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14  listopada odbył się odbiór koń-
cowy prac związanych z przebu-

dową centrum naszego miasta. Inwesty-
cja ta miała na celu nie tylko zmianę 
wizerunku, ale przede wszystkim funk-
cjonalności tego terenu. Wytyczone 
zostały nowe parkingi, powstały miej-
sca odpoczynku z ławeczkami i elemen-
tami małej architektury oraz deptak        
z oświetleniem. Projekt przebudowy 
tego miejsca uwzględnił także dużo no-

wych miejsc zieleni. 
Wykonano wiele 
klombów i donic           
z nasadzeniami, które 
dopiero wiosną ukażą 
zieleń w pełnej krasie. 
Inwestycja przyczyni-
ła się również do wye-
liminowania barier 
architektonicznych,  
które ułatwią porusza-
nie się w centrum oso-
bom z niepełnospraw-
nościami ruchowymi.  
    Prace wykonała fir-
ma P.U.H. BUD-MET  
z Truskolasów. W od-

biorze wziął udział burmistrz Miasta Ka-
lety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Janina Perz, wiceprze-
wodniczący Alojzy Rupik wraz z radnymi 
Ireną Nowak, Barbarą Przybyła, Micha-
łem Brol, Antonim Jeż, Jerzym Kloze, 
Grzegorzem Krupa, Krzysztofem Rogo-
czem, Ryszardem Sendel, Kazimierzem 
Złotoszem, a także wykonawca robót oraz 
inspektor nadzoru inwestorskiego.  
    Przypomnijmy, że ostatecznie na reali-

zację zadania pn.: „Przebudowa centrum 
miasta, utworzenie nowej przestrzeni pu-
blicznej” Miasto Kalety pozyskało ponad 
1,9 mln złotych bezzwrotnej dotacji         
w ramach Programu Inwestycji Strate-
gicznych „Polski Ład”.  
    Zrealizowana inwestycja przeprowa-
dzona została na odcinku od placu targo-
wego, aż do budynku banku. Jednocześnie 
Miasto rozpoczyna planowanie ostatniego 
etapu tego zadania – zagospodarowania 
terenu przed budynkiem banku PKO oraz 
PSS Społem. Prace projektowe są już 
ukończone, uzyskano też pozwolenie na 
budowę. Kosztorys przebudowy tej części 
centrum opiewa na kwotę 2,8 mln zł. Pie-
niądze te Miasto będzie chciało pozyskać 
ze środków zewnętrznych.   
    Po kompleksowym wykonaniu inwe-
stycji centrum zyska zupełnie nowe obli-
cze, które będzie nie tylko funkcjonalne, 
ale przede wszystkim stanie się przestrze-
nią publiczną, gdzie miło i przyjemnie 
będzie można spędzać czas.  
    Wizualizacje centrum po zakończeniu 
II etapu inwestycji zamieszczamy na stro-
nie nr 7.  
  

Kalety z nowoczesnym centrum  
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Damian Gabryś 

Informacja o sprzedaży węgla przez miasto Kalety 

R egionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zobowiązała Gminę Kalety do dochodzenia należności w sytuacji gdy kon-
trahenci mający status przedsiębiorców nie dotrzymali terminu zapłaty należności przysługujących Gminie.  

    Chodzi o regulowanie po terminie zapłaty za wodę i ścieki oraz z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy. Mimo iż opóźnienia 
w tych zakresach nie były znaczące, zaś kontrahenci uregulowali odsetki za opóźnienie, RIO – wbrew stanowisku Gminy – 
nie przyjęło naszego postulatu zaniechania aktywności Gminy w tym zakresie.  
     Obowiązek zapłaty równowartości 40 Euro za niedotrzymanie terminu zapłaty faktury wprowadziła ustawa z dnia 8 mar-
ca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.  
     Należy nadmienić, że w następstwie uchwały Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 14 czerwca 2022 r nie dochodzi się wymie-
nionych 40 Euro – dla należności powstałych po wejściu w życie tej uchwały - w sytuacji gdy ich wysokość byłaby równa lub 
mniejsza od równowartości 40 Euro.  

Ważny komunikat dla przedsiębiorców 

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

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny), Janusz Maruszczyk.  
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Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

7  grudnia podpisaliśmy aneks z Węglokoksem na dodatkowe 125 ton węgla dla naszych mieszkańców. Łącznie z wcze-
śniej zawartą umową, która opiewała na 250 ton, pozwoliło to zabezpieczyć 245 gospodarstw domowych. Natychmiast 

po podpisaniu aneksu wystąpiliśmy o kolejne aneksowanie umowy i zwiększenie wolumenu węgla dla Kalet..  

    Przypominamy, że odbiór węgla przez mieszkańców naszego miasta następuje według kolejności złożonych wniosków.. 
Dodatkowo informujemy, że  6 grudnia 2022 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w spra-
wie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w taki sposób, że w przypadku niezakupienia węgla        
w ilości 1,5 tony w roku bieżącym będzie możliwe zakupienie go w przyszłym roku w ilości 3 ton.  

Informacje dotyczące projektu grantowego Miasta Kalety  
na montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych 

R ozpoczął się etap podpisywania umów grantowych z beneficjentami z listy podstawowej, 
którzy w 2018 roku wyrazili chęć udziału w projekcie dotyczącym montażu pomp ciepła    

w budynkach jednorodzinnych i nadal deklarują w nim swoje uczestnictwo. Tym samym infor-
mujemy, że Urząd Marszałkowski negatywnie ustosunkował się do prośby Miasta Kalety doty-
czącej zwiększenia poziomu dofinansowania tego zadania, dlatego też kwoty dotacji 12.000 zł 
dla powietrznej pompy ciepła oraz 24.000 zł dla gruntowej – pozostają bez zmian.  

     Jednocześnie wyrażono nam zgodę na łączenie grantu Miasta Kalety z innymi programami dotacyjnymi takimi jak np. Czyste 
Powietrze, pod warunkiem, że łączna wartość dofinansowań nie przekroczy 100% inwestycji. Informujemy również, że Urząd Mar-
szałkowski nie wyraził zgody na losowanie jako formy doboru beneficjentów z listy rezerwowej na podstawową. Dlatego też, etap 
ten odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowymi zapisami regulaminu tj. kolejności zgłoszeń.  
     Obecnie trwa procedura weryfikacji osób z listy rezerwowej w kontekście spełnienia warunków regulaminu uczestnictwa          
w projekcie. Zmiany, na które Urząd Marszałkowski wyraził zgodę przedstawione zostaną do akceptacji radnym na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej, która planowana jest na miesiąc grudzień. Od tego momentu nastąpi dobór osób spełniających zapisy regula-
minu w kolejności zgłoszeń na listę podstawową, na której obecnie znajdują się 33 wolne miejsca.  

