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Znaczny wzrost udziału inwestycji - projekt budżetu na rok 2022 gotowy

Z

godnie z ustawowym terminem
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz radnym
projekt budżetu na rok 2022.
Dochody budżetu na 2022 rok skalkulowane zostały w wysokości 39 051
182,26 zł.
Planowane wydatki budżetu Miasta
Kalety wynoszą 40 483 226,26 zł.
W budżecie Miasta Kalety na 2022 rok
występuje deficyt w kwocie 1 432 044,00
zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.
W projekcie znalazły się następujące
zadania inwestycyjne:
● Przebudowa sieci wodociągowej – przekroczenie rzeki Mała Panew na wysokości
Zakładu Energetycznego – GPZ Kalety
● Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg
gminnych (ulice Miodowa, Piaskowa-etap

I, Anioła etap II z ul. Jodłową, Szkolna)
● Przebudowa drogi gminnej, ul. Zagłoby
w Kaletach
● Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach wraz z przebudową kanału
deszczowego – etap II
● Przebudowa drogi gminnej, ul Chopina
w Kaletach
● Przebudowa ul. 3 Maja w Kaletach –
Drutarni – II etap
● Projekt stanicy rowerowej – Garbaty
Mostek
● Wykup gruntów
● Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej
● Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
kompleksową termomodernizacje budynku celu publicznego w mieście Kalety
● Dofinansowanie termomodernizacji
budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka
31, 1 Maja 3, Dębowa 23 i Dębowa 25
● Budowa oświetlenia iluminacyjnego

MDK w Kaletach – I etap
● Poprawa efektywności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii
● Instalacja hydrantowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul.
1 Maja 6
● Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Kaletach
Inwestycje stanowią 18,33% planu
wydatków budżetu Miasta i stanowią
kwotę 7 422 426,36 zł a dla porównania
w projekcie budżetu na 2021 r. inwestycje
stanowiły 10,09% planu wydatków budżetu Miasta na kwotę 4 023 247,67 zł.
Tak wysoki udział inwestycji w projekcie
budżetu na 2022 r. może świadczyć że
nasze miasto pomimo kryzysu nadal znajduje się w fazie rozwoju.

Klaudiusz Kandzia
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Bezpłatny przewóz autobusowy na terenie Miasta Kalety

W

środę, 17 listopada, Burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał umowę na świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z firmą GTVBUS Polska
Sp. z o.o., która od 1 września br. obsługuje przewozy autobusowe na linii
Kalety-Tarnowskie Góry.
Miasto od kilkunastu miesięcy czyniło

starania o przywrócenie transportu autobusowego na terenie naszej gminy, tym
samym w maju br. ogłosiło zamiar bezpośredniego zawarcia odpłatnej umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W wyniku półrocznego ogłoszenia, ostatecznie udało się
podpisać umowę z firmą GTVBUS Polska
Sp. z o.o. Czas trwania umowy to 24 miesiące.
W ramach podpisanej umowy Operator
będzie świadczył bezpłatny przewóz pasażerów na linii komunikacyjnej pomiędzy
przystankami na terenie naszego miasta
(Drutarnia, Kalety, Jędrysek, Kuczów,
Miotek, Zarach), zgodnie z harmonogramem połączeń na linii Kalety - Tarnowskie Góry oraz Tarnowskie Góry - Kalety.
Natomiast pasażerowie zapłacą tylko za
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Tomasz Galios

Artystyczny sukces Marty Janos
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podróż poza granice administracyjne miasta.
Operator zapowiada, że w miarę potrzeb zostanie zwiększona liczba kursów
na linii Kalety –Tarnowskie Góry.
Informujemy także, że z przystanku Miotek Kościół można podróżować w kierunku Lublińca oraz Częstochowy.
Szczegółowe informacje o kursowaniu
autobusów można uzyskać u przewoźnika, pod numerami infolinii: 882 366 949
lub 608 531 075, a także na stronie internetowej lokalnie.gtvbus.pl i na facebooku
Komunikacja Lokalna GTV BUS. Tam
też zapoznać będzie się można ze szczegółowymi rozkładami jazdy dla wszystkich przystanków.

W

2021 roku przypada
setna rocznica urodzin
Stanisława Lema, jednego
z najpoczytniejszych polskich
pisarzy science fiction, którego
twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury.
Chcąc podkreślić doniosłość
dorobku pisarza, Sejm RP
ustanowił obecny rok – Rokiem
Lema. Fundacja Polskiego
Funduszu Rozwoju oraz zespół
edukacyjny Centralnego Domu
Technologii w Warszawie włączyli się w oficjalne obchody
i zaprosili uczniów szkół z całego kraju do udziału w ciekawym konkursie.
Młodzi fani twórczości Stanisława Lema wykonali prace inspirowane wybranym cytatem zaczerpniętym z jego utworów.
Celem konkursu dla najmłodszych fanów prozy Stanisława Lema było promowanie wśród młodzieży twórczości jednego
z najwybitniejszych światowych pisarzy science-fiction oraz
zachęcenie do puszczenia wodzy wyobraźni i pokazania swojego talentu. Prace plastyczne mogły być wykonane w dowolnej
formie, wybraną przez młodego uczestnika techniką artystyczną.
Organizatorzy zachęcali do czytania utworów wybitnego pisarza
i zilustrowania wybranego fragmentu jego dzieł według własnego pomysłu.
Zgłoszone dzieła oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych − 10-14 lat oraz 15-17 lat. Obydwie grupy uczestników
wykazały się niesamowitą kreatywnością i zaskoczyły jury wysokim poziomem technicznym. Z całej Polski łącznie było 226
zgłoszeń! Uczestnicy postawili przed komisja konkursową nie
lada wyzwanie. Dlatego jury przyznało trzy nagrody główne
w każdej grupie wiekowej oraz łącznie aż 19 wyróżnień! Zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w kategorii
wiekowej 10-14 lat została uczennica klasy VII b Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach Marta Janos. Gratulujemy
jej talentu i odwagi artystycznej!

