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Dariusz Szewczyk 

14  czerwca w sali sesyjnej Urzędu 

Miejskiego w Kaletach odbyła 

się jedna z najważniejszych sesji w ro-

ku – sesja absolutoryjna. Absolutorium 
to jeden z najistotniejszych ustawowych 

środków kontroli Rady Miejskiej nad 

działalnością burmistrza i pozwala na 

ostateczne rozliczenie wykonania bu-

dżetu za poprzedni rok pod względem 

rzetelności realizacji zaplanowanych    

w nim zadań.  
    Rada Miejska w Kaletach uchwałą nr 

303/XXXVI/2022 jednogłośnie udzieliła 

absolutorium burmistrzowi miasta Klau-

diuszowi Kandzi za wykonanie budżetu 

za 2021 rok. Pozytywną opinię w sprawie 

udzielenia włodarzowi naszego miasta 

absolutorium wydała wcześniej Regional-

na Izba Obrachunkowa w Katowicach 

oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 

w Kaletach.  

    Otrzymanie absolutorium, poprzedzone 

podjęciem uchwały, w której radni udzie-

lili także burmistrzowi wotum zaufania, to 

jednoznaczne wyrażenie akceptacji dzia-

łalności finansowej oraz uznanie jej za 

prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. 

Wiąże się z odpowiedzialnością jaką po-

nosi burmistrz z tytułu prowadzenia go-

spodarki finansowej gminy.  

     Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 

serdecznie podziękował radnym za kolej-

ny mandat zaufania. Podkreślił, że kwe-

stia wypełnienia zobowiązań budżeto-

wych to zasługa wszystkich komórek pra-

cujących dla dobra naszego miasta. Po-

dziękował także za pracę wszystkim rad-

nym z przewodniczącą Janiną Perz na 

czele, a także wszystkim pracownikom 

Urzędu Miejskiego oraz jednostek podle-

głych.  

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z kolejnym jednogłośnym absolutorium  
i wotum zaufania 
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13 SIERPNIA 2022 r. 
PLAC ZJEDNOCZENIA  

PIKNIK WOJSKOWY PODCZAS 

„FESTYNU W BRZEZINIE” 

MOBILNY PUNKT REKRUTACYJNY 

ZAPRASZAMY! 

WAKACYJNY SPŁYW MAŁĄ PANWIĄ 
   

Miasto Kalety zaprasza mieszkańców  

oraz gości na wakacyjną wycieczkę po rzece 
 

 
 
 

20 sierpnia spływ kajakowy Małą Panwią:  
Kolonowskie– Staniszcze Małe– Krasiejów (koszt– około 50 zł/osoba) 

 

 

Zapisy pod numerem tel. 034 352-76-52 

 

Minimalna liczba uczestników– 10 osób 
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OBSŁUGA WESEL – IMPREZ 
MERCEDES- CLA 

BMW-7  
                      Nr tel. 887-339-446 

MATERIAŁ PŁATNY 

14 czerwca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXVI sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach,  

7 lipca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kaletach.  

8 czerwca, w naszym mieście gościła grupa uczestników wyjazdu studyjnego gmin i organizacji pozarządowych biur LGD z Pomo-
rza Zachodniego. 

4 lipca w Kaletach zaczęło funkcjonować Centrum Informacji Turystycznej  

5 czerwca, w parku tematycznym Ichtiopark, odbyły się tradycyjne już zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane 
przez kaletańskie Koło PZW. 

15 czerwca odbył się odbiór końcowy robót związany z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ulica 3 Maja w Drutami.  

3 lipca, w Ichtioparku, odbyły się zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Kalety. 

1 lipca odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach - II etap.  

24 czerwca, na plaży przy górnym zbiorniku wodnym w Zielonej odbyła się pierwsza Kaletańska Noc Świętojańska.  

Serwis wózków widłowych EUROLIFT 
Poszukuje pracowników: 

- mechanik samochodowy 
- pracownik gospodarczy 

- budowlaniec 
- elektryk 

Gwarantujemy: 
Stałą pracę w miłym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie. 

Praca od poniedziałku do piątku 7,00 - 15,00 
CV proszę przesyłać na adres: 

biuro@eurolift.pl 
                         Kalety ul. Lubliniecka 3 MATERIAŁ PŁATNY 

24 czerwca w kaletańskich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele związane z zakończeniem roku szkolnego 2021/ 
2022.  
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W  środę, 8 czerwca, w naszym 
mieście gościła grupa uczestni-

ków wyjazdu studyjnego gmin i organi-
zacji pozarządowych biur LGD. Odwie-
dzili nas przedstawiciele Stowarzyszeń: 
„Lider Pojezierza” z Barlinka, „WIR” 
Wiejska Inicjatywa Rozwoju ze Star-
gardu, „Siła w grupie” z Gościna,         
a także Zachodniopomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Warzkowi-
cach.  
     Celem wizyty m.in. w naszym mieście 
było poznanie dobrych praktyk w woje-
wództwie śląskim, które są innowacyjne     
i wpływają na rozwój gospodarczy, tury-
styczny i społeczny gmin. Burmistrz Mia-
sta Kalety Klaudiusz Kandzia oprowadził 

gości po kaletańskim 
parku tematycznym 
Ichtiopark, stadionie 
miejskim, a także far-
mie fotowoltaicznej 
przy Miejskiej Oczysz-
czalni Ścieków. Uczest-
nicy wyjazdu zaintere-
sowani byli projektami, 
których nie ma w woje-
wództwie zachodniopo-
morskim, w szczegól-

ności zagospodarowaniem terenów po-
przemysłowych w miejsca rekreacyjno-
wypoczynkowe dla mieszkańców.  
      Wyjazd studyjny: „DOBRE PRAK-
TYKI GÓRNEGO ŚLĄSKA” został dofi-
nansowany ze środków UE w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
PROW NA LATA 2014-2020.  

Goście z województwa zachodniopomorskiego z wizytą w naszym mieście 

W  bieżącym roku szkolnym, 17 
marca,  odbyła się XXXI edycja 

międzynarodowego konkursu matema-
tycznego KANGUR.  
    Do konkursu zgłosiło się 51 uczniów 
Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach,    
a przystąpiło 48. Wśród przystępujących 
do konkursu wyróżnił się jeden                  
z uczniów. Kacper Zasada uczeń klasy 
4b Publicznej szkoły Podstawowej nr 1         
w Kaletach uzyskał najwyższy wynik 
zajmując pierwsze miejsce z tytułem 
LAUREATA.  

