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Aleksandra Cie lik 

T ak jak w ubiegłym roku, tak            
i w tym, w zwi zku z dalej obo-

wi zuj cym stanem pandemii koro-
nowirusa, tegoroczne Dni Kalet, 
które zaplanowane były na 21-23 
maja br., zostały odwołane i przeło-

one na 2022 rok.  
    Tym samym władze Miasta zadecy-

dowały zwróci  si  do artystów 

(Patrycja Markowska oraz zespół Blue 

Cafe), którzy mieli go ci  w tym roku 

na dniach miasta, z propozycj  podpi-

sania aneksów do umów i przeniesie-

nia wyst pów na przyszły rok. Je li 

arty ci nie przystan  na podpisanie 

aneksów, wystosowany zostanie 

wniosek o rozwi zanie umów i zwrot 

zaliczek.  

     W tym roku Dni Kalet miały by  

obchodzone wyj tkowo hucznie ze 

wzgl du na 70-lecie otrzymania praw 

miejskich, a tak e przypadaj ca na ten 

rok setn  rocznic  działalno ci Klubu 

Sportowego Unia Kalety. Miejmy na-

dziej , e w przyszłym roku sytuacja 

epidemiczna w naszym kraju ulegnie 

znacznej poprawie i uda nam si  bez 

przeszkód zorganizowa  wi to na-

szego miasta. 

Dni Kalet odwołane.  

Impreza przeło ona została na przyszły rok  

W  rankingu nadwy ki opera-

cyjnej netto 2017-2019 tygo-
dnika „Wspólnota” Miasto Kalety 
zaj ło 74 pozycj  z redni  nadwy -
ka operacyjna netto per capita 2017
–2019 na poziomie 553,39 zł.  
    Nadwy ka operacyjna w bud ecie 

samorz dowym to nic innego, jak do-

datnia ró nica pomi dzy bie cymi 

dochodami a bie cymi wydatkami, a 

jej wysoko  wiadczy o kondycji 

finansowej samorz du. W wy ej wy-

mienionej klasyfikacji miasto Kalety 

zaj ło 1 miejsce w powiecie tarnogór-

skim oraz 7 w województwie l skim. 

W ww. kategorii w naszym powiecie 

klasyfikowane było jeszcze Miastecz-

ko l skie oraz Radzionków, które 

uplasowały si  odpowiednio na pozy-

cjach 212 oraz 238 z 606 uwzgl dnio-

nych gmin w kategorii „Miasteczka”.  

Kalety na 1 miejscu w powiecie w „Rankingu nadwy ki operacyjnej netto” 

 tygodnika „Wspólnota”   

I nformujemy, e od 5 maja 2021 roku, 

Dzienny Dom Senior Plus w Kaletach 

wznowił swoj  działalno .  

    Skierowanie do placówki nast puje na 

wniosek osoby zainteresowanej. Podstaw  skorzystania z usług 

Dziennego Domu Senior Plus jest decyzja administracyjna, wydana 

przez kierownika Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej, po 

uprzednim wywiadzie rodowiskowym. Wszystkich ch tnych, któ-

rzy uko czyli 60 lat, serdecznie zapraszamy.  

Dzienny Dom Senior Plus w Kaletach ju  działa!   

Klaudiusz Kandzia 
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 Miasta Kalety 

„Twoja paczka została zatrzymana przez słu by celne”.  

Je eli otrzymali cie taki SMS, w którego tre ci znajduje si  równie  link,       
uwa ajcie! To kolejne oszustwo. Na waszych telefonach zostanie zainstalowane  

zło liwe oprogramowanie i mo ecie straci  pieni dze, które macie na koncie! 