Marek Parys 
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MATERIAŁ PŁATNY 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  
 

Śp. Zdzisławy Watoła 
 

Pani Annie Pilarskiej 
Pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach 

składają 
Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi, 
oraz kierownik MOPS Ewa Mikołajewska- Haiska wraz z pracownikami. 

11 listopada, w Zielonej biegacze po raz kolejny zmierzyli swoje siły i możliwości w tradycyjnym Biegu Niepodległości.  

Serdeczne podziękowania 

Krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym i delegacjom biorącym udział w pogrzebie 

śp. Zdzisławy Watoła 

serdeczne podziękowania składa Rodzina 

14 listopada odbył się odbiór końcowy prac związanych z I częścią przebudowy centrum naszego miasta. 

31 października w kościele w Miotku  oraz w sali gimnastycznej szkoły w Miotku odbył się „Wieczór Wszystkich Świętych”.  

19 listopada w Miejskim Domu Kultury odbył się Ogólnopolski Turniej Rock&Rolla o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.    

9 listopada, podczas obchodów „Święta Drzewa” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach oraz w Zespole Placówek 

Oświatowych w Miotku wręczono nagrody laureatom konkursu wiedzy ekologicznej zorganizowanego przez Miasto Kalety.  

15 listopada odbył się odbiór prac w ramach projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację 

budynku celu publicznego w mieście Kalety”. Zadanie polegało na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji budynku Młodzie-

żowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.  

17 listopada  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Kaletach odbyła się XL sesja VIII kadencji Rady Miejskiej.,  

1 grudnia burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia podpisał umowę na budowę budynku 
Klubu Sportowego Unia Kalety.  

9 grudnia mieszkanka naszego miasta Agata 
Kostka wystąpiła w Teatrze Poezji Muzyki i Sztu-
ki ,,Witraże'' w Warszawie z pokazem tańca eks-
presyjnego oraz zaprezentowała swoje wiersze 
podczas spotkania środowisk twórczych-
wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie 
Autorów Polskich.   

27 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kale-
tach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawoz-
dawcze Koła PZW Kalety,   

28 listopada odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów dla uczniów i studentów za szczegól-
ne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne      
w roku szkolnym 2021/2022.   

 

 ODWIEDŹ I POLUB NAS NA Fb! 

PROWADZIMY RÓWNIEŻ PUNKT WYMIANY  

BUTLI GAZOWYCH GASPOL (ul. 1 maja 11a) 

 MATERIAŁ PŁATNY 

5 grudnia odbył się odbiór końcowy robót zwią-

zanych z wykonaniem termomodernizacji kolej-

nych dwóch budynków wielorodzinnych w Kale-

tach. Tym razem dokonano termomodernizacji 

nieruchomości przy ul. Dębowej w Truszczycy 

zlokalizowanych przy numerach 23, 23A i 25, 

25A  
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Bożena Dziuk 

9  listopada, podczas obchodów 
„Święta Drzewa” w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach 
oraz w Zespole Placówek Oświatowych 
w Miotku wręczono nagrody laureatom 
konkursu wiedzy ekologicznej zorgani-
zowanego przez Miasto Kalety. W wy-
darzeniu tym wziął udział burmistrz 
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.  
     Jego celem było zwiększenie świado-
mości dzieci i młodzieży w zakresie zanie-
czyszczenia powietrza, działań podejmo-
wanych na rzecz ochrony powietrza, popu-
laryzowanie wiedzy wśród uczniów nasze-

go miasta dotyczącej przyczyn powstawa-
nia zjawiska smogu, sposobów ogranicza-
nia niskiej emisji oraz kształtowanie pra-
widłowych postaw proekologicznych. Do 
konkursu zgłosiło się 45 reprezentantów 
klas, którzy walczyli o wygraną dla całej 
swojej klasy. Ekologiczny konkurs odby-
wał się w ramach projektu LIFE. „Śląskie. 
Przywracamy błękit”.  

    Laureaci poszczególnych konkurso-
wych kategorii otrzymali atrakcyjne na-
grody ufundowane z środków projektu 
oraz Miasta Kalety. Wygrane klasy otrzy-
mały m.in. głośniki, podświetlane półki do 
roślin oraz zestawy do uprawy hydropo-
nicznej, dzięki którym mogą uważnie ob-
serwować porost roślin bez użycia trady-
cyjnego podłoża organicznego. 

„Święto Drzewa” w kaletańskich placówkach oświatowych 

31  października był niezwykłym 
dniem. Święci: Paweł, Mikołaj, 

Faustyna, Matka Teresa z Kalkuty oraz 
wielu innych, odwiedzili parafię św. 
Franciszka oraz salę gimnastyczną 
Szkoły Podstawowej nr2 przy Zespole 
Placówek Oświatowych w Kaletach – 
Miotku.  
    Z inicjatywy wielu ludzi dobrego serca 
powstało niezwykłe wydarzenia. Parafia 
przy współpracy ze szkołą zorganizowała 
„Wieczór Wszystkich Świętych.”  
    O godz. 16.00 przed kościołem licznie 
zebrały się dzieci w przebraniach, wybra-
nych przez siebie świętych, wraz z zado-

wolonymi rodzicami. 
     Następnie dzieci wzięły udział w ró-
żańcu, w którym pobożnie odmawiały 
kolejne „zdrowaśki”.  
    Po uczcie duchowej przyszła kolej na 
rozrywkę. Niezwykłym pochodem na 
czele z księdzem wikarym Pawłem Gwoź-
dziem „święci” udali się na salę gimna-
styczną, gdzie czekał już na nich wodzi-
rej. Dzieci przeszły przez symboliczną 
„Bramę do Nieba” i zaczęła się niesamo-
wita zabawa.  
    Pod koniec wieczoru wśród przebra-
nych uczestników zabawy zostały rozlo-
sowane wspaniałe nagrody, t.j. klocki 

Lego i gry planszowe, zasponsorowane 
przez hojnych darczyńców. Nagrodą 
główną był rower marki Cross, który cie-
szył się największym zainteresowaniem 
wśród dzieci. Organizatorzy zapewnili 
nagrody dla większości dzieci w postaci 
książeczek z wartościowymi opowiada-
niami.  
    „Wieczór Wszystkich Świętych” był 
pierwszą imprezą tego typu i oby nie 
ostatnią. Zadowolone twarze dzieci i ich 
rodziców na długo pozostaną w naszej 
pamięci. 