   Uczeń ten w roku ubie-
głym zajął pierwsze miej-
sce w powiecie, w tym 
roku zdobył maksymalną 
liczbę punktów zajmując 
pierwsze miejsce w po-
wiecie      i w regionie 
katowickim. Otrzymał 
nagrodę i dyplom.  
 
       G R A T U L A C J E !
  
 

    Wśród pozostałych uczniów siedmiu 
uzyskało tytuł WYRÓŻNIONY:  
 
Klasa 4  
Nadia Kosmala – 3 miejsce w powiecie 
tarnogórskim MALUCH  
Filip Buchenfeld – 10 miejsce w powiecie 
tarnogórskim MALUCH  
Piotr Janczyk – 7 miejsce w powiecie 
tarnogórskim BENIAMIN  
 
Klasa 7  
Maja Plaza – 1 miejsce w powiecie tarno-

górskim KADET  
Marta Janos – 2 miejsce w powiecie tar-
nogórskim KADET  
Miłosz Wilk – 3 miejsce w powiecie tar-
nogórskim KADET  
 
Klasa 8  
Mateusz Kubica – 2 miejsce w powiecie 
tarnogórskim KADET  
 
    Kangur to konkurs matematyczny         
o zasięgu międzynarodowym i sam udział 
w takim konkursie jest już dużym wyróż-
nieniem. Zadania są o zróżnicowanym 
stopniu trudności, ale część jest naprawdę 
trudnych, wymagających logicznego my-
ślenia i wiedzy ponad program swojej 
klasy. Wszystkim uczniom gratuluję wy-
ników i życzę sukcesów w następnej edy-
cji konkursu w kolejnym roku szkolnym. 
 
                  
 
       Szkolny koordynator konkursu 
                                   Janina Kopyciok  

Wielki sukces Kacpra Zasady- ucznia Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach 

Agnieszka Kwoka 
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M amy dobrą wiadomość dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Od 4 lipca w Kaletach zaczęło 
funkcjonować Centrum Informacji Turystycznej. Punkt zlokalizowany jest na Małym Rynku w centrum miasta. 

Główną ideą jego działania jest promowanie kaletańskich atrakcji turystycznych m.in. Cisa Donnersmarcka, stanic rowero-
wych, Ichtioparku, pasieki edukacyjnej oraz zbiorników wodnych w Zielonej, a także sprzedaż materiałów promocyjnych    
z logo naszego miasta.  
    Dodatkowo, przy Centrum Informacji Turystycznej uruchomiona została plenerowa kawiarenka, gdzie można będzie napić się 
kawy i spotkać ze znajomymi. Dla Seniorów z terenu naszego miasta będzie ona serwowana bezpłatnie! 
Punkt będzie czynny w okresie wakacyjnym w godzinach: poniedziałek-piątek 11.00-19.00, sobota 10.00-18.00, niedziela 13.00-
21.00. Serdecznie zapraszamy!  

Centrum Informacji Turystycznej rozpoczęło wakacyjną działalność w naszym mieście 

Wydział Ochrony Środowiska w akcji! 

E kodoradca wraz z pracownikami 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi prężnie dzia-
łają w terenie. 
    Wydawać by się mogło, że mieszkańcy 
miasta doskonale znają obowiązki jakie 
zostały narzucone na nas wszystkich doty-
czące uchwały antysmogowej oraz właści-
wej segregacji odpadów. Spore grono 
mieszkańców naszego miasta dba o środo-
wisko i jakość powietrza, jednakże nie są 
to wszyscy.  
    Wiele osób segreguje odpady prawidło-
wo, wybierając właściwe kolory pojemni-
ków. Natomiast część nie chce się podpo-
rządkować tym zasadom, z uwagi na prze-
świadczenie, że to niewiele zmienia        

w temacie zaśmiecenia środo-
wiska oraz czystego powietrza      
i zdarza się tak, że odpady te 
spalane są w przydomowych 
kotłach, co oczywiście jest nie-
dopuszczalne.  
    W związku z czym, pracow-
nicy urzędu postanowili poedu-
kować trochę naszych miesz-
kańców i wręczyli im ulotki 
informujące o możliwych for-
mach wsparcia finansowego do 
wymiany nieefektywnych źró-
deł ciepła oraz zasad prawidło-
wej segregacji odpadów, a to wszystko po 
to, aby uniknąć sytuacji, w której miesz-
kańcy będą spalać odpady w swoich ko-

tłach trując tym samym powietrze, które 
przecież jest tak niezwykle cenne!  

Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie remontu mostu            
w ciągu ul. Stawowej w Kaletach Zielonej 

Po  ustaleniach zainicjowanych 
przez Burmistrza Miasta Ka-

lety Klaudiusza Kandzi oraz Radnego 
Powiatowego Eugeniusza Ptaka z przed-
stawicielami Zarządu Powiatu Tarno-
górskiego, wzorem lat poprzednich Gmi-
na Kalety zadeklarowała pomoc dla po-
wiatu tarnogórskiego na realizację inwe-

stycji drogowej w naszym mieście.  
    Tym razem pomoc dotyczy remontu 
mostu w ciągu ul. Stawowej w Kaletach 
Zielonej, w wysokości 50 % kosztów wy-
konania ww. zadania. W związku z powyż-
szym Rada Miejska w Kaletach na sesji    
w dniu 7 lipca br. podjęła uchwałę o pomo-
cy dla Powiatu Tarnogórskiego w wysoko-

ści połowy kosztów ww. zadania nie więk-
szej jednak niż 100 000 zł. Z informacji 
posiadanych przez Urząd Miasta wynika, 
że w najbliższych dniach zostanie ogłoszo-
ny przetarg na remont mostu a prace po-
winny rozpocząć się jeszcze w sierpniu br. 
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Nowy plac zabaw w Jędrysku zaprasza najmłodszych do zabawy! 

W  czerwcu oddany został do użytku nowy plac zabaw na 
Placu Zjednoczenia w Jędrysku. Zastąpił on drewniany 

i wysłużony zestaw zabawowy w tym miejscu.  
 