Niejednokrotnie apelowali my o ostro no  przy otwieraniu przesyłanych SMS-em lub e-mailem linków. Obecnie poja-

wił si  nowy scenariusz cyberataku. Oszu ci wysyłaj  do ludzi SMS o tre ci: „Twoja paczka została zatrzymana przez 

słu by celne”. W tre ci SMS-a znajduje si  równie  link. Po klikni ciu nast puje przekierowanie na stron  udaj c  firm  

kuriersk . Co gorsza, klikni cie linku powoduje zainstalowanie na telefonie zło liwego oprogramowania, którego celem 

jest przej cie danych do logowania w bankowo ci internetowej i w efekcie kradzie y pieni dzy z konta bankowego.  

DOSTALI CIE TAKI SMS? UWA AJCIE TO OSZUSTWO!  
POD ADNYM POZOREM NIE KLIKAJCIE LINKU! 

K omenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach przestrzega przed oszustami rozsyłaj cymi 

sms-y o rzekomym zatrzymaniu naszej paczki przez słu by celne. W tre ci wiadomo ci podany 

jest link. Jego klikni cie powoduje zainstalowanie na naszym telefonie zło liwego oprogramowania, 

którego celem jest przej cie danych do logowania w bankowo ci internetowej i w efekcie kradzie y pieni dzy z konta banko-

wego. Apelujemy o rozs dek i ostro no !  

Uwaga na fałszywe SMSy. Mo na straci  pieni dze z kont bankowych!  

W zwi zku z zaistniałym zdarzeniem dotycz cym kradzie y uli, Komisariat Policji w Kaletach zwraca 

si  z pro b  do wszystkich mieszka ców miasta Kalety, którzy zakupili, otrzymali propozycj  zakupu 
lub te  posiadaj  wiedz  dotycz c  osób oferuj cych do sprzeda y rodziny pszczele wraz z ulami, aby 

w powy szej sprawie skontaktowali si  niezwłocznie z funkcjonariuszami Policji w Kaletach. Zgłosze-

nia mo na kierowa  pod bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997.  

Apel Komisariatu Policji w Kaletach   
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Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki 

 

śp. Gerdy Gansiniec 
    

Pani Jolancie Gansiniec– wieloletniej nauczycielce i dyrektorce Przedszkola Miejskiego w Kaletach 

składają:   
Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

(jal)

 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  

 

 

śp. Jacka Rogocza 
 

 
żonie, dzieciom, 

najbliższej rodzinie, 

w tym: 

mamie, pani Marii Rogocz– burmistrz Miasta Kalety w latach 1998-2002,  

sekretarz Miasta w latach 1990-1998, 

bratu, radnemu Krzysztofowi Rogoczowi 

    

składają:  
Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  

 

śp. Seweryna Polka 
 

rodzinie zmarłego   

składają:  
Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 

Odszedł śp. Seweryn Polk 

7  maja, w wieku 89 lat, zmarł Seweryn Polk-

kaletański społecznik, ławnik, ex- członek Spo-
łecznego Komitetu Telefonizacji i Komisji Mieszka-

niowej.  

    Od wczesnych lat 90-tych był aktywnie zaangażo-

wany we współpracę pomiędzy mieszkańcami, Urzę-
dem Miejskim i kolejnymi kadencjami kaletańskiego 

samorządu.  Dopóki pozwalało mu na to zdrowie– 
starał się uczestniczyć w każdej sesji Rady Miejskiej.  

    Seweryn Polk był odznaczony tytułem Zasłużone-

go dla Miasta Kalety. 

Zdjęcie z 30 grudnia 1999 roku. Seweryn Polk (pierwszy z prawej) na spotkaniu Zarządu 

Miasta z członkami Społecznego Komitetu Telefonizacji w Urzędzie Miejskim. 
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KALETY 