Dorota Mańczak
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Wyrazy współczucia z powodu śmierci męża

śp. Andrzeja Ziory
Pani Lidii Ziora, wieloletniemu pracownikowi 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 z powodu śmierci

śp. Stanisława Piecucha
wieloletniego członka Miejskiej Orkiestry Dętej przy MDK
rodzinie zmarłego składają:
burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego,
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.

Podziękowanie

MATERIAŁ PŁATNY

Serdeczne podziękowanie wszystkim uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej śp. Stanisława Piecucha
za okazane wyrazy współczucia, modlitwę oraz złożone kwiaty
składa żona z rodziną

10 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła
się XXIX sesja Rady Miejskiej.
10 listopada, pod pomnikiem Bojowników o Wolność i Demokrację
odbyła się wieczornica upamiętniająca setną rocznicę wybuchu III
Powstania Śląskiego.
11 listopada odbyły się w naszym mieście obchody upamiętniające
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada, w Zielonej, odbył się IX Bieg Niepodległości o Puchar
Burmistrza Miasta Kalety.
15 listopada odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów
i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
w roku szkolnym 2020/2021.
17 listopada odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Jana w Kaletach Miotku.
17 listopada Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał
umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z firmą GTVBUS Polska Sp. z o.o.
25 listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła
się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXX sesja Rady Miejskiej.
27 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, odbyła się jubileuszowa Gala z okazji przypadającego na ten rok 100-lecia działalności
Klubu Sportowego Unia Kalety.

30 stycznia 2022 r. na Małym Rynku odbędzie się 30 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Zielona na kartach kalendarza

M

ieszkanka naszego miasta,
Pani Małgorzata Musik
z Zielonej, która na co dzień pasjonuje się fotografowaniem
przyrody, została współwydawcą
kalendarza na 2022 rok, ze zdjęciami swojego autorstwa.
Fotografie w kalendarzu przedstawiają zbiorniki wodne w Zielonej w odsłonach czterech pór roku.
Wydanie to będzie dostępne dla
naszych mieszkańców w ramach
promocji naszego miasta od stycznia przyszłego roku. Pani Małgorzacie serdecznie gratulujemy ciekawych zdjęć i dziękujemy za promowanie Leśnego zakątka Śląska.

W

Agnieszka Kwoka

Miejskie obchody Święta Niepodległości

W

czwartek, 11 listopada, odbyły
się w naszym mieście obchody
upamiętniające rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. O godzinie
10-tej w kościele parafialnym w Jędrysku, ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak
odprawił Mszę św. za ojczyznę, w której oprócz mieszkańców miasta uczestniczyły również delegacje i poczty
sztandarowe. Po mszy św. przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej
Miasta Kalety uczestnicy przeszli ulicami do centrum pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację, gdzie
delegacje złożyły symboliczne wiązanki
kwiatów.
W uroczystości udział wzięły władze
samorządowe Miasta Kalety z burmistrzem Klaudiuszem Kandzią na czele,
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina
Perz wraz z radnymi: Alojzym Rupikiem,
Ireną Nowak, Mirosławą Potempa, Ry-

Miasto Kalety wystąpiło
z wnioskiem o przyznanie
„Zielonego Czeku” dla
nadleśniczego Nadleśnictwa
Świerklaniec

szardem Sendel, Kazimierzem Złotoszem,
Grzegorzem Krupa, Krzysztofem Rogoczem, Edwardem Drabikiem i Jerzym
Kloze, radny powiatu tarnogórskiego Eugeniusz Ptak, poseł na Sejm RP Tomasz
Głogowski, przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej, Komisariatu Policji
w Kaletach, Klubu Sportowego Unia Kalety, Stowarzyszenia SpołecznoKuturalnego, uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach, Zespołu Placówek
Oświatowych w Kaletach Miotku, Niepublicznego Przedszkola Bystrzaki, a także
delegacja z miasta partnerskiego Vitkov.
W godzinach popołudniowych wiązankę
kwiatów złożyła pod pomnik poseł na
Sejm RP Barbara Dziuk.
Burmistrz miasta podziękował za
udział w uroczystościach Pocztom Sztandarowym, Miejskiej Orkiestrze Dętej pod
batutą Mariana Lisieckiego za uświetnienie uroczystości, Druhom z OSP Kalety

związku z ogłoszonym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach konkursem „Zielone
Czeki”, Miasto Kalety wystąpiło
z wnioskiem o przyznanie tej nagrody
nadleśniczemu Nadleśnictwa Świerklaniec p. Włodzimierzowi Błaszczykowi.
Pan Włodzimierz Błaszczyk jest osobą
powszechnie znaną i lubianą, mającą
umiejętności budowania twórczych zespołów oraz efektywnej współpracy z władzami samorządowymi na wielu płaszczyznach p o d ej mo wan yc h d ziałań.
Miasto Kalety, na terenie którym przeważają tereny leśne, aktywnie podejmuje
współpracę z nadleśniczym Włodzimierzem Błaszczykiem od wielu lat. Jest to
współpraca, która zawsze przynosi pozytywne efekty nie tylko dla rozwoju wyciszonej turystyki w gminie, ale także
przede wszystkim podniesienia poziomu
edukacji ekologicznej mieszkańców. Mamy nadzieję, że Kapituła Konkursu doceni
działalność Pana Nadleśniczego, jako
osobę mogącą być wzorem godnym naśladowania dla młodego pokolenia leśników
oraz przyrodników.

Agnieszka Kwoka
i Policjantom z Komisariatu Policji
w Kaletach za zabezpieczenie wydarzenia, a także przedstawicielom wszystkich
organizacji oraz mieszkańcom uczestniczącym w miejskich obchodach Święta
Niepodległości.