    Nowe urządzenie podobne jest do naszych placów zabaw z par-
ku miejskiego lub lasku na osiedlu przy ulicy 1 Maja. Mamy na-
dzieję, że odświeżona przestrzeń rekreacyjna przypadnie naszym 
najmłodszym mieszkańcom do gustu. 
        Zapraszamy do zabawy!  

Pierwsza Kaletańska Noc Świętojańska już za nami 

W piątek, 24 czerwca, na plaży przy 
górnym zbiorniku wodnym w Zielonej 
odbyła się pierwsza Kaletańska Noc 
Świętojańska. Wydarzenie rozpoczęło 
się o godzinie 19.00 występami arty-
stycznymi uczniów Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej Konik oraz członków Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego i Klu-
bu Seniora w Miotku.  
Widowiskowym akcentem tego wieczoru 
był koncert Miejskiej Orkiestry Dętej na 
wodzie, która pod batutą Mariana Lisiec-
kiego zagrała wiele wspaniałych utworów. 
W ramach wydarzenia odbyły się także 
konkursy na najpiękniejszy wianek, strój 
świętojański, a także szukania kwiatu pa-
proci. Przeprowadzona została także bar-
dzo ciekawa prelekcja na temat sposobów 
na owady z wykorzystaniem naturalnych 
aromatów, którą przygotowała firma 
Świeczkowy Zawrót Głowy.  
Punktem kulminacyjnym Kaletańskiej 
Nocy Świętojańskiej było widowiskowe, 
wspólne puszczanie wianków na jezioro 
oraz piknik przy ognisku. Z ramienia 
władz Miasta Kalety w wydarzeniu wziął 
udział burmistrz Klaudiusz Kandzia, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Alojzy 
Rupik wraz z radnymi Mirosławą Potem-
pa, Zygmuntem Mirowskim, Krzysztofem 

Rogoczem, Dawidem Wolnikiem, Jerzym 
Kloze, Kazimierzem Złotoszem, a także 
radny powiatowy Eugeniusz Ptak.  
Burmistrz Miasta Kalety składa serdeczne 
podziękowania za pomoc w organizacji 
wydarzenia kaletańskiej Miejskiej Orkie-
strze Dętej pod batutą Mariana Lisieckie-
go, członkom Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego na czele z p. Marią Rogocz, 

Klubowi Seniora w Miotku, uczniom Nie-
publicznej Szkoły Muzycznej Konik, fir-
mie Świeczkowy Zawrót Głowy, a także 
druhom OSP Kalety i OSP Koty, którzy 
czuwali nad bezpieczeństwem imprezy.  

Agnieszka Kwoka 

Agnieszka Kwoka 
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Monika Gambuś 

Wakacyjny relaks nad wodą? Tylko w Zielonej 

S erdecznie zapraszamy naszych mieszkańców oraz tury-
stów nad zbiorniki wodne w Zielonej do wypożyczalni 

kajaków, desek SUP oraz rowerów trekkingowych, która 
zlokalizowana jest na plaży przy górnym zbiorniku wodnym. 
Podczas wakacji wypożyczalnia zaprasza codziennie w go-
dzinach 13.00 – 19.00. W sprawach jej funkcjonowania pro-
simy o kontakt pod numerem telefonu 693 061 019.  

WYPOZYCZALNIA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI  
W GODZINACH 13.00-19.00 

CENNIK WYPOŻYCZALNI: 

Kajak, deska SUP,           
rower trekkingowy:  
 
 
 

Poniedziałek– piątek 10 zł/h 
Cały dzień (6 godzin)- 50 zł 
 
Sobota– niedziela 20 zł/ h  
Cały dzień (6 godzin)- 100 zł 

Spóźnienie ze zwrotem do pół godziny
– dopłata 5 zł 
 
Spóźnienie ze zwrotem do pół godziny
– dopłata 10 zł 

Z namy już wyniki pierwszego, rocz-
nego rankingu gmin w prowadzo-

nym przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pro-
gramie priorytetowym „Czyste Powie-
trze”.  
    Z przyjemnością informujemy, że po 
podsumowaniu danych za 2021 rok, Kale-
ty znalazły się na 10 miejscu w Polsce 
pod względem liczby złożonych wnio-
sków na 1000 budynków do Programu 
Czyste Powietrze.                                   
    Pańs twowy program „Czys te 
Powietrze” to program, z którego właś-

ciciele lub współwłaściciele domów jed-
norodzinnych mogą otrzymać dotację na 
ich ocieplenie (termomodernizację) oraz 
na wymianę starego pieca na nowe proe-
kologiczne źródło ciepła (np. na piec ga-
zowy lub na pompę ciepła). Zgodnie          
z przyjętym wyliczeniem wskaźników 
aktywności gmin - wskazuje się 625 gmin, 
które mają wskaźnik zaangażowania 
powyżej 3,70% i kwalifikują się do dofi-
nansowania. Kwota dodatkowego finanso-
wania wynosi zatem 25 600 zł na każdą     
z 625 gmin o najwyższej wartości 
wskaźnika, zgodnie z wyliczeniem: 16 000 

000 : 625 = 25 600 zł są to dodatkowe 
fundusze na promocję programu „Czyste 
Powietrze”. Kalety osiągnęły wskaźnik 
zaangażowania     12,78 %.                                          
     Przypominamy, że w siedzibie Urzędu 
Miasta nasi mieszkańcy mogą uzyskać 
niezbędne informacje, a także pomoc        
w złożeniu wniosku o dofinansowanie. 
Punkt Konsultacyjny mieści się na I 
piętrze w pokoju nr 11.         
 
 
         
10 najlepszych gmin z rocznego rankingu: 

Gmina Kalety na 10 miejscu w Polsce w rankingu „ Czyste Powietrze” za 2021 rok 
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Wiedzą, jak zadbać o środowisko 

R ozstrzygnięto konkurs ekomiasto. 
Laureatami konkursu i zdobyw-

cami III miejsca zostali uczniowie klasy 
VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kale-
tach. Ekologiczne rozwiązania w mia-
stach, alternatywne źródła energii, 
oszczędzanie wody. To tylko niektóre    
z zagadnień ochrony środowiska, który-
mi zajęli się uczestnicy konkursu Eko-
Miasto. Zespoły pod kierunkiem na-
uczycieli ze szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych rozwiązywali 
przygotowane przez ekspertów Poli-
techniki Śląskiej zadania. Podczas gali 
finałowej 15 czerwca poznaliśmy laure-
atów konkursu. 
     Jeśli chcemy zadbać o otaczające nas 
środowisko, sami możemy podjąć różne 
kroki na rzecz ochrony przyrody i klima-
tu, a także znaleźć wiele pomysłów na 
proekologiczne rozwiązania. Takimi dzia-
łaniami zajmowali się uczestnicy konkur-
su EkoMiasto, zorganizowanego przez 
Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki 
Śląskiej. 
     Od października 2021 roku do kwiet-
nia 2022 roku zespoły uczniowskie pod 
opieką nauczycieli rozwiązywały zadania 
przygotowane przez ekspertów z Politech-
niki Śląskiej, zajmujących się ochroną 
środowiska i klimatu. Naukowcy dzielili 
się merytoryczną wiedzą, którą uczniowie 
wykorzystywali podczas prac na każdym 
z etapów konkursu. 