Wszyscy Święci balują w Niebie…….i my na Miotku też. 
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Sandra Świętek 

W  piątek, 11 listopada, jak co ro-
ku, odbyły się w naszym mieście 

obchody upamiętniające rocznicę odzy-
skania 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 Demo-
krację, gdzie delegacje złożyły symbolicz-
ne wiązanki kwiatów. W uroczystości 
udział wzięły władze samorządowe Miasta 
Kalety z burmistrzem Klaudiuszem Kan-
dzią na czele, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Janina Perz wraz z radnymi: Alojzym 
Rupikiem, Ireną Nowak, Mirosławą Po-
tempą, Ryszardem Sendlem, Kazimierzem 
Złotoszem, Grzegorzem Krupą, Krzyszto-
fem Rogoczem, Edwardem Drabikiem, 
Michałem Brolem i Jerzym Kloze, radny 
powiatu tarnogórskiego Eugeniusz Ptak, 
przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Komisariatu Policji w Kaletach, Klubu 
Sportowego Unia Kalety, Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego, delegacja Prawa  

i Sprawiedliwości, Platformy Obywatel-
skiej, uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kaletach oraz Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Kaletach Miotku. 
    Burmistrz miasta podziękował za udział 
w uroczystościach Pocztom Sztandaro-
wym, Miejskiej Orkiestrze Dętej za 
uświetnienie uroczystości, Druhom z OSP 
Kalety i Policjantom z Komisariatu Policji 

w Kaletach za zabezpieczenie wydarzenia, 
a także przedstawicielom wszystkich orga-
nizacji oraz mieszkańcom uczestniczącym 
w miejskich obchodach Święta Niepodle-
głości.  

Miejskie obchody Święta Niepodległości 

 Dodatkowo, ze względu na tak duży wysi-

łek i zaangażowanie młodych ekologów 

naszego miasta ufundowane zostały rów-

nież nagrody dla wszystkich klas uczestni-

czących     w konkursie oraz dla osób, któ-

re znacząco wyróżniały się na tle danej 

kategorii wiekowej pod względem ilości 

zdobytych punktów.  

    Wszystkim serdecznie gratulujemy          

i cieszymy się, że tak dużo uczniów wzięło 

udział w konkursie. Mamy nadzieję, że 

wpajanie od najmłodszych lat zachowań 

ekologicznych będzie skutkowało ich sto-

sowaniem w dorosłości.  
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(jal)

Walne zebranie sprawozdawcze członków Koła PZW Kalety 

W  niedzielę, 27 listopada w Miej-
skim Domu Kultury w Kale-

tach odbyło się Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze Koła PZW Kalety, 
które otworzył i poprowadził wicepre-
zes tego koła p. Jerzy Pakuła.  
    W wydarzeniu wzięli udział członko-
wie Koła, zarząd oraz zaproszeni goście: 
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-
dzia, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Janina Perz, radny powiatu tarnogórskie-
go Eugeniusz Ptak oraz prezes Okręgu 
PZW Częstochowa Eugeniusz Bugaj.   
      Zebranie zainaugurowano tradycyjną 
chwilą ciszy poświęconą pamięci wędka-
rzy, którzy w zeszłym roku opuścili sze-
regi PZW. Następnie odczytano protoko-
ły z pracy Zarządu, sprawozdanie finan-
sowe oraz sprawozdania Komisji Rewi-
zyjnej i Sądu Koleżeńskiego, które przy-
jęto stosownymi uchwałami. Następnie 
wiceprezes Koła przedstawił plan pracy 

na 2023 rok. Przyjęto też preliminarz 
budżetowy na przyszły rok oraz sprawoz-
danie merytoryczno-finansowe z prowa-
dzonej działalności na łowisku specjal-
nym. Ostatnim punktem obrad była dys-
kusja na temat zbiornika specjalnego,      
a także omówiono sprawy bieżące            
i przedstawiono wolne wnioski.  
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia składa serdeczne podziękowania 

prezesowi Koła PZW Kalety Robertowi 
Kudrowi oraz wiceprzewodniczącemu 
Jerzemu Pakuła za aktywną działalność 
członków Koła w naszym mieście. Prze-
de wszystkim za pomoc w prawidłowym 
utrzymywaniu stanu technicznego zbior-
ników w Zielonej, a także za edukację 
ekologiczną mieszkańców naszego mia-
sta w kaletańskim Ichtioparku. 

Miasto nagrodziło Stypendiami Burmistrza Miasta Kalety najlepszych uczniów  
 i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne  

w roku szkolnym 2021/2022  

28  listopada odbyła się uroczystość 
wręczenia stypendiów dla 

uczniów i studentów za szczególne osią-
gnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 
w roku szkolnym 2021/2022. Oni też byli 
najważniejszymi gośćmi gali stypendial-
nej.  
    Oprócz uczniów, rodziców i studentów 
w uroczystym spotkaniu uczestniczyli bur-
mistrz miasta Klaudiusz Kandzia, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena 
Nowak, członek Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Zdrowia  i Spraw Socjalnych 
Mirosława Potempa oraz radny powiatu 
tarnogórskiego Eugeniusz Ptak.  
     To kolejny rok, kiedy Burmistrz doce-
nia osiągnięcia uczniów, motywując ich do 
dalszej pracy, do rozwijania swoich zdol-