Zanocuj w kaletańskim lesie   

G dzie jak nie w Leśnym Zakątku Śląska? Tylko Kalety oferują tak rozległe tereny leśne, które zajmują przeszło 80% 

powierzchni miasta. Dlatego, aż 46 hektarów Kaletańskich lasów znalazło się w programie Lasów Państwowych pn. 
"Zanocuj w lesie".  
    Lasy Państwowe wyznaczyły w każdym z 429 nadleśnictw specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy nocowania w lesie mogą 
uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. To efekt pilotażowego programu, który odbywał się przez ostatni 

rok. Jego rezultaty okazały się przełomowe, dlatego leśnicy postanowili, że obszarów do nocowania na dziko w lesie będzie jeszcze 

więcej i zostaną wprowadzone na stałe. Nowe miejsca są do dyspozycji odwiedzających od 1 maja tego roku. Leśnicy będą dążyć 
do tego, aby w każdym nadleśnictwie teren, gdzie można zanocować na dziko liczył ok. 1500 ha. W naszych lasach znajduję się 
wiele ciekawych miejsc dla pasjonatów spędzania w ten sposób nocnego czasu na łonie natury. Zapraszamy do Kaletańskich lasów. 

Regulamin korzystania z programu znajduje się na stronie: 

https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/regulamin-korzystania-z-obszarow-objetych-programem 

  
Agnieszka Kwoka 

P rzypominamy, iż pracę rozpoczęli w maju 

rachmistrzowie spisowi, którzy mogą dzwo-

nić (do tych z Państwa, którzy jeszcze nie spisali 

się przez internet) z numeru 22 828 88 88.  

   Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na 

https://spis.gov.pl/ lub przez infolinię 22 279 99 99.  

Rachmistrzowie nie będą odwiedzać  
respondentów w domach aż do odwołania. 

Może zadzwonić rachmistrz 

(jal) 

 T egoroczny konkurs był szczególnie trudny, młodzież przygotowu-

jąca się do niego zaczęła naukę biologii z pominięciem dwóch lat 
kształcenia w tym przedmiocie. Jest to skutek zmiany organizacji nauc-

zania w Polsce. Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowanej litera-

tury obejmował jednak cały materiał szkoły podstawowej i wykraczający 

poza nią. 
      Na zajęciach koła biologicznego uczniowie nadrabiali i poszerzali  mate-

riał, który ich ominął.   

    Jedna z uczennic zdecydowała się wystartować w konkursie. W pierwszym 

etapie osiągnęła  konieczną ilość punktów do zakwalifikowania się wyżej, 

czyli II etapu,  i to dało jej motywację do dalszej pracy. Zakwalifikowanie się 
do etapu III  było już wielką radością, bo to ta część konkursu obejmowała 

najwięcej materiału do opanowania. Pracowitość i zaangażowanie uczennicy 

dały w końcu wielki sukces: tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Biologii dla uczniów szkół podstawowych wojewódz-

twa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021.   

    Tylko 1 pkt dzielił Natalię od tytułu laureata konkursu. Gratulujemy tej 

wytrwałości i solidności w nauce, umiejętnego poszukiwania źródeł i miłości 

do biologii. Życzymy dalszych sukcesów w nauce i konkursach. 

Sukces uczennicy z Kalet Natalii Kawałko 
 w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym            

z Biologii 
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Agnieszka Kwoka 

M iasto Kalety ogłosiło w ubiegłym 

miesiącu konkurs na wykonanie 
koncepcji „deszczowego ogrodu” na 

terenie lasku miejskiego na osiedlu przy 

ul. 1 Maja.  
    W ramach projektu należało uwzględnić 
zagospodarowanie różnych form roślinno-

ści w ogrodzie, które zasilane byłyby wodami opadowymi          

z pobliskich budynków wielorodzinnych. 

   Informujemy, że zwycięzcą konkursu została Pani Alicja Ła-

zaj z Kalet. Nasza mieszkanka wykazała się bardzo dużą kre-

atywnością i pomysłowością przy tworzeniu koncepcji tego 

miejsca. Zaproponowane rozwiązania na pewno wykorzystane 

zostaną przy aplikowaniu o środki unijne na zagospodarowanie 

terenu wspomnianego lasku miejskiego. Pani Alicji serdecznie 

gratulujemy zwycięstwa w konkursie!  