     Z jakimi projektami zmierzyli się 
uczestnicy? Było to m.in. wykonanie gry 
planszowej o tematyce ekologicznej, za-
projektowanie aplikacji wspomagającej 
zachowania proekologiczne, przygotowa-
nie stacji meteorologicznej, obliczenia 
pozwalające zaoszczędzić wodę, realiza-
cja krótkiego spotu reklamowego o roz-
wiązaniach na rzecz środowiska. 
     Przygotowane przez ekspertów zadania 
wykorzystywały nabytą podczas lekcji 
wiedzę uczniów, a także łączyły zagadnie-
nia z różnych dziedzin nauki, nawiązując 
ponadto do kwestii związanych m.in.       
z odnawialnymi źródłami energii, ideą 
zero waste, recyklingiem, gospodarką 
obiegu zamkniętego, ekomobilnością. 
Były również dodatkowym elementem 
kształcenia, który wpłynął nie tylko na 
ugruntowanie wiedzy o ochronie środowi-
ska, lecz także na wzmocnienie pracy       
w grupie i pracy projektowej. Nadsyłane 
do organizatorów projekty były kreatyw-
ne, a przede wszystkim wskazywały, że 
młodzi ludzie są zaangażowani w sprawy 
niezwykle ważne dla naszej planety.        
W kategorii klas 6-8 brało udział 20 ze-
społów. Uczniowie klasy VII c Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kaletach zostali lau-
reatami konkursu i uzyskali III miejsce. 
Zespół składał się z 13 osób: Natalia 
Budny, Agata Gozdek, Mateusz Ko-
smala, Sebastian Kuder, Miłosz Kur-
coń, Kamil Kwoka, Magda Kwoka, 

Agata Magiera, Maja Plaza, Karolina 
Szczęśniak, Dawid Toborek, Miłosz 
Wilk, Marysia Żłobicka. 
     Uczestnicy wydarzenia wzięli także 
udział w pokazie popularnonaukowym 
„Zobaczyć – zapamiętać. Dotknąć – zro-
zumieć”, prowadzonym przez dr. hab. inż. 
Jarosława Sikorskiego, prof. PŚ, oraz dr. 
hab. inż. Kamila Barczaka, a także obej-
rzeli prace, które były wynikiem niektó-
rych z zadań. 
     Organizatorem konkursu EkoMiasto 
było Centrum Popularyzacji Nauki Poli-
techniki Śląskiej, a partnerami Centrum 
Ochrony Środowiska i Klimatu Politech-
niki Śląskiej, EURECA-PRO oraz Kato-
wicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
     Patronat honorowy objęli: Minister 
Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Ministerstwo Klimatu        
i Środowiska oraz Rada Upowszechniania 
Nauki PAN. Patronat nad wydarzeniem 
objął także Prezydent Miasta Gliwice 
Adam Neumann. Nagrody dla zwycięz-
ców konkursu ufundowali PEC Gliwice, 
Centrum Handlowe FORUM oraz Za-
brzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. 
     Laureatom konkursu serdecznie gratu-
luję i życzę dalszych sukcesów. 
 

Opiekun grupy i szkolny koordynator 
konkursu  

Ewa Bilińska 
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W   niedzielę, 5 czerwca, w parku 
tematycznym Ichtiopark, odbyły 

się tradycyjne już zawody wędkarskie z 
okazji Dnia Dziecka zorganizowane 
przez kaletańskie Koło PZW. W dwóch 
kategoriach wystartowało łącznie 34 
zawodników.  
    Trzygodzinne zmagania z wędką w 
ręce wyłoniły zwycięzców:  
 
    W kategorii dzieci do lat 11 
I miejsce – Lena Rutkowska (1.610 kg 
złowionych ryb)  

II miejsce – Antoni Małolepszy (1.060 
kg)  
III miejsce – Paulina Niewiadomska 
(0.740 kg)  
 
W kategorii dzieci w wieku 12-15 lat 
I miejsce – Zuzanna Kuder (4.105 kg zło-
wionych ryb)  
II miejsce - Wiktor Szmalenberg (2.160 
kg)  
III miejsce – Bartosz Neumann (1.070 kg) 
 
     Po zawodach dla dzieci i młodzieży 

przygotowano poczęstunek oraz pokaz 
tańca i śpiewu w wykonaniu uczniów 
kaletańskiej szkoły podstawowej w Miot-
ku, a także pokaz strażacki przygotowany 
przez członków młodzieżowej OSP. 
     Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia składa serdeczne podziękowania 
członkom kaletańskiego koła PZW z pa-
nem Robertem Kudrem na czele za zorga-
nizowanie i przeprowadzenie wędkarskie-
go Dnia Dziecka w Ichtioparku. 

Wędkarski Dzień Dziecka w Ichtioparku 

W  niedzielę, 3 lipca, w Ichtioparku odbyły się zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Kalety. W zmaganiach 
wzięło udział 24 wędkarzy reprezentujących ościenne Koła PZW.  

     Ostatecznie zawody wygrał p. Maciej Trippner z PZW Kalety, na drugim miejscu uplasował się p. Miłosz Kleć z ART-FISCH 
PZW Częstochowa, a trzecie miejsce na podium zajął p. Sławomir Wiktorowicz z PZW Krupski Młyn. Serdecznie gratulujemy!  

Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Kalety 

Agnieszka Kwoka 
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Jacek  Lubos 

Unia Kalety spada do „A”-klasy 

K aletański 100-latek sprawił swoim kibicom dość przykrą niespodziankę jubileuszową. Po dość prze-
ciętnym sezonie, w którym czasami po prostu zawodnikom z Fabrycznej brakowało szczęścia i po-

stawienia przysłowiowej „kropki nad i ” w postaci zdobycia decydującej bramki w remisowanym spotka-
niu– Unia musiała uznać wyższość ligowych rywali i ostatecznie spadła do Klasy „A”. Zabrakło tylko i aż 
3 punktów. Teraz wypada solidnie przepracować okres przygotowawczy analizując owe 12 remisów, bo 
w ostatecznym rozrachunku w okręgówce utrzymały się aż 3 zespoły mające na koncie więcej porażek niż 
Unia. W tym gronie jest m.in.. MLKS Woźniki rozgromiony nie tak dawno przez Unię 6:3.   
      11 czerwca nasz zespół uległ rezerwom Skry Częstochowa na wyjeździe 1:4 i mógł się już pogrążyć tydzień 

później na własnym boisku, bo w starciu ze Zniczem Kłobuck poniósł porażkę 3:4. Jak się jednak okazało— w zespole z Kłobucka 
zagrał nieuprawniony zawodnik i wynik zamieniono 
na walkower dla Unii.  
   Mecz „o życie”, w którym tylko zwycięstwo gwa-
rantowało Unii utrzymanie w lidze, odbył się 25 
czerwca w Konopiskach. Nasza „mistrzyni remisów” 
nie była jednak w stanie tego dnia nawet zbliżyć się 
do ulubionego wyniku, a rywale wpakowali do kale-
tańskiej siatki aż cztery gole nie tracąc przy tym ani 
jednego. 0:4 w Konopiskach przypieczętowało więc 
spadek Unii do klasy „A”, gdzie zagra w sezonie       
2022/2023. 
    Na osłodę mamy też jednak wiadomość pozytywną. 
Drużyna młodzików w składzie:  Kacper Mieczkow-
ski, Bartosz Neumann, Mateusz Stroba, Oskar Miecz-
kowski, Filip Beruś, Oskar Michlik, Paweł Osadnik,  
Szymon Kotala, Filip Ulbricht, Olivier Kuder, Paweł 
Gatys, Daniel Piecha, Kacper Ślusarczyk, wygrała     
w czerwcu turniej pod nazwą „Niebieski Bajtel”. 
Na turnieju młodzicy Unii rywalizowali z drużynami: 
FC Kozłowa Góra, GKS Andaluzja, Urania Ruda 
Śląska, Orzeł Nakło Śląskie, FC Brzeziny Śląskie, 
Orkan Dąbrówka Wielka i Sektor Rodzinny Ruchu.  
 

Małapanew Kuczów kończy rozgrywki na 11-tym miejscu 

K uczowianie zakończyli sezon w dolnej poło-
wie tabeli ligowej tabeli zajmując ostatecz-

nie 11-te miejsce. 
   12 czerwca dość niespodziewanie przegrali u sie-
bie z ligowym sąsiadem-Unią Lubecko– aż 0:5.     

16 czerwca zespół pauzował, zaś w ostatniej kolejce zremisował 
na wyjeździe z LKS Wierzbie 3:3, jednak mecz zweryfikowano 
później jako walkower dla Małejpanwi. 
   Klub zaprasza dzieci do wakacyjnych treningów wg harmono-
gramu:    
poniedziałek  
przedszkolaki i dzieci z rocznika 2014 i młodsi trenują  
w godz. 17.00-18.30 
dzieci z rocznika 2013 i starsi godz. 18.30-20.00 
wtorek  
10.00-12.00 wspólny trening wszystkich grup wiekowych  
środa  
przedszkolaki i dzieci z rocznika 2014 i młodsi trenują  
w godz. 17.00-18.30 
dzieci z rocznika 2013 i starsi godz. 18.30-20.00 
piątek  
przedszkolaki i dzieci z rocznika 2014 i młodsi trenują  
o godz. 17.00-18.30 

Jacek  Lubos 
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J ako Polacy mamy to historyczne 
szczęście, że w przeważającej części 

naszej tysiącletniej historii granicami 
dotykaliśmy Bałtyku. Dostęp do morza 
był gospodarczym błogosławieństwem, 
ale też geopolityczną bombą, bo odpy-
chali nas od niego a to Duńczycy, a to 
Brandenburczycy, a to Krzyżacy, a to 
Szwedzi, zaś na koniec Prusacy, dzięki 
którym w XIX wieku południowy Bał-
tyk aż po Kłajpedę wszedł w skład zjed-
noczonych Niemiec. W okresie między-
wojennym II Rzeczpospolita sięgała 
morza jedynie wąskim językiem w oko-
licach Gdyni, a sprzeciw wobec nazi-
stowskich planów przecięcia owego ję-
zyka tzw. „eksterytorialnym koryta-
rzem” był jednym z powodów wybuchu 
II wojny światowej. Hitler wojnę prze-
grał, a alianci podzielili Europę na no-
wo, hojnie wynagradzając Polaków za 
straty terytorialne na wschodzie tzw. 
„Ziemiami Odzyskanymi”, w tym tere-
nami nad Bałtykiem. Dziś jednak o stu-
leciach konfliktów granicznych mało 
kto pamięta. Istotniejszy jest fakt posia-
dania ponad 400 kilometrów wybrzeża 
(a wliczając linię brzegową zalewów        
i zatok jest tych kilometrów aż 770) — 
od Świnoujścia po Krynicę Morską– 
który rodzi nieograniczone wprost 
możliwości dla naszych wakacyjnych 
planów.  
    Bałtyk ma swoich gorących zwolenni-
ków (do których zalicza się też moja 
skromna osoba), ale też prawie tyle samo 
przeciwników, którym przeszkadza 
zmienna temperatura, wiatr, za zimna,      
a przy tym nie dość przejrzysta, woda. Na 
jego niekorzyść w ostatnich latach zaczęły 
też działać rozdmuchane przez media stra-
szaki przed tzw. „paragonami grozy”         
i drożyzną kwater w pensjonatach.  
    I tak oto bałtyccy malkontenci od lat 
kilkunastu podczas wakacji zamiast je-
chać na północ- wybierają dwa razy dłuż-
szą trasę na południe, gdzie czeka chor-