ności i zainteresowań. Stypendia Burmi-
strza Miasta Kalety przyznawane są zgod-
nie z uchwałą nr 183/XXIV/2008 Rady 
Miejskiej w Kaletach      z dnia 2 września 
2008 r. z późniejszymi zmianami. Stypen-
dium jest wyróżnieniem indywidualnym 
dla uczniów i studentów, których zdolno-
ści i zainteresowania wykraczają poza pro-
gram szkolny lub program studiów i którzy 
mogą poszczycić się znaczącymi osiągnię-
ciami naukowymi, artystycznymi lub spor-
towymi, potwierdzonymi udziałem w kon-
kursach (olimpiadach) szczebla ogólnopol-
skiego lub międzynarodowego. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach stypen-
dium może być przyznane uczniom lub 
studentom, którzy osiągnęli sukcesy         
w konkursach lub olimpiadach na szcze-
blach innych niż w/w wymienione.  
    Stypendium artystyczne otrzymali: Zu-

zanna Krawczyk i Paulina Musik.  
    Marta Janos otrzymała stypendium za 
osiągnięcia artystyczno-naukowe, a Julia 
Marzec – za osiągnięcia artystyczno – 
sportowe. 
    Wśród stypendystów za osiągnięcia 
sportowe znaleźli się: Agata Gozdek i Ma-
teusz Ziora.  
     Stypendia naukowe otrzymali: Daria 
Bal, Anna Gawron, Aleksandra Habrajska, 
Maja Janik, Kinga Nowak, Miłosz Wilk            
i Kacper Zasada.  
      Burmistrz Miasta serdecznie pogratulo-
wał wszystkim uczniom i studentom,          
a także życzył kolejnych sukcesów oraz 
motywacji do dalszej pracy.  

Agnieszka Kwoka 
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Kalety z nowoczesnym centrum  
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Jacek Lubos 

X Bieg Niepodległości o puchar Burmistrza Miasta Kalety 

W  piątek, 11 listopada, w Zielonej 
biegacze po raz kolejny zmie-

rzyli swoje siły i możliwości w tradycyj-
nym Biegu Niepodległości. Na starcie 
stanęło 44 zawodników i zawodniczek, 
którzy po pokonaniu 10 kilometrów       
w komplecie zameldowali się także na 
mecie. Bieg rozpoczął się o godzinie 
13.00 spod "Drzewa Wolności" przy 
pałacyku myśliwskim. Oznaczona trasa 
wiodła w większości leśnymi duktami 
wokół zbiorników wodnych w Zielonej.  
    Najszybszy zawodnik– Adam Kukowka
- pojawił się na mecie po 36 minutach i 42 
sekundach. Drugi w klasyfikacji general-
nej był Maciej Rogowski z Tarnowskich 
Gór z czasem 36:53, zaś trzeci Rafał Wa-
chla z Radzionkowa osiągając wynik 
37:40. Adam Kukowka triumfował rów-
nież w ubiegłorocznym "Biegu Niepodle-
głości".  
    Po finiszu ostatniej zawodniczki nastą-
piło podliczenie czasów i podział na zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach. 
Wręczenia pucharów oraz okolicznościo-
wych dyplomów dokonał burmistrz miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia w towarzystwie 
przewodniczącej Rady Miejskiej Janiny 
Perz, radnego powiatowego Eugeniusza 
Ptaka oraz radnych miejskich Mirosławy 
Potempy i Alojzego Rupika. Po dekoracji 
zwycięzców odbyło się tradycyjne ognisko 
patriotyczne, a później, jak co roku, biega-
cze i zgromadzeni goście ustawili się także 
do wspólnego zdjęcia.`  
 
Klasyfikacja w kategoriach:  
 
Mężczyźni M 18  
1. Maksymilian Budny  
2. Tomasz Rajnich  
 

M 30  
1. Dawid Świder  
2. Marek Grund  
3. Kamil Sajdak  
 

M 40  
1. Adam Kukowka  
2. Maciej Rogowski  
3. Rafał Wachla  
 
M 50+  
1. Ireneusz Mazur  
2. Bogdan Łazaj  
3. Adam Maruszczyk  
 
Kobiety: K18  
1. Justyna Hajda  
2. Patrycja Musik  
3. Matylda Podolska  
 
K 30  
1. Aleksandra Zosgórnik  
2. Jolanta Bryła  
3. Aneta Bambynek  
 
K 40  
1. Klaudia Radziwończyk  
2. Magdalena Piontek  
 
K 50+  
1. Izabela Tomaszewska  
2. Danuta Mazur  
3. Gabriela Gałuszka  
 
NAJSZYBSZA KALETANKA  
Klaudia Radziwończyk  
NASZYBSZY KALETANIN  
Dawid    Świder  
 
Czasy zawodników:  
1. Adam Kukowka 36:42  
2. Maciej Rogowski 36:53  
3. Rafał Wachla 37:14  

4. Dawid Świder 37:28  
5. Piotr Gryboś 37:42  
6. Szymon Krause 37:50  
7. Marek Grund 38:22  
8. Kamil Sajdak 38:56  
9. Łukasz Dudek 39:24  
10. Bogusław Borek 39:35  
11. Łukasz Plaza 40:11  
12. Łukasz Sajdak 44:10  
13. Damian Bambynek 44:21  
14. Ireneusz Mazur 44:30  
15. Maksymilian Budny 44:58  
16. Klaudia Radziwończyk 45:16  
17. Bogdan Łazaj 45:30  
18. Magdalena Piontek 46:31  
19. Sławomir Wcisło 46:31  
20. Sławomir Rychlik 46:35  
21. Martin Kaczka 46:54  
22. Przemysław Wicher 47:50  
23. Justyna Hajda 48:04  
24. Aleksandra Zosgórnik 48:15  
25. Damian Świerc 48:23  
26. Dawid Sobczyk 48:28  
27. Roman Małecki 48:44  
28: Adam Maruszczyk 49:39  
29. Piotr Gwóźdź 50:10  
30. Edward Czajka 50:11 
31. Patrycja Musik 51:13  
32. Izabela Tomaszewska 51:28  
33. Rafał Grudniewski 53:03  
34. Grzegorz Koziara 53:22  
35. Tomasz Rajnich 53:27  
36. Marcin Żylak 53:56  
37. Mateusz Płonka 55:06  
38. Tomasz Grzebieluch 56:30   
39. Jolanta Bryła 56:31  
40. Danuta Mazur 57:10  
41. Gabriela Gałuszka 59:06  
42. Matylda Podolska 60:00  
43. Bartłomiej Podolski 60:00  
44. Aneta Bambynek 70:00  
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24 godzinny Turniej Niepodległości 

