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Kalety wysoko w „Rankingu wykorzystania środków europejskich
przez samorządy 2014– 2019”

W

rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2019 tygodnika
„Wspólnota” Miasto Kalety zajęło 248 pozycję z wydatkami ze środków UE w latach
2014 -2019 w zł per capita na poziomie 1061,50. W wyżej wymienionej klasyfikacji miasto Kalety zajęło 2 miejsce w powiecie tarnogórskim oraz 12 w województwie śląskim. Klasyfikowani
byliśmy w kategorii „Miasteczka”, w której uwzględnionych zostało 607 samorządów. Metoda
rankingu opisana została następująco: „Nasze zestawienie obejmuje wartość wszystkich dotacji
unijnych pozyskanych przez samorządy w latach 2014–2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca”

Dariusz Szewczyk

„Marka Śląskie” - wyróżnienie dla naszego miasta

17

października 2020 r. odbyła
się XXVI Gala Telewizyjna
Regionalnej Izby PrzemysłowoHandlowej w Gliwicach, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie XI edycji
konkursu „Marka-Śląskie”. Tym samym niezmiernie miło nam poinformować, że nasze miasto otrzymało
zaszczytne wyróżnienie w kategorii
Turystyka i Rekreacja. Kapituła Konkursu doceniła atrakcyjność rekreacyjną Leśnego Zakątka Śląska oraz
działania na rzecz promocji turystyki
w regionie.

scytu „Konkurs Marka Śląskie
ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji,
organizacji, samorządów czy
przedsięwzięć, które swój sukces
osiągnęły nie tylko dzięki dobrej
koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w
oparciu o wyrafinowany marketing
i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej”.
Przypomnijmy, że w 2013 roku Miasto Kalety było już laureatem tego konkursu w kategorii sport, turystyka i rekreacja. W ówczesnej edycji, kapituła
przyznająca nagrodę, doceniła nasze
miasto za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.

Jak podają organizatorzy tego plebi-

Klaudiusz Kandzia

Mieszkaniec Kalet najmłodszym profesorem w Polsce

M

iło nam poinformować, że 21 września 2020 roku mieszkaniec Kalet,
Pan Krzysztof Sośnica doktor habilitowany inżynier z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk
ścisłych i przyrodniczych.
Jak się okazuje, obecnie Pan Krzysztof
w wieku 35 lat jest najmłodszym profesorem
tytularnym w Polsce.
Jedenaście lat temu Pan Krzysztof Sośnica ukończył kierunek geodezja i kartografia
na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2014 zdobył
stopień naukowy doktora fizyki i astronomii
na Wydziale Nauk Ścisłych Szwajcarskiego
Uniwersytetu w Bernie. Tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w roku 2016 na Wydziale

Inżynierii Środowiskowej i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Obecnie
zatrudniony jest na stanowisku profesora
uczelni w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Jego prace badawcze są doceniane i nagradzane na forach krajowych i międzynarodowych. W Kaletach mieszkają rodzice Pana
Profesora, a jego mama Urszula jest byłym
wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego
w Kaletach.
Serdecznie gratulujemy Panu Krzysztofowi
tak wielkiego sukcesu, życzymy wytrwałości
w realizacji zamierzeń naukowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.
Na stronach nr 8 i 9 prezentujemy wywiad
z profesorem Krzysztofem Sośnicą.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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21 września mieszkaniec Kalet, Pan Krzysztof Sośnica doktor habilitowany inżynier z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.
17 października odbyła się XXVI Gala Telewizyjna Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Marka-Śląskie”. W tym roku nasze miasto otrzymało zaszczytne wyróżnienie w kategorii Turystyka i Rekreacja.
Burmistrz Klaudiusz Kandzia odebrał nagrodę z rąk prezesa Wiktora Pawlika w dniu 28 października.

10 listopada, o godzinie 13.30, w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
11 listopada w mieście odbędą się obchody Dnia Niepodległości.
16listopada 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro) nastąpi otwarcie ofert w przetargu na lokal użytkowy przy ul. 1 maja 19
23 listopada 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro) nastąpi otwarcie ofert w przetargu na lokal użytkowy przy ul. 1 maja 21

Miasto Kalety uruchomiło dyżurny całodobowy telefon dla mieszkańców
Od dnia 15 października br. Urząd Miejski w Kaletach ponownie uruchomił całodobowy
numer telefonu.
Na numer 784 998 362 można dzwonić w celu uzyskania pilnej informacji, pomocy, wsparcia, zgłoszenia sytuacji
kryzysowej lub w innej sprawie urzędowej.

Biuletyn Informacyjny
Miasta Kalety
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,
ul. Żwirki i Wigury 2
Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),
Janusz Maruszczyk.
Materiały do Biuletynu przyjmowane są
do 20-tego dnia każdego miesiąca pod adresem:
jacek.lubos@kalety.pl
oraz w Urzędzie Miejskim, w biurze nr 23 b.
Kontakt telefoniczny z redakcją:
(034) 352– 76 –52,
pon. 7.30- 17.00,
wt. – czw. 7.30-15.30,
pt. 7.30-14.00
Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:
(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),
biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com
w godzinach 8.00– 11.30
Redakcja zastrzega sobie prawo
redagowania materiałów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Biuletyn Informacyjny jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

Restauracja ”Słono i słodko”
w Zielonej
zaprasza do zamawiania
domowych obiadów
na wynos.
Zamówienia prosimy składać
z jednodniowym wyprzedzeniem.