wacki raj z czystą wodą i gwarancją pogo-
dy. Cóż– każdy robi to, co lubi. A Bałtyk? 
Zdaje się nie tęsknić za turystami nie ce-
niącymi jego zalet, bo gości  i tak ma      
w nadmiarze. Lukę po chorwacjofilach 
wypełniają m.in. Niemcy, ale i Czesi, 
którzy, jak powszechnie wiadomo, morza 
u siebie nie mają.  
     Skąd więc ten tytuł? Czyniąc jeszcze 
jedną krótką wycieczkę w przeszłość nad-
mienię, że nie zawsze tak było. Za pano-
wania dynastii Przemyślidów były histo-
ryczne momenty, w których państwo cze-
skie sprawowało kontrolę nad obszarami 
morskimi i sięgało wpływami po Adria-
tyk, a także po Bałtyk. Były to jednak 
okresy dość krótkotrwałe, efemeryczne.   
A kończąc jeszcze wątek Czech i słonego 
morza wypada wspomnieć, że jedno         
z największych miast nad Bałtykiem– 
leżący obecnie w granicach Rosji Króle-
wiec, niegdyś zwany Königsbergiem,          
a dziś Kaliningradem, zawdzięcza swoją 
pierwotną nazwą królowi Czech Przemy-
słowi Ottakarowi II, który wspomagał 
Krzyżaków w podbijaniu plemion bałtyj-
skich. 
    Czeskie zakusy o mocarstwowość za-
kończyły się w średniowieczu. Odtąd pań-
stwo to, najpierw samodzielne, a później 
jako część Austrii i Austro- Węgier,  trwa-
ło niezmiennie w 
swoich górskich 
granicach  po rok 
1918, kiedy to po-
wstała Czechosło-
wacja. Siłą rozpędu 
dawny tygrys go-
spodarczy Austro- 
Węgier  postanowił 
wykorzystać swój 
potencjał i w ra-
mach programu 
rozwoju zaczął 
m.in. grodzić rzeki 
tworząc zbiorniki 
zaporowe, a przy 

nich wodne elektrownie. Największym 
projektem była  rozpoczęta w latach 30-
tych budowa tzw. „Kaskady Wełtawy”- 
sieci sztucznych jezior gromadzących 
wodę w celach głównie przeciwpowo-
dziowych, ale także energiotwórczych, 
czy rekreacyjnych. Powstał wówczas 
zbiornik zaporowy Vrané w górę rzeki 
przed Pragą, a nieco później zbiornik 
Štěchovice.   
   Budowę Kaskady zakończono w latach 
90-tych i dziś składa się na nią 9 sztucz-
nych jezior. Pośród nich zaś bryluje to 
największe- „czeskie morze” (zwane też 
czasem szumawskim czy południowocze-
skim)- Lipno. 
    Zakusy o stworzenie zbiornika właśnie 
w tym miejscu– w szerokim kanionie We-
łtawy, tuż po opuszczeniu przez nią gór-
skich stoków szumawskich lasów– istnia-
ły już w XIX wieku. Wówczas jednak 
były to plany czysto teoretyczne, bo        
w dolinie egzystowało kilkanaście wiosek 
i miasteczek, często z kilkusetletnią histo-
rią, na dodatek zaś, tuż za planowaną za-
porą, w  Loučovicach, pracowała jedna    
z największych czeskich papierni, której 
właściciele nie chcieli nawet słyszeć        
o ograniczeniach w przepływie wody. 
Zielone światło dała wystawieniu tamy   
w Lipnie powojenna historia, 

Wakacyjne podróże. Nad „morze” do Czech  

ZBIORNIK  
LIPNO 

„Ścieżka w koronach drzew”. Na drugim planie, nad jeziorem, miejscowość Lipno 
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która dość okrutnie (aczkolwiek 
do dziś toczą się dyskusje w jakiej mierze 
sprawiedliwie) obeszła się z zamieszkują-
cą wełtawską dolinę niemieckojęzyczną 
ludnością wspomnianych wsi i miaste-
czek.  
    Wskutek decyzji czechosłowackich 
władz gros owych Niemców (a stanowili 
najczęściej ponad 90% liczby mieszkań-
ców tych miejscowości), podczas tzw. 
„odsunu”,  zostało zmuszonych do opusz-
czenia rodzinnych stron i emigracji do 
Austrii czy Niemiec. Na ich miejsce, do-
kładając opał do często niewygasłych 
jeszcze palenisk, ściągali Czesi i Słowacy, 
czasem Cyganie. Podobnie jak na naszych 
„Ziemiach Odzyskanych”- rozpoczął się 
szaber co cenniejszych rzeczy, których nie 
zdołali zabrać poprzedni właściciele. Nie-
zamieszkałe budynki szybko popadły      
w ruinę.  
    W lutym 1948 władzę w Czechosłowa-
cji przejęli komuniści. Zrazu cienką struż-
ką, która w krótkim czasie przerodziła się 
w spory strumień, w okolice Lipna i dalej 
na Szumawę przenikać zaczęli potencjalni 
emigranci, którym nie pasowało życie      
w socjalistycznym raju. Do granicy z Au-
strią i z Bawarią było stąd ledwie kilka 
kilometrów. Twórcy koncepcji budowy 
zbiornika zaporowego dostali tym samym 
do ręki kolejny, tym razem decydujący, 
argument. Zalana dolina Wełtawy, oprócz 
celów, jakie przyświecały jej stworzeniu 
już od dawna, miała stać się ostateczną 
przeszkodą przed ucieczką obywateli Cze-
chosłowacji na Zachód w tym rejonie 
kraju. Jeżeli Ogrom przedsięwzięcia miał 
onieśmielać potencjalnych uciekinierów– 
budowniczym doskonale się to udało. 