Agnieszka Kwoka
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Miejskie Obchody upamiętniające setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego

W

przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada, pod pomnikiem Bojowników o Wolność i Demokrację odbyła się wieczornica upamiętniająca setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. O godzinie 18.00
odbył się w tym miejscu niezwykły
spektakl muzyczny pn. „Kalety śpiewają patriotycznie” w wykonaniu chóru
Sonata, Miejskiej Orkiestry Dętej oraz
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Kalety.
W wieczornicy, którą otworzył burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia,
wzięło udział wielu mieszkańców naszego
miasta. Uczestnicy mieli okazję m.in.
wysłuchać wzruszającego koncertu pieśni
patriotycznych, a także podziwiać występy taneczne i recytatorskie w wykonaniu
naszego kaletańskiego zespołu dziecięcego.
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne podziękowania chórowi „Sonata”
z panią dyrygent p. Iwoną Skop na czele,

Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca w Kaletach p. Marianowi Lisieckiemu za
Kalety pod kierownictwem p. Karoliny przygotowanie uroczystości upamiętniająDąbrowskiej – Lisieckiej i p. Aliki Pitta, cej to historyczne wydarzenie.
a także Miejskiej Orkiestrze Dętej oraz
dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury

Agnieszka Kwoka

Miasto nagrodziło Stypendiami Burmistrza Miasta Kalety najlepszych uczniów
i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
w roku szkolnym 2020/2021

15

listopada odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla
uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021. Oni też
byli najważniejszymi gośćmi gali stypendialnej.
Oprócz uczniów, ich rodziców i studentów w uroczystym spotkaniu uczestniczyli
burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia,
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina
Perz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Alojzy Rupik, przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych Irena Nowak oraz
radny powiatu tarnogórskiego Eugeniusz
Ptak.
To kolejny rok, kiedy Burmistrz docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich
do dalszej pracy, do rozwijania swoich
zdolności i zainteresowań.

poszczycić się znaczącymi osiągnięciami
naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane uczniom
lub studentom, którzy osiągnęli sukcesy
w konkursach lub olimpiadach na szczeblach innych niż w/w wymienione.
Stypendium artystyczne otrzymali:
Zofia Czornik, Wiktor Czornik i Zuzanna
Krawczyk.

Wśród stypendystów za osiągnięcia
sportowe znaleźli się:
Agata Gozdek i Zuzanna Malczyk.
Stypendia naukowe otrzymali:
Daria Bal, Natalia Kawałko i Michał Kolano.
Burmistrz Miasta serdecznie pogratulował wszystkim uczniom, studentom oraz
ich rodzicom oraz życzył kolejnych sukcesów i motywacji do dalszej pracy.

Marek Parys

Stypendia Burmistrza Miasta Kalety
przyznawane są zgodnie z uchwałą nr
183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 2008 r. z późniejszymi zmianami. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów
i studentów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą
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Poświęcenie tablicy pamiątkowej

W

niedzielę 28 listopada 2021 r.
w 125. rocznicę utworzenia
naszej parafii odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji ofiarodawców tablicy pamiątkowej poświęconej
ks. Karolowi Klozemu (1823 – 1902) –
założycielowi parafii i największemu
fundatorowi naszego kościoła.
Ze względu na chorobę ks. Proboszcza
Mszy św. przewodniczył ks. Damian Cisło w asyście ks. Zbigniewa Kociubiaka.
Dzięki inicjatywie P. Herberta Labusa,
który pozyskał sponsorów pamiątkowej
tablicy, przy akceptacji naszego ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka, który dokonywał uzgodnień tego projektu z kurią
diecezjalną, udało się przedsięwzięcie
zrealizować.
Tablicę wykonał i zawiesił na Domu
Parafialnym Pan Grzegorz Krupa. Ponieważ ofiarodawcy przekazali większą sumę

pieniędzy niż było potrzeba na pokrycie
kosztów tablicy poświęconej ks. Klozemu, postanowiono z pozostałej kwoty
wykonać poręcze dla niepełnosprawnych
przy wejściu do kościoła. Zaś dr Józef
Kalinowski przygotowuje we współpracy
z Panem Janem Myrcikiem pamiątkowe
wydanie najważniejszych informacji
o parafii i Ks. Kloze pn. KSIĄDZ KAROL KLOZE I JEGO DZIEŁO. Dziękujemy i serdeczne Bóg zapłać wszystkim
za zaangażowanie, a ofiarodawcom za
hojność i ofiarność.
Po celebracji Mszy św. w intencji ofiarodawców tablicy pamiątkowej odbyło się
na placu kościelnym uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej. Ks. Damian podkreślił zasługi ks. Klozego i podziękował
darczyńcom za ufundowanie tablicy.

Dorota Mańczak

Ksiądz Karol Klose– krótki życiorys

W

gazecie „Katolik” nr 8 z 1892
czytamy o nim „ Można przyjąć
jako zasadę postępowania ks. prob.
Karola Kloze przy realizacji wszystkich
jego zamiarów, bo był nie tylko mężem
czynu, ale i realistą”,
Karol Klose urodził się 29 lipca 1823
roku w Lublińcu. Po uzyskaniu maturalnego świadectwa rozpoczął studia teologiczne w Uniwersytecie Wrocławskim.
Święcenia kapłańskie otrzymał 2 sierpnia
1846 roku. Był wikarym w Leśnicy
k/Strzelec oraz Rudach k/Raciborza

(encyklopedia...2012). Z dniem 27 listopada 1849 roku został administratorem
parafii żyglińskiej, a dekret powierzenia
mu urzędu proboszcza pochodzi z dnia 8
września 1852 roku (L. Musioł).
Pracując w parafii żyglińskiej pełnił
przez dłuższy czas funkcję powiatowego
inspektora na powiat bytomski. Należał
do kapłanów wyjątkowo energicznych,
a przy tym roztropnych. Skutecznie realizował swoje zamierzenia, realistycznie
rozplanowane; cechowało go zdyscyplinowanie i zmysł organizatorski.

