństwa majowego przy krzyżu w
Kuczowie.
Od dwudziestu lat patronką mieszkańców tej dzielnicy jest Matka Boża z Lourdes, a wtóruje Jej Święty Jan Paweł II.
Po nabożeństwie pod przewodnictwem
księdza Marcina udaliśmy się do kościoła

w Miotku, gdzie odbyła się msza święta
za żywych i zmarłych mieszkańców naszej dzielnicy.
Za udział w obchodach tej rocznicy
pragnę podziękować zaangażowanym
organizatorom, parafianom, księdzu proboszczowi Antoniemu, księdzu Marcinowi, siostrze zakonnej, dzieciom komunijnym, delegacjom ze sztandarami, orkie-

strze oraz policji za bezpieczne pilotowanie pątników do kościoła. Dziękuję za
udział Radnemu Powiatowemu Eugeniuszowi Ptakowi i wiceprzewodniczącemu
R.M w Kaletach Alojzemu Rupikowi.
Oprawę zdjęciową wykonała Pani Anna Skop.

Zygmunt Mirowski
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Tuzin bramek
przy Fabrycznej
Unia gromi Kamyk i Woźniki

S

ezon 2021/2022 w częst o c ho w s ki ej
„okręgówce” ma się powoli
ku końcowi, zaś kaletańska Unia w maju dostała
wiatru w żagle i w sześciu
meczach na przełomie maja i czerwca
odniosła dwa okazałe zwycięstwa—6:1
z Pogonią Kamyk (21.06) i 6:3 z MLKS
Woźniki (4.06), dwa razy zremisowała–
z KS Panki u siebie 0:0 (15 maja) i ze
Spartą Szczekociny, także u siebie, 2:2
(25 maja). Tylko raz zespół Unii musiał
uznać wyższość rywala i przegrał z liderem– Victorią Częstochowa– na wyjeździe 1:4 (28 maja).
Do końca ligi pozostały jeszcze trzy spotkania. Pozostaje nam wierzyć że punkty
w nich zdobyte pomogą „rzutem na taśmę”
wydostać się z czerwonej strefy tabeli,
w której na chwilę obecną znajduje się zespół z Kalet, a tym samym uniknąć degradacji klasę niżej.
Unia zagra 11 czerwca na wyjeździe
z rezerwami Skry Częstochowa, 18 czerwca
u siebie ze Zniczem Kłobuck i 25 czerwca
na wyjeździe z Lotem Konopiska.

Jacek Lubos

Małapanew Kuczów
konsekwentna na wyjazdach

W

ystępujący w lublinieckiej klasie „B”
piłkarze kuczowskiej Małejpanwi są w tej uprzywilejowanej sytuacji, że nie
muszą się martwić o spadek do niższej ligi, zaś iluzoryczne nawet szanse na awans dawno
już pożegnali.
Stąd też chyba wypływają nierówne wyniki kuczowian, którzy w ostatnich meczach
zremisowali z LKS Hadra u siebie 1:1 (15
maja), przegrali w Harbułtowicach z Tajfunem 3:4 (22 maja), polegli u siebie z Promieniem II Glinica 2:5 (28 maja), zaś 5
czerwca wygrali na wyjeździe z rezerwami
Liswarty Lisów 2:0.
Konsekwencja zespołu dotyczy meczów
wyjazdowych, w których zawsze jest „wóz
albo przewóz” i nie padł ani jeden remis.
Małapanew zagra jeszcze:12 czerwca
u siebie z Unią Lubecko i 19 czerwca z LKS
Wierzbie.

Jacek Lubos
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Kolejny etap przebudowy
ul. Działkowej rozpoczęty

Odbiór ul. Chopina w Kaletach

T

rwają prace związane z kolejnym etapem przebudowy ul. Działkowej w Kaletach. Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5
[m] wraz z zjazdami oraz przebudowę kanału deszczowego.
Inwestycja realizowana jest przez firmę „BRUKPOL BIS”
Paweł Kruz z Koziegłów za kwotę 214.600,47 zł. Inwestycja
zgodnie z umową zostanie zrealizowana do 9 listopada 2022
roku.

W

dniu 18 maja odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Chopina w Kaletach.
Wykonawcą prac była Spółka z o.o. „GÓRA” z Węglowic.
W odbiorze wzięli udział: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, radni Irena Nowak, Ryszard Sendel, Krzysztof Rogocz, wykonawca robót i inspektor nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania
wykonana została nawierzchnia ulicy z betonowej kostki brukowej
wraz ze zjazdami do posesji oraz kanalizacja deszczowa. Koszt robót brutto 475.740,14zł.

Jan Potempa

Jan Potempa

Rozpoczęto przebudowę ul. 3 Maja w Drutarni

R

ozpoczęły się prace związane z przebudową ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni. Inwestycja finansowana jest z budżetu Miasta
Kalety oraz Nadleśnictwa Koszęcin.
W ramach prac zaplanowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Na całej długości droga
będzie miała szerokość 5,00 m. Na przebudowywanym odcinku drogi
wyznaczone zostaną obustronne pobocza z kruszywa o szerokości
0,75m. Wykonawcą prac jest firma GÓRA Sp. z o.o. z Węglowic, który
przewiduje zakończenie prac do końca czerwca br. Wartość inwestycji
wynosi 398.080,72 zł.