Kalety– Zielona
ul. Ofiar Katynia 110
(dawny „Zajazd u Rzepki”)
Kontakt pod nr tel. : 601-630-058
www.kalety.pl
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Paweł Wons z Drutarni został członkiem Młodzieżowej Rady Ekologicznej
przy Ministrze Środowiska

M

iło nam poinformować, że mieszkaniec naszego
miasta p. Paweł Wons został członkiem Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska.
Wręczenie tych zaszczytnych powołań odbyło się 30
września 2020 r. podczas Zielonego Forum Młodych.
Rada składa się z 34 przedstawicieli młodzieży z całej
Polski, która będzie miała możliwość włączyć się
w kształtowanie polityki ekologicznej zyskując realny
wpływ na strategie, projekty i zmiany legislacyjne w zakresie kompetencji Ministra Środowiska.
Panu Pawłowi serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz
ochrony środowiska.

Agnieszka Kwoka

Miasto Kalety zgłosiło Panią Marię Rogocz do konkursu
„Aktywny Senior”

M

iasto Kalety zgłosiło kandydaturę
mieszkanki naszego Miasta, Pani
Marii Rogocz, do konkursu zorganizowanego przez Wojewodę Śląskiego na najaktywniejszego Seniora Roku województwa śląskiego. Pani Maria jest osobą, której postawa i działanie niewątpliwie wpływają na
poprawę jakości życia Seniorów w naszym

mieście.
Zawsze otwarta na współpracę, serdeczna
i uśmiechnięta. Można by o Niej rzec, że jest
człowiekiem wielu pasji. Pełniła wiele funkcji
społecznych, od zawsze interesowała się lokalną polityką, a także wszelkimi przejawami
życia kulturalnego. W 2006 roku założyła Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne, które prowadzi do dziś. Tworząc to stowarzyszenie,
Pani Maria postanowiła zintegrować i aktywizować grupę mieszkańców Kalet do działania
w różnych kierunkach, a przede wszystkim
pomóc im w rozwijaniu swoich pasji. Dziś
Pani Marii nie trzeba nikomu przedstawiać,
przez swoje wszechstronne działania jest osobą znaną i lubianą nie tylko w swoich rodzinnych Kaletach.
Aby docenić społeczną postawę Pani Marii
Rogocz, Miasto z przyjemnością zarekomendowało Ją, jako kandydata do zaszczytnego
tytułu „Aktywnego Seniora Województwa
Śląskiego”, a tym samym trzymamy kciuki za
pomyślny wynik tego plebiscytu.

Agnieszka Kwoka

Pstrąg tęczowy zawitał
do Ichtioparku – czyli jesienne
zarybianie

W

piątek, 23 października,, kolejny raz
zarybiono staw na terenie parku
tematycznego Ichtiopark.
Do zbiornika wpuszczonych zostało 700 kg
ryb – głównie karpi 500 kg, ale również linów
100 kg oraz 100 kg pstrąga tęczowego. Ten
amerykański drapieżnik ma długą, bo trwającą
ponad 130 lat tradycję hodowlaną w Polsce.
Ryby jak tylko podrosną, będą atrakcją dla
naszych mieszkańców próbujących swoich sił
w wędkarstwie. Kolejne zarybianie zbiornika
w parku tematycznym planowane jest jeszcze
w tym roku w okolicach listopada.

Agnieszka Kwoka

Zostań wolontariuszem WOŚP!

Sz

ef sztabu WOŚP przy Miejskim
Domu Kultury w Kaletach Marian
Lisiecki serdecznie zaprasza do współpracy
wolontariuszy podczas kwesty, która zorganizowana zostanie w naszym mieście podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Osoby chętne do włącznie się w akcję zbiórki funduszy na zakup sprzętu dla laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy, proszone
są o kontakt pod nr tel. 693 061 019.

(jal)
www.kalety.pl
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Powstają nowe stanice rowerowe

J

ak już informowaliśmy, w Kaletach powstają właśnie dwie kolejne stanice rowerowe. Obie usytuowane będą na terenie
Nadleśnictwa Świerklaniec, w Leśnictwie
Jędrysek.
Pierwsza z nich budowana jest w bliskim
sąsiedztwie Cisa Donnesmarcka, tuż przy drodze leśnej prowadzącej w stronę Pniowca.
Z uwagi na ów pomnik przyrody będzie nosić
nazwę „Stanica Donnersmarcka”.
Warto wspomnieć, iż jeszcze na początku
XX wieku, niedaleko kończonej właśnie stanicy, mieścił się Dom Myśliwych (Jagdhaus)leśna chatka używana przez polujących podczas jesiennych polowań. Potocznie zwana
była „Chatą Guida” - „Guido Hütte”- pewnikiem na cześć zlecającego jej budowę księcia

Guida Henckel von Donnersmarck.
Co prawda dziś tylko szczególni znawcy
jędryskowskich lasów potrafią wskazać, gdzie
pierwotnie stała. Na szczęście dzięki zdjęciom
z książęcego albumu Donnersmarcków, które
przywiózł niegdyś z Austrii były wójt Świerklańca Kazimierz Flakus, dysponujemy jej
fotografią.
Podobny obiekt, acz nieco mniejszych gabarytów, istnieje do dziś w najbliższej okolicy–
jest nim budynek na koszęcińskim Rendez
Vous przy stawie Siewniok. Obecnie jest już
co prawda już nieco zmodernizowany
(wymieniono w nim m.in. pokrycie dachowe),
nie mniej jednak jego bryła pozwala nam na
porównanie, jak mógł wyglądać służący takim
samym celom obiekt w okolicach Jędryska.