W 1879 roku założył parafialne Bractwo św. Michała Archanioła, w 1887
Bractwo Najświętszego Sakramentu Ołtarza i w tym samym roku Bractwo Żywego
Różańca, a w 1893r. III Zakon św. Franciszka, a w następnym Stowarzyszenie
św. Rodziny. Ożywił ruch pątniczy,
wspólnie z pielgrzymami maszerował do
Pani Jasnogórskiej wraz z wiernymi
z osad należących do żyglińskiej parafii .
Nowy, murowany kościół w Żyglinie prawie przez 22 lata nie posiadał wieży dzwonnicy. Starania o jej wzniesienie
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podjął skutecznie ks. Karol, bowiem 21
czerwca 1873 roku wmurował pod budowlę wieży kamień węgielny, z wymaganą w takich przypadkach celebracją
liturgiczną. A już 11 października 1874
roku umieszczona została na wzniesionej
wieży gałka z krzyżem. (J. Hejda; L. Musioł).
Ks. Karol Klose obchodził 2 sierpnia
1896 roku złoty jubileusz święceń kapłańskich. Dnia 2 sierpnia w niedzielę o dbyła się uroczystość z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. K. Klose, naszego proboszcza i honorowego dziekana. Z rana o godzinie 9 zebraliśmy się przed probostwem, aby złożyć jubilatowi życzenia. Po
przemówieniu p. J. Gawlika, zaprowadzono jubilata w procesji i muzyką do kościoła, gdzie się odbyło nabożeństwo za parafian. Po nabożeństwie w tym samym porządku odprowadziliśmy jubilata na probostwo. Wieczorem odbył się wspaniały
pochód, który prowadził p. Edward Mazur
z Starego Chechła; górnicy wystąpili
w swych odświętnych mundurach,
a dziewczyny w strojach ludowych. Aby
okazać swoje przywiązanie do proboszcza
przybyli na uroczystość przedstawiciele
z wielu okolicznych wsi.
(„Katolik”...93/1896).
Niespodziewanie na energicznego proboszcza nałożyła kuria wrocławska nowe
zadanie- budowę plebanii wraz z kaplicą
w Jędrysku, który wraz z Truszczycą należał do parafii żyglińskiej. Osady Kuczów i Kalety objęte były wtenczas jurysdykcją parafii lubszeckiej (J. Hejda;
L. Musioł).
Ks. K. Klose otrzymał parcelę budowlaną w Jędrysku jako darowiznę, a własne
środki finansowe zaangażował w sporządzenie dokumentacji budowlanej, kalkulacyjnej i wybudowanie plebanii z mieszkaniem oraz wystawienie przy niej dużej sali
jako kaplicy, w której można było koncelebrować Msze św. Początek budowy
kaplicy to maj 1895 roku, a ukończono ją
jesienią tego roku. Poświęcenie kaplicy
odbyło się w listopadzie 1896 roku.
W tym samym miesiącu bp G. Kopp nadał jej status kościoła parafialnego dla
Jędryska i Truszczycy (J. Hejda; L. Musioł). Przedsiębiorczy ks. Karol ustanowił
fundację z kapitalem 50 000 marek. Odsetki od kapitału były przeznaczone na
utrzymanie proboszcza tej nowej parafii
(L. Musioł).
Ale już wcześniej, bo 13 listopada 1896
roku Królewska rejencja w Opolu powiadomiła ks. K. Klose, o wydaniu zezwolenia, na utworzenie na północnym obszarze
parafii katolickiej wspólnoty z części parafii wielkożyglińskiej. Wyłączenie tego
obszaru nastąpiło 14 grudnia 1896 roku.
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Dnia 20 listopada tego roku ks. kardynał Georg Kopp erygował nową parafię.
W jej skład obok Jędryska, gdzie wystawiona została plebania z kaplicą, przyłączone zostały jeszcze dalsze cztery wioski: Zawodzie, Kuczów, Truszczyca
i Kalety. W sumie nowopowstała parafia
liczyła około 1500 mieszkańców (J. Myrcik...1996; L. Musioł).
W Kaplicy zawieszony został obraz
M.B. Nieustającej Pomocy. Już w dniu 28
listopada 1896 roku zostało w niej odprawione pierwsze nabożeństwo, a potem
następne, co trwało, aż do wybudowania
nowego kościoła i jego poświęcenia.
W tym samym dniu dotychczasowy proboszcz żygliński otrzymuje nominację na
administratora parafii w Jędrysku (J. Hejda).
Dekret na proboszcza nosi datę 23
grudnia 1897 roku. Ks. K. Klose przeniósł
się do nowej parafii w Jędrysku już 19
stycznia 1897 roku jako administrator;
należała ona do dekanatu tarnogórskiego
(L. Musioł).
Parafia Jędrysek znalazła się w dekanacie tarnogórskim. Wraz z innymi osadami, które weszły w jej skład, położona
była w dawnej północnej części parafii
żyglińskiej. Odległość osad w prostej linii
do żyglińskiego kościoła była znaczna,
wielokilometrowa. W dniu założenia parafii należały do niej następujące osady:
Jędrysek, Truszczyca, Kuczow, Kalety
i Zawodzie. Lecz książę kardynał Kopp
zarządził, że osada Zarach należąca do
Truszczycy, została dołączona do parafii
żyglińskiej, ponieważ była położona bliżej niej, aniżeli Jędryska („Katolik”...
140/1897).
W tych miejscowościach na przełomie
XIX z XX stuleciem, liczba katolików
przekraczała nieco 1500 osób. W ostatnim
dwudziestoleciu XIX wieku powstał
w Kaletach najpierw zakład produkcji
celulozy, a następnie papieru; dynamizowało to rozwój osadnictwa. Z pewnością
nie uszło to uwadze proboszcza żyglińskiego i stało się powodem jego troski
duszpasterskiej, bo w żadnej z wymienionych wcześniej miejscowości nie było
katolickiego kościoła. Prawdopodobnie to
ks. K. Klose zaprojektował utworzenie
z nich samodzielnej parafii. A znając jego
zdecydowanie, rozwagę i dyscyplinę wobec koncepcji, do których był przekonany,
powinno się to było zrealizować. Miał
miejsce pewien incydent pomiędzy nim
a proboszczem lubszeckim, co do przynależności Kalet i Kuczowa do nowej jędryskiej parafii, ale w końcu doszło do porozumienia.
Ks. K. Klose zabiera się do wystawienia nowego kościoła. Dnia 29 maja 1899
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roku, wtenczas już 76 letni kapłan, ciągle
zdumiewająco aktywny i zaradny, rozpoczął swój zamiar od poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła
w parafii jędryskowskiej.
Budowę powierzono mistrzowi budowlanemu z Tarnowskich Gór, Kotzulli. Prace posuwały się szybko i to na tyle, że już
14 września 1899 roku wciągnięto nowy
krzyż na szczyt wieży kościoła. Tym wcale niełatwym montażem kierował polier
ciesielski p. Sycha. Przy tej uroczystości
zaprezentowała się kapela
z Wielkiego
Żyglina („Katolik”...110/1899), o której
wspomniano już wcześniej przy jubileuszu 50-tej rocznicy kapłaństwa ks. Karola Klose w 1896 roku.
We wtorek 14 sierpnia 1900 roku miało miejsce poświęcenie kościoła p.w. św.
Józefa w Jędrysku. Akt poświęcenia odbył się o godzinie 10:00, a dokonał go ks.
proboszcz Karol Nerlich z Piekar Śląskich, w asyście ks. lokalisty Józefa Czaji
z Miasteczka i ks. proboszcza K. Orlinskiego z Wielkiego Żyglina. Po odczytaniu św. Ewangelii wygłosił wzruszające
kazanie, w polskim języku, ks. proboszcz
Szymon Korpak z Rybnej (dzisiejsza
Strzybnica).
Koszty budowy wyniosły około 42 000
mk. Kościół nie był jeszcze kompletnie
wyposażony, a na dzień poświęcenia brakowało jeszcze organ, bocznych ołtarzy
i należało dostawić sporo ławek
(„Katolik”... 99/1900).
Na ścianach prezbiterium, które otaczały główny ołtarz, wymurowane były
trzy otwory okienne. Drewniane ramy do
nich wykonano z wyrachowana estetyką.
Napisano, że wypełniono je szkłem różnokolorowym; prawdopodobnie były to
witraże. Kompozycje kolorowych szkieł
przedstawiały figuratywne postacie, które
zapewnie symbolizowały osoby cieszące
się kultem świętych. Ich zarysy można
dostrzec na fotografii Rajmunda Gryca.
Witraże zostały zakupione przez czterech
dobrodziejów, należał do nich także
mistrz Kotzulla („Katolik”...95/1900).
Obecny wewnętrzny wystrój kościoła
odbiega od tego z czasu po jego wybudowaniu i następnych lat. Bez wątpienia
największe zasługi, także od strony finansowej, w wybudowaniu kościoła miał
sędziwy proboszcz i dziekan K. Klose.
Ks. K. Klose zmarł 8 marca 1902 roku
w parafii, która była mu tak bardzo bliska
i zapewne z tego powodu, że osadzona na
ziemi lublinieckiej. Pochowany został na
parafialnym cmentarzu w niewielkiej odległości od kościoła, który wystawił.