2  maja 2021 r., swoją 101 rocznicę urodzin obchodził Pan 

Grzegorz Mazur z Jędryska.  
    Z tej okazji burmistrz Klaudiusz Kandzia w imieniu władz 

samorządowych Miasta Kalety złożył Dostojnemu Jubilatowi 

wyrazy najwyższego szacunku, szczere gratulacje i życzenia 

zdrowia, pomyślności oraz długich lat życia wśród najbliż-
szych. Pan Grzegorz urodził się w 1920 roku i jest obecnie naj-

starszym mieszkańcem naszego miasta.  

101 rocznica urodzin  
Pana Grzegorza Mazura  

najstarszego mieszkańca Kalet    

D rugi weekend maja pokazał jak bardzo brakowało na-

szym mieszkańcom nie tylko słonecznej i ciepłej pogo-
dy, ale i możliwości aktywnego wypoczynku.  
    Nasz park tematyczny odwiedziło w sobotę i niedzielę na-

prawdę sporo gości, a największą popularnością cieszyła się 
oczywiście wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego.  

    Już dziś zapraszamy do Ichtioparku w następne weekendy. 

Nasza wypożyczalnia działa w reżimie sanitarnym w każdą so-

botę i niedzielę - w godzinach od 13.30 do 18.00. W parku cze-

kają na gości także ścieżki edukacyjne, gry terenowe, wiaty spo-

czynkowe, a także drewniane leżaki, na których można miło          

i wygodnie spędzić czas nad wodą. Serdecznie zapraszamy!  

Ichtiopark świetnym miejscem  
do aktywnego wypoczynku  

Pani Alicja Łazaj zwycięzcą konkursu na 
zagospodarowanie deszczowego ogrodu       

w Kaletach  

W  poniedziałek, 3 maja, odbyły się w naszym mieście 

obchody okrągłej 230. rocznicy uchwalenia konsty-
tucji 3 Maja. 
     O godzinie 11.00 odprawiono Mszę św. w kościele p.w. św. 

Józefa w Kaletach Jędrysku, sprawowaną przez Ks. Proboszcza 

Wojciecha Ciosmaka w intencji Ojczyzny oraz strażaków, komi-

niarzy i hutników z okazji wspomnienia św. Floriana. Ze wzglę-
du na obostrzenia panujące w całym kraju, w tym roku również 
zrezygnowano z uroczystego przemarszu delegacji oraz miejskiej 

orkiestry dętej pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokra-

cję. Upamiętniając uchwalenie Konstytucji 3 maja, ale także set-

ną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, symboliczne wień-
ce pod pomnikiem złożyli burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, radny po-

wiatowy Eugeniusz Ptak oraz druhowie Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Kaletach z Panem Kazimierzem Złotoszem na czele.  

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja   

Grzegorz Mazur w towarzystwie burmistrza miasta. Zdjęcie z 2019 roku.  
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Z achęcamy naszych mieszkańców 

do polubienia naszego nowego 

fanpage’u na Facebooku „Jerusalema 

Dance Kalety”, a także przyłączenia się 
do projektu stworzenia kaletańskiej 

wersji tego popularnego w ostatnim 

czasie tańca. Z inicjatywą przeprowa-

dzenia całej akcji wyszła nasza miesz-

kanka, p. Agata Kostka, która zapro-

ponowała, że nauczy tańczyć wszystkie 
osoby, które zechcą wziąć udział w tym 

niecodziennym wyzwaniu. Natomiast 

nasz radny miejski, p. Jerzy Kloze za-

oferował, że nakręci materiał i zmontu-

je końcowy teledysk kaletańskiej wersji 
„Jerusalemy”.  
     A wszystko zaczęło się w ubiegłym 

roku. Angolska grupa taneczna Phenome-

nos do Semba stworzyła wtedy własną 
choreografię do przeboju pt. „Jerusalema” 

z 2019 roku. Nakręcony gdzieś na po-

dwórkach Luandy teledysk, ukazuje gru-

pę młodych ludzi, którzy zaczynają tań-
czyć w rytm przeboju, nie przerywając 

posiłku. Film błyskawicznie zyskał feno-

menalną popularność! Z dnia na dzień 
zaangażowała cały świat w rytmiczny        

i energiczny taniec.  