    Papiernię w Loučovicach w międzycza-
sie znacjonalizowano. Tak znikła ostatnia 
przeszkoda dla budowy. W czasach socja-
listycznych, nawet przy ograniczonym 
przepływie wody w dawnym korycie We-
łtawy, radziła sobie świetnie z produkcją. 
Dobiły ją, podobnie jak Kaletańskie ZCP, 
przeobrażenia ustrojowe. Dziś w Loučo-

vicach po zakładzie zostało 
mało śladów, zaś miejscowość 
przestraja się na turystykę ba-
zując na rzece, która w tej oko-
licy ma niezmiennie dziki, 
kamienisty charakter– dosko-
nały do odbywających się tu 
często zawodów raftowych. 
Dodatkowym magnesem dla 
turystów jest pobliski zbiornik 
lipieński.  
    Prace nad sztucznym jezio-
rem w górnym biegu Wełtawy 
rozpoczęto w roku 
1952 i trwały one po-
nad 4 lata. Przebiegały 
dwutorowo– jedne 
ekipy stawiały  zaporę 
i budowały elektrow-
nię, inne wycinały 
1700 hektarów lasu      
i burzyły zabudowa-
nia, których ruiny mia-
ła pochłonąć woda. 
Wysiedlano przy tym 
resztki niedobitków, 
którzy do końca wie-
rzyli, że utrzymają 
zajęte kilka lat temu poniemieckie gospo-
darstwa. Z ziemią zrównano 11 całych 
wiosek i osad, a dalszych 8 zniszczono 
częściowo (łącznie z małymi przysiółkami 
liczba ta urosła do 89 ludzkich siedlisk). 
W roku 1958 „czeskie morze” na Wełta-
wie uzyskało swój obecny kształt rozcią-
gając się na długości 42 kilometrów i gro-
madząc 39,5 mln m³ wody. W najszer-
szym miejscu odległość między brzegami 
liczy 5 kilometrów, zaś maksymalna  głę-
bokość sięga 25 metrów. 

   Jezioro przerwało wie-
lowiekowe ciągi komuni-
kacyjne pomiędzy brze-
gami odcinając np. całko-
wicie od świata miejsco-
wość Přední Výtoň leżą-
cy niegdyś opodal prawe-
go brzegu rzeki.  Dziś te 
przerwane arterie łączą 
kursujące od czasu do 
czasu promy, jednak       
w latach 50-tych wła-
dzom było na rękę wy-
ludnienie tych okolic, zaś 
w pobliżu granicy mogli 
mieszkać jedyne ludzie    

o sprawdzonej lojalności. Przez następne 
trzy dekady prawy brzeg Lipna został       
w zasadzie wyłączony z turystyki przez 
Straż Pogranicza. Bardziej dostępny brzeg 
lewy był jednak także pod dość ścisłą 
kontrolą. Dopiero po roku 1989 turystyka 
mogła się tu rozwinąć na dobre. 
    Jak grzyby po deszczu wyrastały osie-

dla letniskowe, a znajdujące się przy sa-
mej zaporze Lipno wyrosło na małą stoli-
cę okolicy. Dziś zbiornik, który ostatecz-
nie w 2014 roku został skreślony z listy 
rezerwuarów wody pitnej, jest mekką 
miłośników wszelkich sportów wodnych.   
     Nadbrzeżne miejscowości, takie jak 
wspomniane wyżej Lipno nad Wełtawą     
i dalej: Frymburk, Černá v Pošumaví, 
Horní Planá,  Nová Pec i Přední Výtoň 
dysponują szeroką oferta noclegów na 
każdą kieszeń– począwszy od pól namio-
towych i kempingów, poprzez pensjonaty 
i hotele. Kwatery do wynajęcia, w tym 
zwłaszcza prywatne domki, znajdują się 
też w oddaleniu od tych małych centrów 
turystycznych. Osobiście skorzystałem      
z internetowej oferty w typowo rekreacyj-
nej Radslavi, co miało ten podstawowy 
plus, że stosunkowo niedaleko– za mo-
stem w Černej v Pošumaví- znajdowała 
się stacja kolejowa, z której kursowały 
pociągi do perły UNESCO Czekiego 
Krumlowa i stolicy regionu południowo-
czeskiego Czeskich Budziejowic, których 
po prostu nie można nie odwiedzić będąc 
na miejscu. Samochodem warto się też 
wybrać do Rožmberka aby zobaczyć pięk-
ne średniowieczne zamczysko malowni-
czo położone w meandrze Wełtawy, czy 
Vyššígo Brodu, który słynie z klasztoru 
cystersów oraz tego, że jest miejscem 
startowym wełtawskich spływów rafto-
wych i kajakowych. Szlak Vyšší Brod- 
Boršov nad Vltavou jest najbardziej popu-
larnym odcinkiem „wodniackim” w Cze-

Papiernia w Loučovicach w latach świetności.  

W dole kamieniste koryto Wełtawy 

Zamek Rožmberk nad Wełtawą  

Perła UNESCO– Český Krumlov 
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Jacek Lubos 

W  dniu 15 czerwca odbył się odbiór końcowy robót związany z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ulica 3 Maja    
w Kaletach Drutami. Wykonawcą prac była Spółka z o.o. „GÓRA” z Węglowic.  

    W odbiorze wzięli udział: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, radny Dawid 
Wolnik, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin Dariusz Golis, wykonawca robót i inspektor nadzoru. W ramach zadania 
została wykonana nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego o długości 280 mb i szerokości 5 mb. Koszt robót brutto 398.080,72 zł, 
w tym dofinansowanie Nadleśnictwa Koszęcin w kwocie 99.520,18 zł.  

Odbiór przebudowy ul. 3 Maja w Drutarni 

Bolesław Gruszka 

chach, a frekwencję w letnie weekendy 
liczy się na nim czasem tysiącach osób.  
    Jakie atrakcje letnie gwarantuje więc 
„czeskie morze” latem? Nie zawiodą się 
na pewno miłośnicy wszelakich sportów 
wodnych– oferta sprzętowa  we wspo-
mnianych większych miejscowościach 
jest naprawdę bogata. Nie zawiodą się też 
cykliści– brzegiem jeziora biegnie sieć 
ścieżek rowerowych, dzięki którym moż-
na objechać cały akwen. Kursuje nawet 
specjalny prom, który przewozi na drugi 
brzeg tylko ludzi z rowerami. W Lipnie 
nad Wełtawą wybudowano platformę 
widokową „Ścieżka w koronach drzew”. 
Na wzgórze można dostać się pieszo lub 
kolejką krzesełkową. Potem już tylko 
kilkanaście minut pieszej wędrówki na 
szczyt wieży i można podziwiać krajobra-
zy zapierające dech w piersiach.  Dalej– 
Lipno jest prawdziwym rajem dla wędka-
rzy. Zbiornik jest regularnie zarybiany, do 
tego zaś od sześćdziesięciu lat ani razu nie 
był  wypuszczany– co rodzi legendy o 
wielkości pływających w nim karpi czy 
sumów. Poza zatłoczonym Lipnem nad 
Wełtawą— nad zbiornikiem dosyć łatwo 
tu o kameralną, piaszczystą plażę. A woda 
jest najczystsza ze wszystkich wełtaw-
skich zbiorników, z tego chociażby powo-
du, że Lipno jest pierwsze w kolejności… 
    A gdyby komuś znudził się relaks nad 
wodą– może wsiąść w samochód i po 
kilkunastu czy kilkudziesięciu kilome-
trach (zależy, gdzie chcemy dojechać)  