Leonard Hajduk
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Konkurs miejski na najpiękniejsze świąteczne iluminacje!

B

urmistrz Miasta Kalety zaprasza do udziału w konkursie na najładniej udekorowany - oświetlony balkon, obejście
przydomowe i witrynę sklepową lub teren przedsiębiorstwa. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszego
miasta do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia 2022 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody!

Agnieszka Kwoka
REGULAMIN
konkursu „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje i dekoracje”
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniej oświetlony balkon, obejście przydomowe i witrynę sklepową lub teren
przedsiębiorstwa
Cel konkursu: Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
Organizator: Burmistrz Miasta Kalety.
Uczestnictwo i zasady konkursu:
1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
a) najładniej udekorowany/oświetlony balkon;
b) najładniej udekorowane/oświetlone obejście przydomowe;
c) najładniej udekorowana/oświetlona witryna sklepowa lub teren przedsiębiorstwa
2. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
a) ogólne wrażenie estetyczne,
b) pomysłowość i oryginalność,
c) nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii oświetlonego balkonu, obejścia przydomowego, witryny sklepowej
lub przedsiębiorstwa oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenia wraz z fotografiami (w wersji tradycyjnej –wydruk lub na nośniku elektronicznym), należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kaletach (parter budynku) do dnia 20 stycznia 2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„KONKURS Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”.
Wyboru najładniej udekorowanego -oświetlonego balkonu, obejścia przydomowego, witryny sklepowej lub terenu przedsiębiorstwa
dokona Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora. Spośród zgłoszeń do konkursu komisja wyłoni 1 najładniej udekorowany – oświetlony balkon, 1 najładniej udekorowane -oświetlone obejście przydomowe i 1 najładniej udekorowaną -oświetloną
witrynę sklepową lub teren przedsiębiorstwa.
Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej miasta Kalety www.kalety.pl. Wręczenie nagród laureatom
konkursu nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej, o terminie której zwycięzcy zostaną poinformowani pisemnie.
ZGŁOSZENIE
Udział w konkursie „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”
Imię i nazwisko
Adres:
Numer telefonu

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:
najładniej udekorowany– oświetlony balkon
najładniej udekorowane– oświetlone obejście przydomowe
najładniej udekorowana -oświetlona witryna sklepowa/ teren przedsiębiorstwa
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska wraz z załączonymi fotografiami do publicznej wiadomości. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niniejszego konkursu
Data i czytelny podpis
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Vítkovskie święta...

Tegoroczny „stromeček„ w Vítkovie

W

spółpraca miasta Kalety z partnerską gminą Vítkov w Republice Czeskiej trwa już prawie trzy dekady. Przez ten czas zrealizowano dziesiątki programów i wspólnych akcji,
które pozwoliły nam w pewnym stopniu wzajemnie się poznać– spojrzeć
z bliska na to, co nas łączy, jak i na to,
co nas różni.
Uczestnicy wyjazdów do Vítkova
wspominają zwłaszcza owe różnice, choć
na dobrą sprawę nie ma ich aż tak wiele.
Niewielu jednak miało okazję gościć za
naszą południową granicą w zimowym
okresie przedświątecznym i świątecznym,
tym samym zaś zaobserwować czeskie
tradycje bożonarodzeniowe u źródła.
Czym są:
„stromeček”,
„cukroví”,
„vánočka”? Dlaczego łupinki orzecha nie
powinny pływać oddzielnie, a w przekrojonym na pół jabłku przepołowione ziarenka powinny przybierać kształt gwiazdki? Na te i kilka innych świąteczno– czeskich pytań postaram się poniżej odpowiedzieć.
Okres przedświąteczny– tak w Vítkovie, jak i innych czeskich miastach oraz
miasteczkach (używam przymiotnika
„czeski” , choć tak naprawdę nasze miasto
partnerskie leży jeszcze na Śląsku, tuż
przy granicy z Morawami, i zapewne wielu Vitkovian kłuło by w oczy to określenie, bo Czechy to tak naprawdę jedynie
kraina geograficzno– historyczna z centrum w Pradze) rozpoczyna się od uroczystego rozświecenia miejskiej choinki na
rynku. Oficjalnie impreza ta nosi nazwę