    Dziś „Jerusalemę” tańczą już niemal 

wszyscy, a w dobie pandemii stała się 
sposobem budowania relacji międzyludz-

kich, zrozumienia, a nawet bliskości         

z drugim człowiekiem, czego teraz tak 

bardzo ludziom brakuje.      

    Nasze Miasto również zdecydowało się 
przystąpić do tego challengu! Pierwsze 

spotkanie z osobami chętnymi do nauki 

tańca odbyło się na początku maja, na 

stadionie miejskim w Kaletach. Osoby, 

które chciałyby wziąć udział w zabawie, 

prosimy o kontakt z p. Agatą Kostka za 

pośrednictwem facebooka. Czekamy na 

Was!  

Miasto Kalety zamierza     
zawrzeć umowę  

o świadczenie usług  

w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego  

W  związku z dużym zainteresowa-

niem i zapotrzebowaniem miesz-
kańców naszego miasta na autobusowy 

transport zbiorowy, Burmistrz Klau-

diusz Kandzia zamieścił na Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Kalety 

„Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego 

zawarcia umowy o świadczenie usług     
w zakresie publicznego transportu zbio-

rowego”.  
    Jest to wymóg prawny umożliwiający 

zawarcie umowy z firmą przewozową. 
Teraz czekamy na oferty firm oferujących 

usługi transportu publicznego, z czego 

wybrana zostanie najkorzystniejsza, z któ-

rą zostanie podpisana stosowna umowa. 

Miasto może dofinansować ww. usługi 

tylko w obrębie terenu administracyjnego 

Miasta Kalety, mamy jednak nadzieją że 

firmy rozszerzą ofertę przewozową (bez 

dofinansowania Miasta) do Tarnowskich 

Gór.  

Wypełnij ankietę w związku 
z pracami nad nową  
Strategią Rozwoju  

Miasta Kalety  

Sz 
anowni mieszkańcy, w związ-

ku z przyjęciem przez Radę 
Miejską w Kaletach uchwały 

w sprawie przystąpienia do opracowania 

Strategii Rozwoju Miasta Kalety do ro-

ku 2030, zachęcamy do wypełnienia ano-

nimowej ankiety, która stanowić będzie 

jeden z elementów diagnostycznych przy 
opracowania tego ważnego dla naszego 

miasta dokumentu. Weź udział w proce-

sie, który będzie wskazywał kierunki 

rozwoju Kalet w najbliższych latach.  

Ankieta dostępna jest w formie elektronicz-

nej  pod adresem internetowym:  

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdPr-

wYkvUy-

x_dcT2im8aALub3EotWVgdPjK_YgseB1

wlvjiw/formResponse 

Marek Parys 

Dariusz Szewczyk 

Cały świat tańczy „Jerusalemę”, niech i Kalety zatańczą!   

Stanice rowerowe zostaną doposażone w mapy  
z naniesionymi atrakcjami turystycznymi i sportowymi 

na terenie miasta Kalety 

W  najbliższym czasie wszystkie trzy kaletańskie stanice rowerowe doposażo-

ne zostaną w przejrzyste mapy, na których umiejscowiono atrakcje tury-
styczne i sportowe warte odwiedzenia na terenie naszego miasta.  
    Na mapach zamieszczono 12 punktów terenowych z szeroką ofertą. Rowerzyści 

odwiedzający Kalety na podstawie tych kartograficznych informacji  będą mogli bez 

trudu trafić m.in. do Ichtioparku, ale też na „Garbaty mostek” czy do prastarych mean-

drów Małej Panwi w Drutarni.   

Agnieszka Kwoka 
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Projekt nowego oblicza siedziby KS Unii Kalety   

W  tym roku, nasz kaletański klub sportowy Unia Kalety świętuje jubileusz 100-lecia swojej działalności. Klub ten, co 

warto podkreślić, jest jednym z najstarszych w województwie śląskim oraz najstarszym klubem piłkarskim Pod-
okręgu Lubliniec. W trakcie swojej stuletniej działalności krzewił kulturę fizyczną i sport w naszym mieście, a także wy-

kształcił wiele pokoleń wspaniałych sportowców.  