Druga ze stanic budowana będzie w relatywnej bliskości wyżej wzmiankowanej. Powstanie przy drodze leśnej prowadzącej do
podstacji kolejowej „Zwierzyniec”, w miejscu,
gdzie rozpoczynają się i kończą polowania
obecnie.
Od kilku lat stoi tu kapliczka poświęcona
św. Hubertowi, zaś niegdyś tuż obok funkcjonowała sporych rozmiarów tzw. futerszopa,
w której gromadzono pożywienie dla żyjących
w książęcych lasach zwierząt łownych.
Wszystkie te argumenty zadecydowały, że
stanica ta nazwana zostanie „Myśliwską”.
Obie stanice, podobnie jak ta truszczycka,
zyskają doposażenie w postaci samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów.

Jacek Lubos

Lokalizacja stanic nałożona na mapę z przełomu XIX i XX wieku.

Jagdhaus– Chata Guida

„Futerszopa” Donnersmacków w jędryskowskich lasach

www.kalety.pl
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Wniosek o utworzenie sztabu WOŚP w Kaletach złożony

W

zorem lat ubiegłych Miasto Kalety we współpracy z Miejskim
Domem Kultury w Kaletach, a także ochotnikami podejmującymi
się szczytnej działalności w naszym mieście w dniu 21.10.2020 r. złożony
został wniosek o zgodę utworzenia sztabu 29 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Miasto Kalety z Wielką Orkiestrą jest o samego początku. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, sztab w Kaletach będzie funkcjonował pod stałym numerem 374. Funkcję Szefa sztabu od lat pełni Marian Lisiecki Dyrektor MDK w Kaletach. W pracach komisji sztabu tak jak
w roku ubiegłym wezmą udział: Pani Iwona Nowak-Magiera, Pan Piotr Kotarski i Pan Krzysztof Lisiecki. We współpracę przy organizacji zbiórki środków na rzecz WOŚP zaangażowały
się również Zespół Szkół Publicznych w Kaletach, Zespół placówek Oświatowych w Kaletach
Miotku oraz druhowie z OSP Kalety.
(jal)

Puchar Burmistrza w skacie sportowym dla Rajmunda Mazura

W

piątek 23 października, w siedzibie Miejskiego Domu
Kultury w Kaletach, odbyły się zawody o Puchar Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi w skacie sportowym.
W związku z obostrzeniami epidemicznymi w zawodach wzięło
udział 10 zawodników, wszyscy byli reprezentantami sekcji skata
przy MDK w Kaletach.
W rezultacie najlepszym zawodnikiem całego turnieju okazał się
Pan Rajmund Mazur, który wywalczył Puchar. Na kolejnych nagrodzonych miejscach uplasowali się:
Miejsce 2. Dariusz Kompała,
Miejsce 3. Krzysztof Bryła,
Miejsce 4. Paweł Rupik,
Miejsce 5. Wojciech Halamus,
Miejsce 6. Bogusław Zok.

Marian Lisiecki

Podsumowanie lotów PZHGP Sekcji Kalety w roku 2020

W

dniu 17 października, w Drutarni,
odbyło się uroczyste zakończenie
lotów gołębi pocztowych kaletańskiej Sekcji
PZHGP.

Na uroczystość zaproszono hodowców
z oddziałów Toszek, Pyskowice i Tworóg. Podczas zakończenia wręczono puchary dla najlepszych hodowców Sekcji. Zarząd PZHGP Sekcja Kalety dziękuje panu burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi za ufundowanie okolicznościowych pucharów.

Sekretarz Sekcji Andrzej Kocyba
www.kalety.pl
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POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH SEKCJA KALETY
SEZON 2020
MISTRZOSTWA GOŁĘBI DOROSŁYCH W SEZONIE 2020

TRADYCYJNE MISTRZOSTWO TYPOWANE 20/10
MISTRZ
– LIPIŃSKI PIOTR - 5120 punktów
VICE MISTRZ
– LEBEK ZYGFRYD - 5834 punktów
II VICE MISTRZ
– LEBEK ROBERT-JAKUB - 5281 punktów
MISTRZOSTWO LOTÓW KRÓTKICH – KATEGORIA „A”
MISTRZ
– MACHURA ADAM
VICE MISTRZ
– LIPIŃSKI PIOTR
II VICE MISTRZ –LEBEK ZYGFRYD
MISTRZOSTWO LOTÓW ŚREDNICH – KATEGORIA „B”
MISTRZ
– LIPIŃSKI PIOTR
VICE MISTRZ
– LEBEK ROBERT-JAKUB
II VICE MISTRZ – MACHURA ADAM
MISTRZOSTWO LOTÓW DŁUGICH – KATEGORIA „C”
MISTRZ
– LIPIŃSKI PIOTR
VICE MISTRZ
– LEBEK ZYGFRYD
II VICE MISTRZ – LEBEK ROBERT-JAKUB
MISTRZOSTWO MARATONÓW – KATEGORIA „M”
MISTRZ
– LIPIŃSKI PIOTR
VICE MISTRZ
– PANICZEK RAFAŁ
II VICE MISTRZ – LEBEK ROBERT-JAKUB
NAJLEPSZE LOTNIKI DOROSŁE
NAJLEPSZA SAMICA – LIPIŃSKI PIOTR
PL-0161-14-611110 KONKURSÓW
NAJLEPSZY SAMIEC – LIPIŃSKI ROMAN
PL-0161-14-6356
9 KONKURSÓW
NAJLEPSZA ROCZNA SAMICA – LEBEK ROBERT-JAKUB PL-DE-19-389747 7 KONKURSÓW
NAJLEPSZY ROCZNY SAMIEC – LEBEK ZYGFRYD
PL-0161-19-5827 7 KONKURSÓW
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KALETY
WATOŁA PAWEŁ
LEBEK ROBERT- JAKUB
MACHURA ADAM