Jan Potempa

Sprawozdanie z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

czwartek, 19 maja 2022 r. w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w
Kaletach odbyła się XXXV sesja VIII
kadencji Rady Miejskiej w Kaletach,
obradom przewodniczyła Janina Perz przewodnicząca Rady Miejskiej.
W obradach udział wzięło 15 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach porządku obrad przedstawione zostały sprawozdania burmistrza
oraz przewodniczącej z okresu międzysesyjego, następnie radni zapoznali się z
oceną zasobów pomocy społecznej i sprawozdaniem z działalności statutowej
MOPS za 2021 rok.

W trakcie sesji podjęto następujące
uchwały:
Nr 293/XXXV/2022 w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2022 rok,
Nr 294/XXXV/2022 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2029,
Nr 295/XXXV/2022 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach,
Nr 296/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Kalety,
Nr 297/XXXV/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier-

żawy nieruchomości.
Nr 298/XXXV/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
Nr 299/XXXV/2022 uchylająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr 300/XXXV/2022 w sprawie udzielenia
pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa.
W punkcie wolne głosy i informacje zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur
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Miasto Kalety zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów
komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie

Od

tego, w jaki sposób odpady
zostaną rozdzielone w naszym gospodarstwie domowym, zależy,
ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza
redukcję ilości odpadów zmieszanych,
co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich
mieszkańców).
Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy
mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.
Przypominamy, że brak prawidłowej
segregacji będzie skutkował naliczeniem
podwyższonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Obecnie jest to
kwota 60,00 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca.
Przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne ma obowiązek zgłaszać do
gminy każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Dokumentacja
zdjęciowa przekazywana przez firmę potwierdza zupełny brak stosowania przez

niektórych mieszkańców właściwej segre- są kartony, butelki plastikowe, bioodpady
gacji. Z danych nieruchomości odbierane albo gruz.
są odpady segregowane, a w pojemnikach
na odpady zmieszane nadal umieszczane
Miranda Pacan

PSZOK –
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady dostarczone na PSZOK są przyjmowane w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miejskim
w Kaletach DEKLARACJĄ. W celu oddania odpadów na PSZOK należy się
skontaktować z pracownikiem Urzędu Miasta pod nr telefonu 34 3527 660.
Do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, odpady zielone. Oprócz powyższych jest również grupa odpadów, z którą postępujemy w sposób specjalny i którą musimy oddzielić z odpadów wyrzucanych do kubła na odpady zmieszane.
Zalecenia i sposób postępowania z nimi:
• odpady wielkogabarytowe - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych trzy razy w roku oraz jeden raz w roku sprzed posesji,
• przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub innych wyznaczonych do tego miejsc,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• zużyte opony - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Przykłady nieprawidłowej segregacji z wybranych ulic jednak do 4 sztuk na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości,
• opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, pojemniki
Miasta Kalety:
po farbach, lakierach, dezodorantach, olejach, rozpuszczalnikach itp. do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie
których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z jednej nieruchomości lub jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej.

Odpady dostarczone do PSZOK powinny być prawidłowo
posegregowane i wolne od zanieczyszczeń.

Ulica Miodowa

Ulica Traugutta

Ulica Reja
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Kalety
Ogłasza
IV pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku
przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach
Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy o powierzchni 53,06 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy
ul. 1 Maja 21 w Kaletach, na działce nr 1494/84 o powierzchni 0,0240 ha, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach pod wykazem WYK 257KALETY, z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności usługowo-handlowej.
Lokal jest w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną.
Cena wywoławcza:
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi: 13,00 zł. netto.
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT.
Termin i miejsce przetargu:
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia,
w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2022 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego
w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro).
Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach
nr rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 29 czerwca 2022 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem
lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach” i do oferty załączyć
dowód wpłacenia wadium.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Żwirki i Wigury 2,
a także na stronie internetowej www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl
Dane teleadresowe:
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.

MATERIAŁ PŁATNY
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza
pierwsze ustne nieograniczone przetargi na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:
L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków.
Opis oraz powierzchnia nieruchomości:

Przeznaczenie nieruchomości:

Cena
wywoławcza

Termin
i miejsce
przetargu

Wysokość UWAGI
wadium

1.

•

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr
102/Xll/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Zachód” (Dz. Urz. woj. SI.
z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527, zmiana
z 2015 r., poz. 4417, zmiana z 2017 r. poz. 4445,
zmiana z 2017 r. poz. 4887, zmiana z 2018 r.
poz. 775) przedmiotowa nieruchomość znajduje
się w obszarze oznaczonym symbolem 3MW3
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz częściowo w terenie drogi dojazdowej
oznaczonej symbolem 4KDD79.