    Jako, że Klub ten jest niezaprzeczalnie dumą naszego miasta, a i okazja jest niepowtarzalna, Miasto Kalety przygotowało dla Sę-
dziwego Jubilata wspaniały prezent. Specjalnie na tę okoliczność Miasto zleciło wykonanie projektu budowlanego wraz z wizualiza-

cją nowego budynku siedziby KS Unii Kalety.  

    Dokumenty te zostaną wykorzystane w przyszłości przy aplikowaniu o środki unijne i resortowe na budowę tego obiektu. Poniżej 

przedstawiamy wizualizację nowej siedziby kaletańskiego klubu sportowego.  
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Marek Parys Zdjecie z oficjalnego profilu Facebook KS Unia Kalety  
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Jacek Lubos 

Z awodnicy Klubu Sportowego Unia Kalety zafundowali 

swoim wiernym fanom i miłośnikom piłki nożnej nie 
lada niespodziankę.  
    W czwartek-6 maja 2021 r.- w Lisowie, odbył się finał Pucha-

ru Polski na szczeblu Podokręgu Lubliniec, w którym Unia Kale-

ty zmierzyła się z LKS Liswartą Lisów. W spektakularny sposób 

pokonaliśmy rywala wynikiem 3:0 wywalczając w ten sposób 

Puchar Polski!  

    Bramki dla naszej drużyny zdobyli Michał Bambynek, Rado-

sław Paliga i Oskar Krawczyk.  

     Serdecznie gratulujemy prezesowi KS Unia Kalety Sebastia-

nowi Lebkowi, trenerowi Ireneuszowi Adamskiemu oraz wszyst-

kim działaczom, zaś w szczególności zawodnikom kaletańskiej 

drużyny. Zwycięstwo to jest także świetnym prezentem dla całe-

go Klubu, który obchodzi w tym roku 100-lecie swojej działalno-

ści.  

   Rywalem Unii w kolejnej rundzie będzie III-ligowy BTS Re-

kord Bielsko-Biała. Drużyna Rekordu pokonała 12 maja w Byto-

miu, w meczu pucharowym, tamtejsze Szombierki 1:0. Losowa-

nie spowodowało, że nie spełniły się marzenia trenera Ireneusza 

Adamskiego o pucharowym boju z Ruchem Chorzów.   

   BTS Rekord to klub, który słynie głównie ze swojej sekcji fu-

tsalowej. W III-ligowej tabeli zajmuje obecnie 8-me miejsce         

z dorobkiem 40-tu punktów i stratą 37 „oczek” do prowadzącego 

Ruchu Chorzów.  

KS Unia Kalety z Pucharem Polski na 

szczeblu PPN Lubliniec   

T uryści kolarze, kolejny raz nomi-

nowali nasze Miasto do ogólnopol-

skiego konkursu Gmina Przyjazna Ro-
werzystom. 
     Plebiscyt, który corocznie organizowa-

ny przez Polskie Towarzystwo Turystycz-

no-Krajoznawcze, w tym roku 

również podzielony został na 

dwa etapy. W pierwszym, tu-

ryści kolarze na specjalnej 

karcie zgłoszeniowej typowali 

gminy, które ich zdaniem, na swoim tere-

nie podejmują skuteczne działania na 

rzecz rozwoju turystyki kolarskiej.          

W drugim etapie, do zgłoszonych przez 

turystów gmin, PTTK przesyłało specjal-

ne formularze, na których gminy mają za 

zadanie przestawić podjęte działania na 

rzecz rozwoju turystyki rowerowej          

w 2020 r. Dzięki aktywności turystów 

kolarzy, za co im serdecznie dziękujemy, 

miasto Kalety taki formularz otrzymało. 