„Rozsvícení vánočního stromu” (zaświecenie bożonarodzeniowego drzewka), jednak potocznie
chodzi się po prostu na „stromeček„.
Iluminacji dokonuja miejscy oficjele, potem jest czas na wspólne śpiewy i rozmowy towarzyskie.
W tym roku, z uwagi na pandemię, akcja rozświeceniowa w Vítkovie została odwołana, a choinka rozjarzyła się światłem bez udziału publiczności. Największa tego typu
uroczystość odbywa się– a jakże–
w Pradze. Tegoroczna praska choinka– przywieziony z libereckich lasów świerk o wysokości 21,5 metra
zdobi 6 kilometrów łańcucha, 40
wielkich świecących płatków śniegu
i 300 bombek. Świerk wieńczy dwumetrowa „szpica”.
Same Boże Narodzenie rozpoczyna się oczywiście od Wigilii, która
w Czechach zwie się „ Štědrý den”.
Podobnie jak u nas– podczas całego
dnia obowiązuje ścisły post. Można
jeść ewentualnie postną kaszę
z grzybami. Ludowy przesąd mówi
o tym, że kto pilnie owego postu
dochowa– wieczorem zobaczy złote
prosiątko („zlaté prasátko”) będące
oznaką pomyślności na cały nadchodzący rok.
Wieczerza wigilijna to oczywiście
karp (którego łuska obowiązkowo
musi się znaleźć pod obrusem), ale
także, a w wielu regionach nawet
przede wszystkim… zwykły kotlet
schabowy z sałatką ziemniaczaną.
Po wigilii przychodzi czas na wróżby– w misce pływają łupinki orzechów włoskich z małymi świeczkami— każdy domownik sporządza swoją.
Jeżeli łódeczki pływają połączone– to
znak, że rodzina cały rok będzie razem.
Jeżeli osobno– znak, że ktoś wyjedzie.
Zatonięcie łódki wieszczy nieszczęście–
tak samo jak krzyż, który pojawi się po
rozkrojeniu jabłka. Jeżeli przecięte jabłko
pokazuje gwiazdkę– wszystko będzie
dobrze.
Jest też wróżba dla panien na wydaniu.
Dziewczyny odwracając się rzucają butem
w stronę drzwi– jeżeli czubek skierowany
jest do wnętrza pomieszczenia– panna
pomieszka jeszcze trochę w domu rodzinnym, jeżeli w stronę drzwi– w nadchodzącym roku wyjdzie za mąż.
Podczas świąt Czesi zajadają się pieczonymi jeszcze przed wigilią ciastkami
noszącymi nazwę „cukroví”. Wyglądem
przypominają czasem nasze świąteczne
ciastka (robi się je z mąki, cukru, jajek,

masła, kakao, czekolady i orzechów czy
migdałów), często przybierają kształt małych rogalików. Na święta piecze się też
„vánočkę” - słodką bułkę w kształcie naszej chałki, która wyglądem przypomina
becik z małym Jezuskiem.
Nie bez znaczenia jest też dzień, w którym przypada Wigilia. Jeżeli jest to poniedziałek– będą dobre zbiory i dużo miodu,
jeżeli wtorek– dużo wina i zboża, jeżeli
środa– korzystny rok, dużo wina, ale nie
będzie miodu, jeżeli czwartek– rok bardzo
urodzajny, ale wina nie za dużo, jeżeli
piątek– zima będzie sroga, jeżeli sobota–
mało owoców ale urodzaj żyta, jeżeli niedziela– zima będzie ciepła.
Wierząc tej przepowiedni– w tym roku
przyjdzie nam wyjmować z szafy jak
najcieplejsze ubrania….

Jacek Lubos
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Wieczór poetycki w Miejskim Domu Kultury

11

listopada, w Miejskim Domu
Kultury w Kaletach odbyła się
inauguracja tomiku wierszy pt. „Dla
Ciebie Tato”. Pozycja wydana została
dzięki środkom pozyskanym z Programu Dom Kultury+ i jest kontynuacją
pierwszej części tomiku pn. „Dla Ciebie
Mamo”. Autorkami wierszy są nasze
rodzime poetki p. Maria Rogocz,

p. Małgorzata Brol, p. Anna Dudek i p.
Laurencja Wons, a także p. Agata
Kostka, która dopiero debiutuje w tej
roli.
Wieczór poetycki, podczas którego
autorzy recytowali swoje utwory uświetniony został także występem muzycznym.
W wydarzeniu wziął udział burmistrz
miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, prze-

wodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz,
wiceprzewodniczący Alojzy Rupik, radny
powiatowy Eugeniusz Ptak, delegacja
gości z partnerskiego Vitkova, a także
uczniowie kaletańskich szkół podstawowych wraz z rodzicami.
Burmistrz Miasta pogratulował kaletańskim poetom wspaniałego tomiku wierszy
podkreślając jak ważny udział w życiu
kulturalnym naszego miasta ma poezja.
Podziękował również dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Kaletach Marianowi Lisieckiemu za organizację wydarzenia.