MISTRZOSTWA GOŁĘBI MŁODYCH 2020
TRADYCYJNE MISTRZOSTWO SEKCJI KALETY- SERIA 20/10
MISTRZ MACHURA ADAM – 1000 punktów
VICE MISTRZPŁUDOWSKI JACEK –937 punktów
II VICE MISTRZ PIECH IRENEUSZ - 611 punktów
NAJLEPSZE GOŁĘBIE MŁODE
PLUDOWSKI JACEK
MACHURA ADAM
PIECH IRENEUSZ

PL-0161-20-1517 5 KONKURSÓW 126 PUNKTY
PL-0161-20-2222 4 KONKURSY 122 PUNKTY
PL- 049-20- 171 4 KONKURSY 114 PUNKTY

www.kalety.pl
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W Zielonej po raz kolejny odbyły się zawody w Pneumatycznym Strzelectwie
z Polski oraz Czech.
Zawody polegały na strzelaniu do metalowych figurek rozmieszczonych w lesie. Organizatorem zawodów był Śląski Klub Strzelecki
Hunter Team z siedzibą w Zabrzu. Współorganizatorem wydarzenia było Miasto Kalety, a
patronat nad zmaganiami objął Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.
Jak co roku, zawody w Zielonej odbyły się
dzięki staraniom radnego Grzegorza Krupy.

W

dniach 10-11 października, w Zielonej odbyły się zawody w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym o Puchar
Hunterów. Były to dwudniowe zmagania, w
których wzięło udział około 60 zawodników

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
HFT1:
1. Adam Niezgoda
2. Gerard Cebula
3. Miroslav Trudič

HFT2
1. Dawid Dyrcz
2. Stefan Szczepańczyk
3. Sławomir Wiśniewski
FT
1. Grzegorz Grabowski
2. Paweł Świtkowski
3. Radosław Rozum
Junior
1. Mateusz Smardz
2. Zofia Krupa
3. Grzegorz Wiśniewski

(jal)

Unia na fali

K

aletańska Unia w jesiennych miesiącach skwapliwie ciuła ligowe punkty.
We wrześniu i w październiku zgromadziła
ich 15, na co złożyły się cztery wygrane
(6 września z Amatorem Golce na wyjeździe
3:2, 19 września u siebie z Olimpią Truskolasy 1:0, 10 października u siebie 2:1 z Promieniem Glinica i 24 października u siebie
3:0 z Liswartą Krzepice) oraz trzy remisy
(12 września 0:0 z MLKS Woźniki na wyjeździe, 26 września 2:2 u siebie z KS Panki

i 17 października 3:3 u siebie z Pogonią Ka- więcej bramek.
myk). W tym czasie drużyna z Fabrycznej
Do końca rundy jesiennej pozostały już
tylko raz schodziła z boiska pokonana po
tylko
trzy mecze. 7 listopada Unia zmierzy się
nikłej przegranej ze Spartą Lubliniec (1:2).
na własnym stadionie z Amatorem Golce, 14
Ta zdobycz punktowa pozwala (jak na ra- listopada, również u siebie, zagra z MLKS
zie) na miejsce na ligowym podium. Od lide- Woźniki, zaś 21 listopada spotka się w Trurującego KS Panki i drugiej Liswarty Krzepice skolasach z Olimpią.
dzielą klub z Kalet zaledwie 3 punkty, ale żeby
myśleć o przeskoczeniu tych zespołów Unici
musieliby zacząć zdobywać zdecydowanie

Jacek Lubos
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Wywiad z profesorem Krzysztofem Sośnicą

Jacek Lubos: w wieku 35 lat został Pan
profesorem. Osiągnięcie niebywałe– bez
sprawdzania można uznać, że jest to awans,
jakiego nie doświadczył wcześniej żaden z
wywodzących się z naszego miasta naukowców i wiele jeszcze wody upłynie w Małej
Panwi, zanim pojawi się śmiałek, który wydrze z Pańskich rąk zdobytą właśnie palmę
pierwszeństwa. O ile kiedyś w ogóle się taki
pojawi. W czym tkwi tajemnica Pańskiego
sukcesu ?
Krzysztof Sośnica: nauki ścisłe zajmowały
mnie odkąd pamiętam. Później zaś zainteresowałem się naukami o kosmosie, geodezją satelitarną i geoinformatyką.To moja pasja, którą
przez lata z wielkim zaangażowaniem starałem
się realizować. Umiejętności i zdolności to
jedno, ale u podstaw sukcesu leży pracowitość
i wspomniane już zaangażowanie, a także środowisko, w którym się rozwijamy. Uczyć się
możemy tylko od najlepszych. Bez tych
wszystkich elementów spowalniamy swój naukowy rozwój, a świat z każdą chwilą idzie
naprzód. Technologie ewoluują i zmieniają się
z dnia na dzień. Dlatego trzeba za nimi nadążać, a czasem nawet je wyprzedzać.
J.L.: zacznijmy od początku. Może Pan
zdradzić, jak to się stało, że wyciągnął Pana
z Kalet wielki świat nauki?
K.S.: jak już wspomniałem— rozwijałem swoje pasje. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kaletach. W czasach szkolnych uczestniczyłem w wielu olimpiadach – geograficznej,
biologicznej, fizycznej, języka angielskiego
oraz konkursie wiedzy o ruchu drogowym
i eskulapiadzie, w których zajmowałem wysokie miejsca i bardzo często kwalifikowałem się
do etapu wojewódzkiego. Ponadto wygrałem
raz konkurs matematyczny organizowany przez