86.000,00zł +
podatek VAT
(osiemdziesiąt
sześć tysięcy
złotych)

Przetarg odbędzie
się w dniu 14
lipca 2022 roku
o godzinie 11.00
w Urzędzie
Miejskim
w Kaletach przy
ul. Żwirki
i Wigury 2, II
piętro - sala
posiedzeń nr 24
lub 25.

10.000,00 zł
(dziesięć
tysięcy
złotych)

Działka 545/64 0 kształcie wydłużonym stanowi dostęp do drogi
publicznej dla działki
ewidencyjnej nr 547/64 .
Nieruchomość częściowo utwardzona płytami
betonowymi
Działka 547/64 posiada
kształt regularny. Nieruchomość niezabudowana, nieutwardzona —
porośnięta nieuporządkowaną zielenią niską
częściowo zakrzewiona,
częściowo ogrodzona.

•

Działka nr ewid. 546/64 o powierzchni 0,0961 ha.
położenie — Kalety ul. Łokietka, arkusz mapy
13, obręb Kalety, użytek ewidencyjny B, dostępność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na
nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej
o nawierzchni bitumicznej — ul. Łokietka,
własność nieruchomości — właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem
wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę
wieczystą GLIT/00078131/3

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr
102/Xll/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Zachód” (Dz. Urz. woj. SI.
z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527, zmiana
z 2015 r., poz. 4417, zmiana z 2017 r. poz. 4445,
zmiana z 2017 r. poz. 4887, zmiana z 2018 r.
poz. 775) przedmiotowa nieruchomość znajduje
się w obszarze oznaczonym symbolem 3MW3
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz częściowo w terenie drogi dojazdowej
oznaczone symbolem 4KDD79.

61.000,00zł +
podatek VAT
(sześćdziesiąt
jeden tysięcy
złotych)

Przetarg odbędzie
się w dniu 14
lipca 2022 roku
o godzinie 11.30
w Urzędzie
Miejskim
w Kaletach przy
ul. Żwirki i
Wigury 2, II
piętro - sala
posiedzeń nr 24
lub 25.

8.000,00 zł
(osiem
tysięcy
złotych)

Działka posiada kształt
regularny. Nieruchomość z częściowym
ogrodzeniem. posadowione są dwa garaże
konstrukcji lekkiej nie
związane
trwale
z gruntem

•

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr
102/Xll/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Zachód” (Dz. Urz. woj. SI.
z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527, zmiana
z 2015 r., poz. 4417, zmiana z 2017 r. poz. 4445,
zmiana z 2017 r. poz. 4887, zmiana z 2018 r.
poz. 775) przedmiotowa nieruchomość znajduje
się w obszarze oznaczonym symbolem 3MW3
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

64.000,00zł +
podatek VAT
(sześćdziesiąt
cztery tysięcy
złotych)

Przetarg odbędzie
się w dniu 14
lipca 2022 roku o
godzinie 12.30 w
Urzędzie Miejskim w Kaletach
przy ul. Żwirki i
Wigury 2, II
piętro - sala
posiedzeń nr 24
lub 25.

8.000,00 zł
(osiem
tysięcy
złotych)

Działka posiada kształt
regularny.
Bezpośrednio przy ul.
Ks.
Rogowskiego położony
jest budynek usługowohandlowy, wzniesiony
ok 1970 roku. Budynek
o pow. zabudowy 58
m2 , budynek parterowy
bez podpiwniczenia,
w słabym stanie technicznym. Przed budynkie m utwardzenie
płytami betonowymi.

Działka nr ewid. 545/64
o powierzchni 0,0266 ha.

•

Działka niezabudowana nr ewid.
547/64 o powierzchni 0,1125 ha.
Położenie — Kalety ul. Łokietka, arkusz mapy
13, obręb Kalety, użytek ewidencyjny B, dostępność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na
nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej
o nawierzchni bitumicznej — ul. Łokietka,
własność nieruchomości — właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem
wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę
wieczystą GLIT/00078131/3

Działka nr ewid. 548/64 o powierzchni 0,1111 ha.
położenie — Kalety ul. Łokietka, arkusz mapy
13, obręb Kalety, użytek ewidencyjny Bi, dostępność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na
nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej
o nawierzchni asfaltowej — ul. Ks. Rogowskiego,
własność nieruchomości — właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem
wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę
wieczystą GLIT/00078131/3

Uwagi do ww. nieruchomości:
Tereny objęte ochroną historycznego układu przestrzennego oraz zachowanych elementów o wartościach zabytkowych. Ograniczenie nowych realizacji do lokalizacji w głębi zespołu obiektów pomocniczych, o wysokości do jednej kondygnacji oraz małej architektury oraz usunięcia współczesnych obiektów dysharmonizujących.
Stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania jest ustalana
przez Starostę Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Termin wnoszenia opłaty - do 31
marca każdego roku. Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Kalety (www.bip.kalety.pl)
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,
nr tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.
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