(jal)

www.kalety.pl

Grudzień 2021

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

11

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności
Klubu Sportowego Unia Kalety
nina Perz, wiceprzewodniczący
Alojzy Rupik, przewodnicząca Komisji Sportu Irena Nowak, a także
członkowie i byli działacze kaletańskiego klubu sportowego.
Głównym punktem oficjalnej
części uroczystości było wręczenie
odznaczeń dla zasłużonych członków Klubu Sportowego Unia Kalety.
Brązowe Odznaki Honorowe Śląskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Marek Badura, Michał Bambynek, Mateusz Bańczyk,
Dawid Baron, Sebastian Breguła,
Paweł Bździon, Adrian Golec, Arnold Imiołczyk, Mariusz Jegier,
Kordian Lebek, Mateusz Nojman,
Adam Painta, Mateusz Pyka, Dawid
Różański i Sebastian Starczewski

27

listopada 2021
r.,
w Miejskim Domu Kultury
w Kaletach, odbyła się
j ubile uszo w a
Ga la
z okazji przypadającego na ten rok 100lecia działalności Klubu Sportowego
Unia Kalety. Uroczystość rozpoczęła się
od wprowadzenia sztandaru klubowego
oraz wspólnego odśpiewania hymnu
państwowego przy akompaniamencie
Miejskiej Orkiestry Dętej z Kalet,
a także odsłuchania hymnu klubowego.
Jubileuszową Galę otworzył prezes
Klubu Sportowego Unia Kalety Sebastian
Lebek, który powitał wszystkich gości
przybyłych na to wydarzenie. Wśród zaproszonych znaleźli się przede wszystkim
przedstawiciele organizacji sportowych
min. Polskiego i Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, Podokręgu piłki nożnej w Lublińcu
i w Częstochowie oraz Klubu Partnerskiego Ruchu Chorzów, a także okolicznych
klubów zaprzyjaźnionych.
Gościem honorowym, który zaszczycił
Galę swoją obecnością był pan Antoni
Piechniczek, wybitny trener oraz piłkarz
reprezentacji Polski, od niedawna uhonorowany tytułem doktora honoris causa
Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach.
W uroczystościach udział wzięli także
Posłowie na Sejm RP Barbara Dziuk
i Tomasz Głogowski, radny powiatowy
Eugeniusz Ptak oraz władze samorządowe
naszego miasta: burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Ja-

www.kalety.pl
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Srebrne Odznaki Honorowe
Ś l ą s ki eg o Zw ią z ku P i ł ki N o żnej otrzymali: Jacek Cieślik, Jarosław
Neumann i Mirosław Ocelok
Złote Odznaki Honorowe Śląskiego
Związku Piłki Nożnej: Damian Jelonek i
Sebastian Lebek.
Brązowe Odznaki Honorowe Polskiego
Związku Piłki Nożnej zostały przyznane:
Grzegorzowi Guderowi, Markowi Jelonkowi i Eugeniuszowi Urbańczykowi.
Srebrną Odznakę Honorową Polskiego
Związku Piłki Nożnej przyznano Tomaszowi Galiosowi,
Złota Odznaka Honorowa Polskiego
Związku Piłki Nożnej została przyznana
Henrykowi Peła.
Ponadto Brązowymi Medalami „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” uhonorowani zostali Janusz Naumann i Bolesław Nojman.
Specjalne wyróżnienie Śląskiego
Związku Piłki Nożnej otrzymał Burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, który
uhonorowany został medalem i tytułem
„Przyjaciel Śląskiej Piłki”. Włodarz naszego miasta w swoim przemówieniu podziękował wszystkim byłym i obecnym
działaczom sportowym KS Unia Kalety,
a przede wszystkim zarządom i prezesom
tego Stowarzyszenia, którzy na przestrzeni lat dbali o rozwój i dobre imię Klubu.
W swoim wystąpieniu podziękował również byłym burmistrzom naszego miasta
p. Józefowi Bregule, p. Marii Rogocz oraz
p. Józefowi Kalinowskiemu, którzy podczas pełnienia swoich funkcji wspierali
działania kaletańskiego klubu sportowego.
Wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej
Janiną Perz oraz przewodniczącą Komisji
Sportu Ireną Nowak wręczyli na ręce prezesa Sebastiana Lebka okolicznościowy
puchar, a także symboliczną grafikę projektu budowlanego nowej siedziby kaletańskiego klubu.
Podczas uroczystości goście mieli okazję także zobaczyć krótki film poświęcony
historii kaletańskiego Klubu Sportowego.
Warto tutaj podkreślić, że KS Unia Kalety
jest jednym z najstarszych w województwie śląskim oraz najstarszym klubem
piłkarskim Podokręgu Lubliniec. Sędziwy
Jubilat, który w trakcie swej stuletniej
działalności wykształcił wiele pokoleń
kaletańskich sportowców stał się niezaprzeczalnie dumą naszego miasta.

Agnieszka Kwoka
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Pierwsze prace w ramach przebudowy centrum miasta już za nami

P

ragniemy poinformować, że z pozytywnym skutkiem udało się zwrócić do TAURON Dystrybucja S.A. o wymianę słupów elektroenergetycznych
w centrum naszego miasta. Prace udało się zsynchronizować tak, aby zostały one wykonane jeszcze przed
rozpoczęciem przebudowy centrum.
Jak informowaliśmy poprzednio Miasto Kalety pozyskało ponad 2,6 mln złotych bezzwrotnej dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”
na realizację zadania pn.: „Przebudowa centrum miasta,
utworzenie nowej przestrzeni publicznej”, zaplanowanego na 2022 rok. W ramach niniejszej inwestycji przebudowane zostanie centrum miasta od placu targowego, aż
do budynku banku, dzięki czemu powstanie funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna.
Na przeszkodzie w powstaniu tej nowej przestrzeni
stały jedynie przestarzałe słupy elektroenergetyczne,
których dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem
na budowę nie obejmowała.

Jan Potempa

Zakończono przebudowę
ulicy Jana w Miotku

17

listopada odbył się odbiór
końcowy robót związanych
z wykonaniem przebudowy drogi
gminnej ul. Jana w Kaletach Miotku.
Wykonawcą inwestycji była firma
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z Boronowa.
Wyremontowana została droga o nawierzchni z asfaltobetonu długości 555
mb i szerokości 5,5 m. Koszt robót brutto
wyniósł 553.879,34 zł. W odbiorze poza
przedstawicielami Urzędu Miejskiego
w Kaletach na czele z burmistrzem Miasta Kalety Klaudiuszem Kandzią uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaletach Janina Perz, wiceprzewodniczący Alojzy Rupik, wykonawca robót
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Bolesław Gruszka

Ulica Jana przed remontem

Kalety zdobyły 250 000 zł
w konkursie „Rosnąca odporność”