Pana Burmistrza Józefa Kalinowskiego.
Wszystko dzięki zaangażowaniu nauczycieli,
którzy potrafili zainwestować swój czas
w uczniów wykazujących się pragnieniem
większej wiedzy niż przewiduje podstawa programowa. To właśnie nauczyciele potrafili zarazić pasją i zainwestować swój czas przygotowując uczniów do konkursów. Miałem też
szczęście trafiając na bardzo dobrych nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, techniki i innych
przedmiotów, w szczególności była to Pani
Halina Zok, Pani Beata Burzyńska, Pani Beata
Skibicka, Pan Jan Klimek, Pani Gabriela Świec
i wielu innych wspaniałych nauczycieli. Po
skończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach naturalnym wyborem była najlepsza
w regionie szkoła średnia, dlatego wybrałem
liceum im. Stanisława Staszica w Tarnowskich
Górach— szkołę z bardzo długimi tradycjami
sięgających XIX wieku. Ze względu na
wszechstronne zainteresowania wybrałem profil ogólny, paradoksalnie trafiając znów na
najlepszych nauczycieli matematyki i fizyki,
pomimo tego, że na profilu matematycznofizycznym godzin dydaktycznych w tym obszarze było więcej niż na ogólnym. Po maturze
stanąłem przed wyborem kierunku studiów
i uczelni wyższej. Ze względu na tradycje rodzinne wybrałem geodezję, gdyż dwaj bracia
mojego dziadka z Miasteczka Śląskiego byli
właśnie geodetami i mieli swoje zasługi m.in.
przy projektowaniu Parku Śląskiego w Chorzowie. Nieprzypadkowo padło na Wrocław—
bardzo dynamicznie rozwijające się miasto i do
tego otwarte na przybyszów. Jeżeli popatrzymy
na tegoroczny ranking kierunków studiów, to
okazuje się, że najlepsza w kraju geodezja
i kartografia nie jest wykładana na AGH, Politechnice Gdańskiej, Śląskiej, czy Wrocławskiej, ale właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. I tutaj znów trafiłem na
najlepszych nauczycieli – informatyki w geodezji oraz satelitarnych technik pomiarowych
uczył mnie prof. Jarosław Bosy, który od
dwóch miesięcy dzierży tytuł Magnificencji
Rektora Uniwersytetu. Promotorem mojej pracy magisterskiej na temat przetwarzania danych lotniczego skaningu laserowego (techniki
pomiarowej, która na tamte czasy była stosunkowo nowa i bardzo dynamicznie się rozwijała) był prof. Andrzej Borkowski— dyrektor
Instytutu Geodezji i Geoinformatyki, a zarazem
członek Bawarskiej Akademii Nauk, który jest
bardzo szeroko rozpoznawalny w niemieckim
świecie naukowym, gdyż tam obronił swój
doktorat i habilitację, a wrócił do Polski mniej
więcej w tym samym czasie, gdy rozpoczynałem studia we Wrocławiu. W czasie studiów
angażowałem się w studencki ruch naukowy –
działałem w Studenckim Kole Naukowym
Geodetów oraz zakładałem wraz z kolegami
Koło Naukowe Geoinformatyki. Na swoją
pierwszą konferencję naukową pojechałem na
III roku studiów do Sankt Petersburga. Była to
konferencja dla doktorantów i młodych uczonych w Instytucie Górnictwa, dlatego byłem
praktycznie jako student najmłodszym uczest-