O tym, czy nasza gmina również i w tym 

roku otrzyma to prestiżowe wyróżnienie, 

dowiemy się podczas Międzynarodowych 

Targów Rowerowych Bike-Expo, które co 

roku tradycyjnie odbywają się w Kiel-

cach.  

Miasto Kalety po raz kolejny nominowane do nagrody Gmina Przyjazna Rowerzystom   

Dwa zwycięstwa, dwa pogromy– niestabilna forma Unii na wiosnę  
w grupie mistrzowskiej Klasy Okręgowej  

K aletańska Unia rozegrała do tej pory cztery mecze w grupie mistrzowskiej częstochowsko—lublinieckiej Klasy Okręgo-

wej. Z powodu pandemii opóźniono start rozgrywek, a mecze, które pierwotnie miały być rozegrane pod koniec marca, 
do skutku doszły dopiero 3 maja (następne przełożone zostały na inne wolne terminy).  
     Na samym początku wiosennej rywalizacji– 24 kwietnia-  Unia wysoko pokonała na wyjeździe Wartę Mstów wygrywając aż 6:3.         

1 maja, na Fabrycznej, nasz 

zespół strzelił jednego gola 

więcej niż Stradom Częstocho-

wa i wygrał 4:3. Po dwóch 

wygranych Unitów spotkał 

jednak  zimny prysznic– prze-

grali w Żarkach 3 maja aż 0:6    

i powtórzyli taki sam wynik 9 

maja u siebie pozwalając Zielo-

nym wspiąć się w tabeli na 3-

cie miejsce.      

Agnieszka Kwoka 
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Jan Potempa 

Ponad 600.000 zł  
bezzwrotnej dotacji dla  

Kalet na remont  

drogi gminnej   

M iasto Kalety po raz kolejny pozy-

skało dodatkowe środki na re-
mont gminnej infrastruktury drogowej.  
   Tym razem, w ramach Rządowego Pro-

gramu Rozwoju Dróg, kwota 629.070,75 

zł wpłynie do budżetu Miasta z przezna-

czeniem na remont ul. Jana w Miotku.  

   Na majowej sesji Rady Miejskiej w Ka-

letach projekt ten został wprowadzony 

jako nowe zadanie inwestycyjne. Po ak-

ceptacji przez radnych rozpoczęła się pro-

cedura przetargowa na wyłonienie wyko-

nawcy tego zadania. Zgodnie z założenia-

mi projektowymi remont ma zostać wyko-

nany do końca listopada tego roku. Przy-

pomnijmy, że to już piąta droga gminna   

w naszym mieście, która przebudowana 

została z udziałem środków zewnętrznych.  

Zakończyła się termomodernizacja budynku przy             
ul. Sienkiewicza w Kaletach Jędrysku    

Z akończyły się prace budowlane przy termomodernizacji budynku wieloro-

dzinnego przy ul. Sienkiewicza 9 w Kaletach-Jędrysku.  
    W nieruchomości tej, która jest własnością gminy Kalety, wymieniono między iny-

mi stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachu, docieplono poddasze oraz ocieplono 

styropianem ściany zewnętrzne.  

    Prace te realizowane były w ramach projektu pn. “Poprawa efektywności energe-

tycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków miesz-

kalnych na terenie miasta Kalety,” na jaki miasto Kalety pozyskało bezzwrotną dota-

cję w wysokości 480.000,00 zł tzw. środków unijnych.  

    W ramach tego zadania, termomodernizacji poddany został także budynek przy ul. 

Fabrycznej 25 oraz ul. 1 Maja 21.  

Bolesław Gruszka 

Budynek przed realizacją inwestycji  

Budynek po realizacji inwestycji  

Modernizacja sieci  
wodociągowej w ulicy Jana  

zakończona   

W  miesiącu kwietniu zostały za-

kończone prace związane z reali-
zacją inwestycji „Przebudowa sieci wo-

dociągowej – ul. Jana w Kaletach Miot-

ku”. 
     Łączna długość zmodernizowanej sieci 

wyniosła ok. 500 [mb] wraz z przebudową 
przyłączy do granic posesji, co w znacz-

nym stopniu poprawi funkcjonowanie sys-

temu sieci wodociągowych na terenie na-

szego miasta oraz parametry wody dostar-

czane mieszkańcom. Inwestycja została 

wykonana przez P.P.H.U. „INSTAL – 

BUDOTECH” z Kamienicy za kwotę    
134.964,94 zł (brutto).  