Artur Drzazga 
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Na  zaproszenie Polskiej Fundacji 
Sportu i Kultury oraz Akademii 

Piłkarskiej Górnika Zabrze nasze dru-
żyny Żaka, Orlika Młodszego, Orlika 
Starszego i Młodzika wzięły udział w 24 
godzinnym Turnieju Niepodległości. 
Świetne zawody, bardzo wysoki poziom 
rozgrywek, moc futbolowych atrakcji, 
uroczyste odśpiewanie hymnu, blisko 
1000 uczestników w 12 grupach wieko-
wych, super rozgrzewka i piękna sporto-
wa rywalizacja - w skrócie 24 godziny      
z piłką w hali MOSiR Zabrze.  
      Nasze drużyny z rocznika 2014 i 2013 
rozpoczęły 10.11 o godz. 15.00 piłkarski 
maraton, świetnie się zaprezentowały zaj-
mując w swoich grupach odpowiednio 
trzecie i czwarte miejsce, do późnej nocy 
trwała też rywalizacja rocznika 2012,         
a następnego dnia do rywalizacji przystąpił 
rocznik 2010, drużyna dostarczyła nam 
wielu pozytywnych emocji zajmując osta-
tecznie doskonałe czwarte miejsce w tur-

nieju.  
     Ogromne gratulacje dla wszystkich 
zawodników i trenerów za sportową rywa-
lizację i walkę, dziękujemy też rodzicom 

za przygotowanie zawodników i pomoc   
w turnieju! 
 

To już jest koniec (rundy jesiennej) 

J ak wspominaliśmy w listopadzie– kaletańska 
Unia zakończyła pierwszą połowę boiskowych 

zmagań  sezonu 2022/2023 zwycięstwem 5:0         
z Orłem Pawonków na własnym boisku i utrzy-

mała się na fotelu lidera lublinieckiej klasy „A”. 
    Nieco dłużej walczono w lublinieckiej klasie ”B”, w której występują 
rezerwy Unii i drużyna Małejpanwi z Kuczowa. 13 listopada, w przedo-
statniej kolejce, zawodnicy z Fabrycznej rozgromili na wyjeździe 4:0 
Unię Lubecko, zaś Małapanew uległa u siebie rezerwom Promienia Gli-
nica 2:4. 
    19 listopada, w meczu kończącym rundę, druga drużyna Unii zagrała 
u siebie z Małąpanwią. W miejskich derbach Unici pokazali, że 16-to 
punktowa przepaść dzieląca obie drużyny (przed meczem) nie jest przy-
padkiem i gładko „rozjechali” kolegów z sąsiedniej dzielnicy aż 4:1.  
    Ostatecznie, na koniec rundy, Unia II Kalety zajęła miejsce trzecie, 
zaś Małapanew 12-te.  



 

www.kalety.pl 

Agnieszka Kwoka 

Nr 12 (368) 10        Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                              MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

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 at-

mosfery świąt Bożego Narodzenia. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia 2023 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkur-

sie, na zwycięzców czekają nagrody!  

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 este-
tykę swojego najbliższego otoczenia oraz 
inspirowanie do tworzenia niepowtarzal-
nej 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 przedsiębior-
stwa  
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, witry-
ny sklepowej lub przedsiębiorstwa oraz 
wypełnienie karty zgłoszeniowej.  
Zgłoszenia wraz z fotografiami (w wersji 
tradycyjnej –wydruk lub na nośniku elek-

tronicznym), należy składać w sekretaria-
cie Urzędu Miejskiego w Kaletach (II 
piętro) do dnia 20 stycznia 2023 r.        
w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„KONKURS Najpiękniejsze świąteczne 
iluminacje”.  
Wyboru najładniej udekorowanego -
oświetlonego balkonu, obejścia przydo-
mowego, witryny sklepowej lub terenu 
przedsiębiorstwa dokona Komisja kon-
kursowa wyłoniona przez Organizatora. 
Spośród zgłoszeń do konkursu komisja 
wyłoni 1 najładniej udekorowany – 
oświetlony balkon, 1 najładniej udekoro-
wane -oświetlone obejście przydomowe      
i 1 najładniej udekorowaną -oświetloną 
witrynę sklepową lub teren przedsiębior-
stwa.  
Komisja konkursowa ogłosi listę zwy-
cięzców na stronie internetowej miasta 
Kalety www.kalety.pl. Wręczenie nagród 
laureatom konkursu nastąpi podczas sesji 
Rady Miejskiej, o terminie której zwy-
cięzcy zostaną poinformowani pisemnie.  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 
UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych jest 
Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-

660 Kalety  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych za pośrednictwem adresu ema-
il: iod@kalety.pl lub pisemnie na adres Administra-
tora. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organi-
zacji konkursów oraz upubliczniania wizerunku. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach 
odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez 
zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane 
dotyczą cofnie zgodę. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 
ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
6. W związku z organizacją konkursów lub zawodów 
w ramach konkursu dane osobowe zwycięzców 
mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także 
podawane do wiadomości publicznej osobom zgro-
madzonym. Odbiorcami danych mogą być osoby 
upoważnione, działające z polecenia Administratora 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 
• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich 
usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarza-
nia danych osobowych; 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Preze-
sa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że prze-
twarzanie danych osobowych narusza przepisy ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO). 
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zauto-
matyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym           
o profilowaniu. 
9. Państwa dane nie będą przekazywane poza Euro-
pejski Obszar Gospodarczy. 