nikiem. Wystąpienie wiązało się z ogromnym
stresem, gdyż musiałem przedstawić wyniki
swoich badań na wielkiej sali przed naukowcami z całego świata, do tego w języku angielskim. Tłumaczka na bieżąco przekładała na
rosyjski to, co mówiłem po angielsku, gdyż nie
wszyscy członkowie komisji posługiwali się
językiem angielskim. Można powiedzieć, że to
wydarzenie było „rzuceniem na głęboką wodę”. Ale udało mi się skutecznie wypłynąć
i nauczyć pływać. Kolejne wystąpienia przychodziły mi już z większą swobodą. Jednym
z ważniejszych wystąpień było zaprezentowanie wstępnych badań z mojej pracy magisterskiej na ETH w Zurychu – najlepszej uczelni
technicznej w Europie. Zebrałem uwagi przekazane mi przez jury oraz uczestników konferencji, dzięki czemu mogłem je uwzględnić
w pracy magisterskiej, która stała się jeszcze
lepsza. Wyniki pracy opublikowałem w czasopiśmie naukowym. Już wcześniej myślałem
o doktoracie, ale były to dodatkowe bodźce,
które utwierdziły mnie w poczuciu, że wykonywana przeze mnie praca naukowa ma dużą
wartość i nie mogę spocząć na laurach.
J.L.: nie wszystko jednak potoczyło się tak,
jak Pan sobie obmyślił…
K.S.: tak, ale z perspektywy czasu i mojej kariery zawodowej ta zmiana planów wyszła mi
tylko na dobre. Zaraz po studiach magisterskich rozpocząłem doktoranckie na tej samej
uczelni, dodatkowo zaś studia informatyczne II
stopnia na Politechnice Wrocławskiej, żeby
rozszerzyć swoje horyzonty w obszarach wiedzy, w których czułem niedosyt. W ich trakcie
odezwał się do mnie profesor Andrzej Borkowski, który przekazał mi informację, że Instytut
Astronomiczny Uniwersytetu w Bernie poszukuje doktoranta. Stanąłem przed wyborem
i może nawet niespecjalnie chciałem wyjechać
na tak długo, ale wysłałem dokumenty do
Szwajcarii. Skutkiem tego było zaproszenie na
rozmowę kwalifikacyjną i tygodniowy kurs
oprogramowania Bernese. Pojechałem. Jeszcze
w trakcie rozmowy zaproponowano mi studia
doktoranckie. Klamka zapadła. Z racji tego, że
rozmowa kwalifikacyjna i kurs odbywały się
w środku sesji, musiałem niektóre egzaminy na
studiach informatycznych i doktoranckich zdawać w II terminie. Oczywiście zdałem je
wszystkie po powrocie ze Szwajcarii, a następnego dnia po ostatnim zdanym egzaminie ze
średnią ocen pozwalającą na uzyskanie na obu
uczelniach wysokiego stypendium naukowego,
złożyłem rezygnację z obu studiów. Następne
pięć lat spędziłem w Szwajcarii rozwijając
swoje pasje naukowe i ucząc się nowych rzeczy – mechaniki nieba oraz technologii pomiarów satelitarnych. Warto tu wspomnieć, że
Instytut Astronomiczny posiada własne obserwatorium wykonujące pomiary laserowe do
sztucznych satelitów Ziemi i satelitów krążących wokół Księżyca. Jednym z moich zadań
była analiza danych laserowych gromadzonych
właśnie przez Obserwatorium Zimmerwald
koło Berna. 7 kwietnia 2014 roku uzyskałem
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stopień naukowy doktora w fizyce i astronomii. Recenzentem mojej pracy był Prof. Graham Appleby – ówczesny kierownik Obserwatorium Herstmonceux (części Królewskiego
Obserwatorium Greenwich), czyli instytucji,
która obecnie, po zamknięciu starego obserwatorium, jest odpowiedzialna za to, że południk
Greenwich „jest we właściwym miejscu”. Pracę doktorską obroniłem na ocenę 6.0 (czyli
celującą) uzyskując dyplom summa cum laude,
co z łaciny oznacza „z najwyższymi honorami”. Z takim wynikiem Uniwersytet w Bernie
kończy niewielki procent absolwentów.
W Szwajcarii mogłem uczyć się od najlepszych,
w tym od ogromnego autorytetu
w badaniach kosmicznych –prof. Gerharda
Beutlera, który nauczył mnie astrodynamiki
oraz metod numerycznych w fizyce, a także
był moim promotorem zanim nie przeszedł na
emeryturę. Po doktoracie jeszcze rok pracowałem na stażu podoktorskim w Szwajcarii.

więc wróciłem do Wrocławia, na macierzystą
uczelnię, i włączyłem się w prace silnej i ambitnej grupy badawczej pod kierunkiem profesora Jarosława Bosego. Potem przyszedł
wreszcie czas na budowę własnej grupy. Profesor Bosy został w 2016 roku prorektorem ds.
nauki i współpracy z zagranicą. A ja w tym
samym czasie otrzymałem grant na badania
naukowe, w ramach którego mogłem zatrudnić
dwóch doktorantów, do tego otrzymałem stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
i stypendium Ministra Nauki dla wybitnych
młodych naukowców. Dlatego prof. Bosy
przekazał mi kierowanie Zakładem Geodezji
Satelitarnej. Dzisiaj prof. Jarosław Bosy jest
rektorem uczelni, a ja przewodniczącym rady,
która odpowiada za doktoraty i habilitacje
z geodezji, inżynierii lądowej, transportu
i budownictwa.
J.L.: czym zajmuje się obecnie Pańska grupa badawcza?