K

onkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia
swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.
Burmistrz Klaudiusz Kandzia podpisał
wniosek o odbiór nagrody w konkursie
„Rosnąca odporność”. Dzięki odpowiedzialności naszych mieszkańców za zdrowie i życie odnotowaliśmy 3 najwyższy
przyrost osób zaszczepionych w powiecie
tarnogórskim. Gmina Kalety otrzyma
250.000 zł. To nasz ogromny sukces.
Konkurs „Rosnąca Odporność” dotyczył wszystkich gmin w Polsce – z wyjątkiem tych będących miastami na prawach
powiatu – i premiował te gminy, które
pomiędzy 1 sierpnia a 31 października
2021 roku osiągnęły najwyższy wzrost
poziomu zaszczepienia mieszkańców

przeciw Covid -19. Łączna pula nagród
wynosiła ponad 500 mln zł. W zależności
od wielkości powiatu nagrodzono jedną,
dwie lub trzy gminy. W powiatach z więcej niż czterema gminami samorządowi
znajdującemu się na najwyższym miejscu
w rankingu przysługuje nagroda w wysokości miliona zł. Druga gmina otrzymała
500 tys. zł, a trzecia 250 tys. zł.
Samorządy mogą wydać pieniądze na
dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Mogą być to wszelkie
czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu
się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych
spowodowanych przez COVID-19.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
naszego Miasta za to, że przyczynili się do
tej wygranej!

(jal)

...i tuż po
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Kalety po raz kolejny w czołówce najaktywniejszych gmin
w programie „Czyste Powietrze”

M

iasto Kalety po raz kolejny
udowodniło, że niekorzystne
skutki i oddziaływania spowodowane
wykorzystywaniem nieefektywnych
źródeł ciepła nie są mu obojętne. Kalety po raz kolejny znalazły się w rankingu najaktywniejszych gmin w Polsce z liczbą złożonych wniosków 71
w ubiegłym kwartale, co zagwarantowało nam 15 miejsce na Śląsku jak
i w całej Polsce.
Mimo takiego sukcesu Kalety na tym
nie poprzestają, wciąż rośnie liczba
składanych wniosków przez mieszkańców, w ramach przedmiotowego programu. Kaletański Punkt Konsultacyjny
programu „Czyste Powietrze” w tutejszym Urzędzie został utworzony
2 września 2019 r. na podstawie zawartego porozumienia, podpisanego przez
Burmistrza Miasta Kalety z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także
pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt Konsultacyjny mieści się na I piętrze w biurze nr 11. Natomiast w związku ze
stanem epidemii obecnie kontakt wyłącznie pod nr tel. (34) 352 76 50 lub poprzez pocztę elektroniczną: czystepowietrze@kalety.pl

Sandra Świętek
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Sprawozdanie z XXIX sesji Rady
Miejskiej w Kaletach

10

listopada 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXIX sesja Rady
Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła jej Pani Janina
Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach
udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie
Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na początku burmistrz Miasta Kalety poinformował
o wynikach rozstrzygnięcia konkursu miejskiego na najpiękniejszy balkon
i przydomowy ogród, następnie przekazano (do protokołu) sprawozdanie przewodniczącej Rady
Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego.
W kolejnych punktach porządku obrad burmistrz Pan
Klaudiusz Kandzia w formie multimedialnej przekazał zebranym informację z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2021 rok, a przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała informacje na temat
złożonych oświadczeń majątkowych.
Następnie radni podjęli uchwały:
Nr 243/XXIX/2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.
Nr 244/XXIX/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029. Nr 245/XXIX/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr 246/XXIX/2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta,
stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2022
roku.
Nr 247/XXIX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.
Nr 248/XXIX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Nr 249/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalety”.
Nr 250/XXIX/2021 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.
W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel odczytał protokół kontroli rozliczenia pomocy
Miasta Kalety dla innych samorządów realizujących zadania na terenie Miasta Kalety za 2020 r. W punkcie wolne głosy i wnioski,
dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

Sprawozdanie z XXX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

czwartek, 25 listopada 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXX sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła jej Pani Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Głównym punktem obrad była dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2022 rok. Burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia poinformował radnych, że inwestycje na 2022 rok stanowią 18,33% planu wydatków budżetu Miasta,
gdzie dla porównania w projekcie budżetu na 2021 r. stanowiły one 10,09%. Niezaprzeczalnie świadczy to o stałej dynamice rozwoju naszego miasta.
Następnie radni podjęli uchwały:
Nr 251/XXX/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu
gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 252/XXX/2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2021 rok
Nr 253/XXX/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.
Nr 254/XXX/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Po podjęciu przez radnych uchwał, Sekretarz Miasta Kalety Dariusz Szewczyk przedstawił informację o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Kalety za rok szkolny 2020/2021.

Agnieszka Kwoka
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Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 6
położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 68, stanowiącego własność Gminy Kalety.
Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 61,70 m2,usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego, na działce nr 2163/36
o powierzchni 0,0482 ha, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 68, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej w księdze wieczystej Sądu
Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00058112/8, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
w wysokości 6851/100000.
Lokal mieszkalny składa się z:
- pokoju nr 1 z balkonem(nasłoneczniony od strony zachodniej) o powierzchni 20,67 m2
- pokoju nr 2 (nasłoneczniony od strony północnej) o powierzchni 9,14 m2
- pokoju nr 3 (nasłoneczniony od strony wschodniej) o powierzchni 13,99 m2
- kuchni (nasłoneczniona od strony zachodniej) o powierzchni 7,69 m2
- łazienki o powierzchni 2,47 m2
- WC o powierzchni 0,99 m2
- przedpokój o powierzchni 6,75 m2.
Do lokalu przynależne są 2 pomieszczenia w piwnicy o powierzchni 4,45 m2 i 4,64 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 140.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się 3 lutego2022 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki
i Wigury 2 (II piętro).
Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu
Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068do dnia 28 stycznia 2022 r. i w dniu przetargu przedstawić
dowód wpłacenia wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Koszt spisania umowy ponosi nabywca.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać oględzin lokalu, zapoznać się z dokumentacją
przedmiotowego lokalu oraz
z warunkami przetargu podanymi
w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie.
Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu,
można uzyskać w Urzędzie Miasta Kaletylub pod numerem telefonu 34 352 76 48.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
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