Zgłoszenie udziału 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 załą-
czonymi fotografiami do publicznej wiadomości. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do ce-
lów niniejszego konkursu  
      
       Data i czytelny podpis: 

mailto:iod@kalety.pl
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W iększość z nas zna postać Jana Ferdynanda Koul-
haasza – przedsiębiorcy i wynalazcy z Kalet, dzier-

żawcy kuźnic w Kuczowie, Kaletach i Mokrusie, który      
w tym konsorcjum przemysłowym dokonał udanego zas-
tosowania koksowania węgla do wytopu stali. Zresztą 
trudno go w dziejach Kalet pominąć, skoro od kilkunastu 
lat jego figura wita nas przy Miejskim Domu Kultury.  
    Nie był on jednak jedynym wynalazcą z Kalet.  
    Dziś trudno nam określić czy przed Koulhaaszem jacyś 
wynalazcy w kaletańskich kuźnicach i innych zakładach pra-
cowali. Spowodowane jest to nawet nie tyle brakiem odpo-
wiedniej bazy źródłowej, co ogólną światową niechęcią do 
dzielenia się wiedzą tajemną – czyli maksymalizacją 
własnych zysków producenta. Nawet w czasach Koulhaasza 
otrzymywane przez niego patenty dotyczyły nie tyle 
zastrzeżenia odpowiednich rozwiązań technologicznych             
i procesu produkcji, a bardziej miały charakter monopolu na 
zbyt towarów określonej kategorii.  
    Zmiany w tym zakresie przyniosła w zasadzie dopiero 
międzynarodowa konwencja o ochronie własności przemy-
słowej, zawarta w Paryżu w 1883 roku przez przedstawicieli 
11 państw. Dopiero od tego czasu wszystkie nowinki techno-
logiczne zaczęto rejestrować przez odpowiednie państwowe 
urzędy. Pozwalało to blokować nagminne wcześniej kopio-
wanie rozwiązań podpatrzonych u konkurencji – wynalazca 
bowiem otrzymywał wyłączność na stosowanie tego rozwią-
zania przez okres co najmniej 12 miesięcy, w tym również 
ochronę międzynarodową.  
     W dostępnych w internecie archiwach udało mi się zloka-
lizować kilka patentów wydanych w latach 1884-1910 dla 
mieszkańców Kalet, z których jeden jest nawet widoczny       
w całości (pozostałe to tylko pozycje w rejestrach paten-
towych).  
      Niestety na dzień dzisiejszy nie wiem nic na temat sa-
mych wynalazców. Postacie tego formatu jak Sebastian 
Wolf, Johann Pietryga czy G. Schultze pozostają jeszcze dla 
nas zagadką. Podobnie zresztą jak zagadką pozostają równ-
ież inni wynalazcy, którzy przez lata mieszkali i pracowali          
w Kaletach, a których dostępne rejestry Cesarskiego Urzędu 
Patentowego Rzeszy Niemieckiej nie obejmują. 
 
Poniżej wykaz odnalezionych patentów: 
1887. Sebastian Wolf – patent nr 46376 na wykorzystanie 
osadów wapiennych w produkcji pulpy. 
1890. Sebastian Wolf – patent nr 63180 na proces pro-
dukcji puszystych i miękkich włókien roślinnych 
1897. Johann Pietryga – patent nr 106994 na automa-
tyczną kontrolę naciągu 
1898. Johann Pietryga – patent nr 111135 na palenisko 
(widoczny na zdjęciach) 
1899. G. Schultze (Altdamm-Stahlhammer Holz- und 
Papierfabrik) – patent nr 15435 na przeciąganie podwój-
nego drutu  z wiązaniem 
1907. Altdamm-Stahlhammer Holz- und Papierfabrik – 
patent nr 390832 na czarny kombinowany papier poler-
ski 
 
      Piotr Kalinowski 
 

 

 

Wynalazcy ze Stahlhammer 
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Marek Parys Dariusz Szewczyk 

Dariusz Szewczyk 

Miasto Kalety pozyskało  
dotację na remont  

boiska Orlik  
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W  rankingu wykorzystania środ-
ków europejskich przez samo-

rządy 2014–2021 tygodnika 
„Wspólnota”, Miasto Kalety zajęło 282 
pozycję z wydatkami ze środków UE w 
latach 2014 -2021 w zł per capita na po-
ziomie 1481,22 zł. Klasyfikowani byli-
śmy w kategorii „Miasteczka”, w której 
uwzględnionych zostało 620 samorzą-
dów. 
    Również biorąc pod uwagą gminy po-
wiatu tarnogórskiego uwzględniając wy-
datki ze środków UE w latach 2014 -2021 
w zł per capita uplasowaliśmy się w środ-
ku tabeli: na 5 miejscu spośród 9 gmin 
powiatu. Autorzy opisują ranking następu-
jąco: „W naszym rankingu posługujemy 

się danymi ze sprawozdań budżetowych o 
faktycznie poniesionych przez jednostki 
samorządu terytorialnego wydatkach, a nie 
zestawieniami umów zawartych na realiza-
cję kolejnych projektów.  
    Wydatki z budżetu 2014–2020 będą 
jeszcze pojawiać się w kolejnych sprawoz-
daniach samorządów, tych dotyczących 
roku 2022. Niemniej jednak dane, które 
pokazujemy, to już końcówka tej bardzo 
szczodrej dla Polski perspektywy finanso-
wej, prezentowane zestawienia mają zatem 
charakter zbliżony do podsumowania całe-
go siedmioletniego okresu. Co jest o tyle 
istotne, że nie bardzo wiadomo, czego 
oczekiwać w przyszłości. Doskonale znane 
są kłopoty z uruchomieniem kolejnych, 
niebagatelnych środków zapisanych              
w Krajowym Planie Odbudowy.”  

Dobry wynik Kalet w „Rankingu wykorzystania środków 
UE przez samorządy 2014–2021” 

1  grudnia br. burmistrz Miasta Kale-
ty Klaudiusz Kandzia podpisał 

umowę na budowę budynku Klubu 
Sportowego Unia Kalety. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania prze-
targowego wyłoniony został wykonawca 

robót, firma F.U.H. 
„DZIEDZICKI” Marcin Dzie-
dzicki 42-274 Konopiska, ul. Sta-
wowa 8, oferując cenę brutto 8 
787 120,00 zł za wykonanie inwe-
stycji. Termin wykonania zamó-
wienia określony został na 12 
miesięcy od daty podpisania umo-
wy.  
    Charakterystyczne parametry 
budynku to powierzchnia zabudowy 
675,30 m2, powierzchnia użytkowa 
668,03 m2, kubatura całości 3 535 
m3. Dwukondygnacyjny budynek 

będzie służył członkom klubu sportowego 
Unia Kalety, ale będzie jednocześnie pełnił 
funkcje obiektu ogólnodostępnego dla 
mieszkańców korzystających z infrastruk-
tury sportowej stadionu, będzie można 
skorzystać z szatni, ubikacji, łaźni. W pla-

nach jest zorganizowanie w budynku do-
brze wyposażonej siłowni, z której korzy-
stanie będzie bezpłatne i ogólnodostępne 
dla mieszkańców oraz ogólnodostępnego    
i bezpłatnego dla określonych grup miesz-
kańców gabinetu rehabilitacyjnego. Plano-
wane jest również zorganizowanie            
w obiekcie części restauracyjnej z kawia-
renką, w której będzie można odpocząć po 
aktywności fizycznej oraz się posilić. 
Inwestycja będzie dofinansowana przez 
„Rządowy Fundusz - Polski Ład - Program 
Inwestycji Strategicznych” kwotą 6 300 
000 zł. Przy podpisywaniu umowy obecni 
byli: Janina Perz – przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kaletach, Sebastian Lebek 
prezes Klubu Sportowego Unia Kalety 
oraz członkowie zarządu Klubu Sebastian 
Breguła i Mateusz Bańczyk.  