J.L.: realizował Pan w Bernie jakieś własne
K.S.: nasze zainteresowania dotyczą przede
projekty?
wszystkim integracji różnych technik w geodeK.S.: nie realizowałem tam własnych pomy- zji satelitarnej, bo dzięki niezależnym rozwiąsłów, bo instytut miał pieniądze na konkretny zaniom możemy mieć największą pewność, że
projekt badawczy, gdy rozpoczynałem dokto- mierzone zjawiska nie obarczone są błędami
rat, związany z laserowymi pomiarami odle- pojedynczych instrumentów. Na szczęście już
głości do różnych satelitów. Było to jednak nie muszę pracować sam, gdyż pracujemy
niezwykłe doświadczenie, miałem okazję w zespole naukowym, w którym wspólnie się
uczestniczyć w opracowywaniu koncepcji no- uzupełniamy i wspieramy. Angażuję się z całewego modelu orbit satelitów GPS, GLONASS go serca w aktywności studentów i doktorani Galileo, który później został powszechnie tów, gdyż kiedyś otrzymałem wsparcie od innych, więc cieszę się, że teraz to ja mogę zarazaakceptowany i wykorzystywany m.in. przez
żać pasją innych. Dwaj moi doktoranci – dr
Centrum Wyznaczania Orbit w Europie w ofiinż. Grzegorz Bury oraz dr inż. Kamil Kaźcjalnych produktach Międzynarodowej Służby
mierski obronili swoje doktoraty napisane w j.
Globalnych Nawigacyjnych Systemów Sateliangielskim, a za osiągnięcia naukowe zostali
tarnych. Zajmowałem się również rozwijaniem
nagrodzeni m.in. przez Fundację na rzecz Nasystemu Bernese GNSS Software, w którym
uki Polskiej i Ministra Nauki i Szkolnictwa
zaimplementowałem możliwość przetwarzania Wyższego. Kolejni trzej doktoranci również są
obserwacji laserowych do nisko orbitujących na dobrej drodze po sukcesy naukowe, w czym
satelitów geodezyjnych.
staram się ich wspierać. Od wielu lat opiekuję
się Studenckim Kołem Naukowym Geodetów
J.L: dość skomplikowana terminologia…
angażując studentów w różne projekty naukoWracając zaś do ścieżki kariery– nie został
we. Zajmujemy się m.in. rozwojem precyzyjPan w Bernie. Co skłoniło Pana do powronego pozycjonowania satelitarnego GPS,
tu?
GLONASS, Galileo, BeiDou – z wykorzystaK.S.: jak już wspomniałem– Uniwersytet niem tych różnorodnych systemów satelitarw Bernie jest jednym z najlepszych w Europie nych. Opracowujemy algorytmy łączenia dajeżeli chodzi o dziedziny nauki, w których się nych z różnych technik satelitarnych, w tym
obserwacji laserowych i mikrofalowych tych
specjalizuję. Nie mniej jednak cały czas byłem
systemów. Wyliczamy jak satelity się poruszatylko i aż wykonawcą w projektach naukoją z uwzględnieniem niewielkich sił działająwych, a mnie marzyła się własna grupa badawcych na korpus lub panele słoneczne satelitów.
cza oraz możliwość realizacji własnych pomyDo tego wykorzystujemy zegary atomowe na
słów, a nie tylko tego, co jest uwzględnione
satelitach i w precyzyjnych odbiornikach, żeby
we wniosku o grant badawczy. Poza tym do
poprawić jakość i niezawodność pozycjonowaprofesury miałem jeszcze daleko, a tymcza- nia np. w warunkach miejskich o słabej sile
sem na większości uczelni szwajcarskich obo- sygnału satelitarnego i dużym przesłonięciu
wiązuje zasada, że nie można pracować na horyzontu. Badamy ponadto jak laser zachojednym uniwersytecie dłużej niż pięć lat, no wuje się w atmosferze ziemskiej i jakim opóźchyba, że się jest właśnie profesorem. Tak nieniom ulega wiązka laserowa przy zmien-

nych warunkach meteorologicznych. Geodezja
jest nauką o Ziemi, stąd wykorzystujemy nasze
metody pozycjonowania w badaniu przemieszczenia biegunów Ziemi, środka masy planety,
a także anomalii w długości doby – czyli o ile
mikrosekund każdego dnia różni się doba
ziemska od nominalnych24 godzin.
J.L.: profesurę zyskał Pan 21 września bieżącego roku. Jakie są Pana plany na najbliższą przyszłość?
K.S.: na razie nie planuję długich wyjazdów
zagranicznych, ale nie wykluczam wyjazdu na
kilka miesięcy, żeby popracować w innym środowisku naukowym z nieco odmiennym punktem widzenia. Porównywanie tych
punktów jest nieodzownym warunkiem rozwoju naukowego. Obecnie jestem kierownikiem
grantu Europejskiej Agencji Kosmicznej
(ESA), a chciałbym sięgnąć także po inne międzynarodowe projekty. Projekt, który realizuję
dla Europejskiej Agencji Kosmicznej jest
związany z pomysłem, który chciałem zrealizować od dawna. Dotyczy sprawdzenia słuszności Ogólnej Teorii Względności Einsteina
z wykorzystaniem sztucznych satelitów orbitujących wokół Ziemi, w szczególności systemu
europejskiego Galileo. Z racji tego, że osiągnęliśmy milimetrowe dokładności w pomiarach
satelitarnych, jesteśmy w stanie zmierzyć niewielkie efekty działające na satelity, które
przewiduje teoria względności. Jest to m.in.
tworzenie się tzw. wirów czasoprzestrzennych,
które pociągają za sobą orbitujące satelity. Są
również inne efekty powodujące, że kształt
orbity nie przypomina elipsy, tylko staje się
lekko gruszkowaty. Niedawno udało mi się
wyprowadzić ze wzorów Einsteina efekty,
które deformują kształt i wielkość orbit satelitów, a także wpływają na zmianę ich orientacji
względem gwiazd. Moje przewidywania zostały potwierdzone symulacjami. Dzięki temu
wiemy, jak wielkich efektów możemy się spodziewać po satelitach znajdujących się na różnych wysokościach nad Ziemią. Następnym
etapem będzie wykorzystanie danych z satelitów zgromadzonych przez ponad 100 odbiorników sygnałów satelitarnych na różnych kontynentach, celem potwierdzenia słuszności
istnienia anomalii, wynikających z teorii
względności.
J.L. : jeszcze raz gratuluję nietuzinkowego
osiągnięcia i w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta chciałbym życzyć,
aby Pańska kariera zawodowa dalej toczyła
się takim tempem jak dotychczas, a także
realizacji wszelkich zawodowych i osobistych zamierzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę.
K.S.: ja również dziękuję. Miło jest mieć
świadomość, że rodzinne miasto kibicuje mojej drodze do samorealizacji.
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Zaprojektowano elewacje kolejnych termomodernizowanych budynków
wielorodzinnych w Kaletach