można wędrować już po 
górach. W pobliżu znaj-
duje się min. trójstyk  
granic czesko-austriacko– 
niemieckich, a tuż obok 
niego najwyższy szczyt 
Szumawy Plechy (1378 m 
n.p.m.),  czy też ścieżka 
do źródła Wełtawy w po-
bliżu Kvildy– najwyżej 
położonej osady w Repu-
blice Czeskiej.     
   Na wycieczkę pieszą 
można się też wybrać        
z samego Lipna nad We-
łtawą, skąd można powę-
drować na malowniczą 
Czarcią ścianę (Čertova 
stěna)  lub położony po 
drugiej stronie rzeki punkt 
widokowy  Luč, po czym 
wrócić do Lipna pocią-
giem 
    Zalety okolic Lipna 
można by długo wyliczać, 
ale, jak widać z powyższe-
go, na pewno jest w czym 
wybierać. Może więc war-
to się  zastanowić nad wa-
kacyjną  a l te r na tywą            
i– zamiast pędzić 500 kilo-
metrów nad Bałtyk, a na miejscu toczyć 
sezo no we wojny par awano wo-
paragonowe– choć raz w życiu przebyć 
taki sam dystans po czeskich autostradach 

i odwiedzić „morze” na szumawskim 
przedgórzu?  Ze swojej strony serdecznie 
polecam!  
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Zbiornik Lipno. Na półwyspie miasteczko Frymburk.  

W oddali szumawskie szczyty  

Port jachtowy– Marina w Lipnie nad Wełtawą 
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Małgorzata Mazur 

We  wtorek 14 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXVI sesja 

(absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodni-
czyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej.  
    W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym 
składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania pra-
womocnych uchwał.  
     Po przekazaniu do protokołu sprawozdań przewodniczącej 
Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przy-
stąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o sta-
nie gminy za 2021 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi  
a w następnej kolejności, przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu za ubiegły rok i udzielenia absolutorium burmistrzowi.  
    Najpierw przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej wy-
razili opinię o przedłożonym przez burmistrza raporcie o stanie 
Gminy Kalety za 2021 rok, a następnie uchwałą Nr 301/
XXXVI/2022 jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufa-
nia. Następnie zebrani wysłuchali opinii komisji stałych w spra-
wie wykonania budżetu miasta za 2021 r. a po odczytaniu przez 
przewodniczącą Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystą-
pili do głosowania nad podjęciem stosownej uchwały. Uchwała 
Nr 302/XXXVI/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Kalety za 2021 r. została przyjęta jednogłośnie.  
    Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wnio-
sek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ka-
lety za 2021 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  w sprawie ww. 
wniosku. W wyniku głosowania, uchwała Nr 303/XXXVI/2022  
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2021 rok została przyjęta jednogłośnie. 
    Dodatkowo radni podjęli następujące uchwały: 
Nr 304/XXXVI/2022 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 
2022 rok. 
Nr 305/XXXVI/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022-2029. 
Nr 306/XXXVI/2022 w sprawie odstąpienia od dochodzenia nie-
których należności przypadających Gminie Kalety lub jej jednost-
kom organizacyjnym 
Nr 307/XXXVI/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki. 
Nr 308/XXXVI/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w uchwale 
Nr 295/XXXVI/2022 W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatko-
we informacje radni zgłaszali bieżące sprawy. 
 

Sprawozdanie z XXXVI sesji Rady Miejskiej 
w Kaletach 

Sprawozdanie z XXXVII sesji  
Rady Miejskiej w Kaletach 

Odbiór ul. Działkowej w Jędrysku  

W  dniu 1 lipca odbył się odbiór końcowy robót zwią-
zanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej 

ul. Działkowa w Kaletach - II etap. Wykonawcą prac był 
BRUKPOL BIS Pawła Krus z Koziegłów.  
    W odbiorze wzięli udział: burmistrz Miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia, pracownicy Urzędu Miejskiego, Wykonawca 
robót i Inspektor nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania 
wykonana została nawierzchnia ulicy z betonowej kostki bru-
kowej wraz ze zjazdami do posesji oraz kanalizacja deszczo-
wa. Koszt robót brutto 214.600,47 
zł.  Bolesław Gruszka 

7  lipca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kale-
tach odbyła się XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miej-

skiej w Kaletach, obradom przewodniczył wiceprzewodni-
czacy Alojzy Rupik. W obradach udział wzięło 11 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia 
Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. 
    Po przedłożeniu przez burmistrza i wiceprzewodniczącego 
Rady sprawozdań z okresu międzysesyjnego, radni podjęli 
następujące uchwały: 
    Nr 309/XXXVII/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
Nr 310/XXXVII/2022 w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: 
„Remont mostu w drodze powiatowej przy ul. Stawowej”. 
Nr 311/XXXVII/2022 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety 
na 2022 rok.  
Nr 312/XXXVII/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2022-2029. 
Nr 313/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.  
  W punkcie wolne głosy i informacje radni zgłaszali bie-
żące sprawy. 
 
 

Małgorzata Mazur 
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Miranda Pacan 

MATERIAŁ PŁATNY 

M iasto Kalety informuje, iż w związku z podjętą 

przez Radę Miasta Kaletyuchwałą nr 309/
XXXVII/2022   z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wybo-

ru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 
takiej opłaty: 

od 1 sierpnia 2022 r. zmienią się stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Za odpady komunalne zbierane i odbierane 

w sposób selektywny, stawka będzie wynosić 30,00 zł 

miesięcznie od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właści-

ciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie 

wynosić 60,00 zł miesięcznie od osoby. 

     Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca za dany 

miesiąc. 

     Właściciele nieruchomości położonych na terenie 

Miasta Kalety zostaną poinformowani o nowej wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi stosownymi zawiadomieniami. 
     W związku ze zmianą stawek nie należy składać no-

wych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Zmiana wysokości opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 od 1 sierpnia 2022 r.  

MATERIAŁ PŁATNY 