W  ramach Programu moderniza-
cji kompleksów sportowych 

Moje Boisko – ORLIK 2012 - Edycja 
pilotażowa 2022, ogłoszonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Mia-
sto Kalety pozyskało środki na wymia-
nę nawierzchni z trawy sztucznej na 
boisku piłkarskim kompleksu Orlik.  
    Zadanie polegać będzie na demontażu 
starej nawierzchni, przygotowaniu podło-
ża oraz ułożeniu nowej sztucznej trawy 
wraz z oznaczeniem liniami pola do gry. 
Dodatkowo zadanie przewiduje montaż 
nowych siatek na piłkochwytach.  
    Kwota bezzwrotnej dotacji pozyskanej 
przez miasto Kalety na realizacje tej inwe-
stycji to 197.837,00 zł.  

Podpisano umowę na budowę budynku Klubu Sportowego Unia Kalety  
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Dariusz Szewczyk 

Michał Szewczyk 
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15  listopada odbył się odbiór prac          

w ramach projektu 

„Przeciwdziałanie niskiej emisji po-

przez kompleksową termomoderniza-

cję budynku celu publicznego w mie-

ście Kalety”. Zadanie polegało na wy-

konaniu kompleksowej termomoder-

nizacji budynku Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Kale-

tach.  

     W ramach inwestycji m.in. ocieplono 

ściany tego obiektu, wymieniono stolar-

kę okienną i drzwiową, a także zamonto-

wano instalację fotowoltaiczną o mocy 

6,5 kWp. W pierwszym etapie tego 

przedsięwzięcia przebudowana została 

także kotłownia, a stare piece węglowe 

zastąpione zostały źródłem gazowym ze 

specjalnie dostarczonego przez Spółkę 

Gazownictwa tzw. zasilania wyspowego. 

Teraz budynek przy ulicy Rogowskiego    

w niczym już nie przypomina tego emi-

syjnego obiektu, który jeszcze niedawno 

potrafił zanieczyścić powietrze w dużej 

części Jędryska.  

     W odbiorze prac wziął udział burmistrz 

Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, prze-

wodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz 

wraz z radnymi Ireną Nowak, Barbarą 

Przybyłą, Michałem Brolem, Krzysztofem 

Rogoczem, Ryszardem Sendlem, Kazi-

mierzem Złotoszem, a także wykonawca 

robót oraz inspektor nadzoru inwestor-

skiego.  

     Przypomnijmy, że na realizację tej 

inwestycji Miasto Kalety pozyskało ponad 

1,5 miliona złotych z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Ślą-

skiego na lata 2014-2020.  

M iasto Kalety zajęło 2 miejsce       

w Powiecie Tarnogórskim oraz 

13 miejsce na Śląsku wśród gmin miej-

skich i miejsko - wiejskich                      

w „Rankingu Samorządów” opubliko-

wanym w dzienniku Rzeczpospolita. 

Kalety (48,18 pkt) znalazły się na 121 

miejscu. Wyniki gmin powiatu tarnogór-

skiego (klasyfikowanych w tej samej ka-

tegorii) były następujące: Tarnowskie 

Góry 18 miejsce z 64,38 punktami, Ra-

dzionków 412 miejsce z 37,03 punktami 

oraz Miasteczko Śląskie zajmując 591 

miejsce z 33,10 punktami. W kategorii 

gminy miejskie i miejsko-wiejskie 

uwzględnionych zostało 881 samorzą-

dów.  

     Autorzy tak opisują ranking: „W Ran-

kingu Samorządów Rzeczpospolitej oce-

niamy dokonania miast i gmin właśnie 

pod kątem zrównoważonego rozwoju, 

czyli działań, które są wyrazem dbałości 

o lokalną społeczność i środowisko, przy 

zachowaniu stabilności finansów i wyso-

kiej jakości zarządzania.  

     W tegorocznej edycji maksymalnie 

można było uzyskać 107 punktów (30 

pkt. w obszarze finanse i rozwój, 38 pkt. 

w obszarze dbałość o mieszkańców, 29 

pkt. w obszarze czyste środowisko i 10 

pkt. w obszarze zarządzanie). Kryteria 

oceny ustala niezależna kapituła, pod 

przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, 

byłego premiera RP, w skład której wcho-

dzą przede wszystkim przedstawiciele 

organizacji samorządowych. Podstawą 

wyliczeń w większości są dane udostęp-

niane przez Główny Urząd Statystyczny, 

część wskaźników opiera się na informa-

cjach podanych przez same samorządy     

w specjalnej e-ankiecie.”  