Od

czerwca 2020 r. realizowany jest kompleksowa termomodernizacja budynków
w naszym mieście etap wykonaw- wielorodzinnych przy ul. 1 Maja 21, Fabryczczy projektu polegającego na termomoder- nej 25 oraz Sienkiewicza 9.
nizacji trzech budynków wielorodzinnych
Niedawno informowaliśmy o zaawansowabędących własnością Miasta Kalety.
niu prac budowlanych w budynku przy ul.
Celem zadania pn. “Poprawa efektywności Fabrycznej 25. W przedmiocie budynków przy
energetycznej poprzez kompleksową termo- ul. 1 Maja 21 i Sienkiewicza 9 na ukończeniu
modernizację wielorodzinnych budynków jest etap prac projektowych. Poniżej przedstamieszkalnych na terenie miasta Kalety”, jest wiamy wizualizacje elewacji zmodernizowa-

nych obiektów. Przypomnijmy, że na realizację tego zadania Miasto Kalety pozyskało bezzwrotną dotację w kwocie 480.000,00 zł z tzw.
środków unijnych z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac
budowlanych przewidziano na grudzień 2020
r.

Klaudiusz Kandzia

Świadczenie „Dobry start” - termin składania wniosków upływa 30 listopada br.

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach przypomina, że do dnia 30 listopada 2020 r. można jeszcze składać
wnioski na świadczenie „Dobry start” – jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów, którzy
rozpoczęli rok szkolny.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć
wniosek drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną lub osobiście. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (parter budynku UM) lub pod nr tel. (34) 3527-656.

Renata Czudaj
www.kalety.pl
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POGOTOWIE ZAKUPOWE

W

celu zapewnienia
pomocy osobom,
wymagającym wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Burmistrz Miasta Kalety informuje, iż z dniem 15 października 2020 r. zostaje ponownie uruchomiona pomoc usługowa dla mieszkańców
Kalet.

1/ starszych, samotnych, pozbawionych zakupów będzie się odbywać w formie bezkontaktowej tj. osoba wymagająca pomocy
opieki i pomocy rodziny,
będzie zobowiązana do przygotowania torby
2/ osób niepełnosprawnych, samotnych po- wraz z listą zakupów i środkami pieniężnymi
zbawionych opieki i pomocy rodziny.
na klamce drzwi zewnętrznych mieszkania lub
domu (lub inne miejsce wskazane przez klienOsoby wymagające pomocy, proszone są
ta).
o kontakt telefoniczny pod nr 34 352 76 43lub 34 352 76 34, w dniach roboczych, w goPonadto informujemy iż jest możliwość
dzinach pracy Urzędu Miasta. W sprawach zrobienia zakupów z dostawą do domu bezponagłych prosimy o kontakt: 608 026 227. średnio w sklepie P. Jacka Olek Delikatesy
W czasie rozmowy zostanie przeprowadzony Kalety, ul. 1 Maja 5G zamówienia przez telePomoc ta będzie polegała na zrobieniu zaku- wywiad na temat sytuacji zdrowotnej i rodzin- fon nr 34 357 85 93.
nej, po którym pracownik socjalny dokona
pów wyłącznie dla osób:
oceny zasadności udzielenia pomocy. Robienie

Renata Czudaj

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Kalety ogłasza
pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku
przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach
Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy o powierzchni 70,40 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego, na działce nr 1497/84 o powierzchni 0,0847
ha, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 19, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem
GL1T/00062093/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.
Lokal składa się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 70,40 m2 w stanie dobrym.
Cena wywoławcza:
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi: 14,00 zł. netto.
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT.
Termin i miejsce przetargu:
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w sekretariacie Urzędu Miasta
Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki
i Wigury 2 (II piętro).
Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 2313 0000
3902 0518 3068 do dnia 13 listopada 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja
nr 19 w Kaletach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia wadium.

Informacja o miejscu
wywieszenia
i publikacji ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostało
wywieszone na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta przy
ul. Żwirki i Wigury 2, a także
na stronie internetowej
www.kalety.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej
www.bip.kalety.pl

Dane teleadresowe:
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki
i Wigury 2, 42-660 Kalety,
nr tel. 34 352-76-48,
w godzinach pracy Urzędu.

www.kalety.pl

PODZIĘKOWANIE
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CZYNNIE UCZESTNICZYLI
W POSZUKIWANIACH MAKSA HARTLIKA, W TYM ZWŁASZCZA FUNKCJONARIUSZOM POLICJI,
STRAŻAKOM ORAZ INNYM SŁUŻBOM, SĄSIADOM, ZNAJOMYM, A TAKŻE PANU BURMISTRZOWI
KLAUDIUSZOWI KANDZI WRAZ Z GRONEM PRACOWNIKÓW I RADNEMU ALOJZEMU RUPIKOWI

SKŁADA RODZINA ZAGINIONEGO
MATERIAŁ PŁATNY

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
IV pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku
przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach, stanowiącego własność Gminy Kalety
Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy o powierzchni 53,06 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul.
1 Maja 21 w Kaletach, na działce nr 1494/84 o powierzchni 0,0240 ha, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej w Sądzie Rejonowym
w Tarnowskich Górach pod wykazem WYK 257KALETY, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.
Lokal jest w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną.
Cena wywoławcza:
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi: 14,00 zł. netto.
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT.
Termin i miejsce przetargu:
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w Urzędzie Miasta Kalety przy
ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy
ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro).
Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 2313 0000
3902 0518 3068 do dnia 20 listopada 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja
nr 21 w Kaletach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia wadium.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
oraz na stronie internetowej www.kalety.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl
Dane teleadresowe:
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.

www.kalety.pl