Kalety wysoko w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej” 
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Dariusz Szewczyk 

W  dniu 17 listopada br.   w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego      

w Kaletach odbyła się XL sesja VIII 
kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, 
obradom przewodniczyli przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Janina Perz oraz 
wiceprzewodniczący Alojzy Rupik. Ob-
rady odbyły się w pełnym - 15 osobo-
wym składzie.  
    Po przedłożeniu przez burmistrza            
i przewodniczącą Rady sprawozdań           
z okresu międzysesyjnego, burmistrz         
w formie multimedialnej przedstawił in-
formację z realizacji zadań inwestycyj-
nych i remontowych ujętych w budżecie 
miasta na 2022 rok. Następnie przewodni-
cząca Janina Perz odczytała informacje na 
temat złożonych oświadczeń majątko-
wych, a sekretarz Miasta Kalety przedsta-
wił informację na temat realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 
    W trakcie sesji radni podjęli następują-
ce uchwały:  
Nr 328/XL/2022 w sprawie przekazania 
środków finansowych na Fundusz Wspar-
cia Policji z przeznaczeniem na współfi-
nansowanie zakupu samochodu policyjne-
go. 
Nr 329/XL/2022 w sprawie w sprawie 

przyjęcia „Programu Rozwoju Tras Rowe-
rowych na obszarze gmin Powiatu Tarno-
górskiego na lata 2022-2030”.  
Nr 330/XL/2022 w sprawie przyjęcia pro-
gramu współpracy Miasta Kalety z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2023.  
Nr 331/XL/2022 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości. 
Nr 332/XL/2022 w sprawie wysokości 
stawek podatku od środków transporto-
wych. 
Nr 333/XL/2022 w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę 
obliczania podatku rolnego w 2023 roku. 
Nr 334/XL/2022 w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości.  
Nr 335/XL/2022 w sprawie zmian budże-
tu Miasta Kalety na 2022 rok.  
Nr 336/XL/2022 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 
2022-2029. 
Nr 337/XL/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawy nieruchomości.  

Nr 338/XL/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 339/XL/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości.  
Nr 340/XL/2022 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości.  
Nr 341/XL/2022 zmieniająca uchwałę     
w sprawie ustalenia regulaminu określają-
cego niektóre zasady wynagradzania za 
pracę nauczycieli oraz zasady przyznawa-
nia nauczycielom zatrudnionym w oświa-
towych jednostkach organizacyjnych na 
terenie gminy Kalety, dodatków do wyna-
grodzenia, nagród i dodatków specjal-
nych. 
Nr 342/XL/2022 w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Miasta Kalety na lata 2022-2030”. 
Nr 343/XL/2022 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Kalety-Zachód II”.  
 
    W punkcie wolne głosy i informacje 
zgłaszano bieżące sprawy.  
 
 

                                Małgorzata Mazur 

Sprawozdanie z XL sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

P ortal samorząd.pap.pl opublikował 
ranking „Gmina dobra do życia”. 

Wyniki rankingu zostały ogłoszone         
w pięciu kategoriach określonych we-
dług typów funkcjonalnych.  
    Kalety uzyskały w kategorii gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie z miastem 
powyżej 5 tys. mieszkańców 6 pozycję     
w skali kraju 2 w województwie śląskim 
oraz pierwszą w powiecie tarnogórskim. 
Autorzy tak opisują ranking: „W rankingu 
uwzględniono wszystkie 2477 gmin w 
Polsce, spośród których wyłoniono laurea-
tów na podstawie 63 wskaźników. Wśród 
nich znalazły się m.in.: poziom edukacji, 
dochody własne gmin w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, infrastruktura kultu-
ralna, przeciętne wynagrodzenie czy walo-
ry estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem 
tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości 
Życia, a jego wartość stała się podstawą 
lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyż-
sze miejsce.”  

Kalety pierwsze w powiecie, 
drugie na Śląsku  

w rankingu  
„Gmina dobra do życia” 

Nowa remiza OSP już nabiera kształtów  

B udowa nowej kaletańskiej remizy OSP idzie pełną parą. Po podpisaniu we 
wrześniu umowy z wykonawcą, prace ruszyły niemal natychmiast. W listo-

padzie zaczęto wznosić już ściany budynku. Można stwierdzić, że od tego mo-
mentu inwestycja nabrała już realnych kształtów i wkrótce będziemy mieli oka-
zję zobaczyć nową siedzibę naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.  
    Wykonawca firma TIGER-BUD S.C. z Rusinowic, lider konsorcjum, zobowiązała 
się wznieść budynek i oddać do użytkowania w ciągu 12 miesięcy od podpisania 
umowy.  
     Przypomnijmy, że środki na realizację tej inwestycji w kwocie 4.496.296,98 zł 
pochodzą z budżetu miasta Kalety oraz Programu Inwestycji Strategicznych w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład (3.821.852,44 zł.). 

Klaudiusz Kandzia 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza 

trzeci ustny nieograniczony przetarg 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 

wadium  

UWAGI  

1. • 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, dostęp-

ność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na 

nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej  

o nawierzchni bitumicznej — ul. Łokietka,  

własność nieruchomości — właścicielem nieru-

chomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem 

wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejo-

nowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę 

wieczystą GLIT/00078131/3  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzo-

nym 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 wieloro-

dzinnej oraz częściowo w terenie drogi dojazdo-

wej oznaczonej symbolem 4KDD79.  

86.000,00zł + 

podatek VAT 

(osiemdziesiąt 

sześć tysięcy 

złotych)  

Przetarg odbędzie 

się w dniu 12 

stycznia  2023 

roku  o godzinie 

10.00 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 kształ-
cie wydłużonym stano-
wi dostęp do drogi 
publicznej dla działki 
ewidencyjnej         
nr 547/64 . 
 
Nieruchomość częścio-

wo utwardzona płytami 

betonowymi 

Działka 547/64 posiada 

kształt regularny. Nieru-

chomość niezabudowa-

na, nieutwardzona — 

porośnięta nieuporząd-

kowaną zielenią niską 

częściowo zakrzewiona, 

częściowo ogrodzona. 

2. • Działka nr ewid. 546/64 o powierzch-

ni 0,0961 ha. 

położenie — Kalety ul. Łokietka, arkusz mapy 

13, obręb Kalety, użytek ewidencyjny B, dostęp-

ność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na 

nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej  

o nawierzchni bitumicznej — ul. Łokietka, 

własność nieruchomości — właścicielem nieru-

chomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem 

wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejo-

nowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę 

wieczystą GLIT/00078131/3  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzo-

nym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 

102/Xll/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego „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 12 
stycznia 2023 
roku   o godzinie 
10.30 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. Nierucho-

mość z częściowym 

ogrodzeniem. posado-

wione są dwa garaże 

konstrukcji lekkiej nie 

związane trwale            

z gruntem  

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 współ-
czesnych obiektów dysharmonizujących. 
Stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania jest ustalana przez Starostę Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu  administracji rządo-
wej. Termin wnoszenia opłaty - do 31 marca każdego roku. Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 usta-
wy 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 Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,     
nr  tel.  34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.  



 

www.kalety.pl 