    Zrealizowanie przedmiotowej inwesty-

cji pozwoli w kolejnym etapie na wykona-

nie nowej nawierzchni w ul. Jana.  

Do  11 czerwca 2021 r. mieszkańcy naszego powiatu mogą zgłaszać propo-

zycje zadań do przyszłorocznego Budżetu Partycypacyjnego Powiatu 
Tarnogórskiego.  
    Kwota jaka przeznaczona zostanie na przedsięwzięcia wynosi 600.000 zł.  

    Zgłaszane projekty muszą dotyczyć zadań realizowanych w obrębie powiatu tarno-

górskiego. Kwota przeznaczona na tegoroczny budżet obywatelski podzielona została 

na dwie części. 270.000 zł na realizację projektów w gminach z liczbą mieszkańców 

poniżej 10 tys. tj.: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn 

oraz 330.000 zł w gminach z liczbą powyżej 10 tys. mieszkańców tj.: Tarnowskie 

Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.  

Budżet partycypacyjny Powiatu Tarnogórskiego 2022  
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Jan Potempa 

Agnieszka Kwoka 

Trwa budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  

I ntensywnie postępują prace przy budowie 

instalacji fotowoltaicznej przy Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Kaletach. W maju 

zamontowane w gruncie zostały konstrukcje, 

na których już zainstalowano ogniwa.  
   Równocześnie prowadzone były prace związa-

ne z ogrodzeniem całego terenu, na którym pro-

wadzona jest inwestycja.  

    Projekt realizowany jest z udziałem środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Opera-

cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. Instalacja będzie mieć moc 200 kW.  

   Przypomnijmy, że zakres tego projektu obej-

mował również budowę trzech instalacji foto-

woltaicznych o mocy 5 kW każda dla potrzeb 

energetycznych placówek oświatowych. Miasto 

Kalety na realizację całego zadania pozyskało 

b ezz wr o t ną  d o tac ję  w wyso ko śc i                   

917.568,53 PLN.  
Klaudiusz Kandzia 

ZDW w Katowicach wyłonił wykonawcę zadania  
polegającego na zagospodarowaniu ronda  

im. Jana Pawła II w Drutarni. Prace zrealizowano.   

Z arząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

rozstrzygnął w kwietniu przetarg na zada-
nie polegające na zagospodarowaniu ronda         

w Drutarni poprzez nasadzenie na nim roślin 

stałych.  
    Projekt zrealizowany zostanie w dużej mierze 

dzięki naszym mieszkańcom, którzy oddali na to 

zadanie swój głos w ramach II edycji Marszałkow-

skiego Budżetu Obywatelskiego w ubiegłym roku. Wykonawcą zadania była Firma 

Handlowo Usługowa „Ogród Partner” z Mogilan. Na rondzie w Drutarni nasadzone 

zostały m.in. jałowce, świerki i berberysy. Podłoże natomiast obsypane jest obecnie 

dekoracyjną korą kamienną. Termin wykonania inwestycji określony został do dnia 16 

czerwca 2021 r. Prace już zakończono. 

Przebudowa drogi gminnej 
ul. Jaworowa w Kaletach -  

I etap- zakończona  

W  dniu 5 maja 2021 r. odbył się 
odbiór końcowy robót związa-

nych z wykonaniem przebudowy drogi 

gminnej ul. Jaworowej w Kaletach -      

I etap.  
    Wykonawcą robót była firma RAFA-

LIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Bla-

chowni.  

   W odbiorze poza przedstawicielami 

Urzędu Miejskiego w Kaletach na czele    

z Panem burmistrzem uczestniczyli: wy-

konawca robót, inspektor nadzoru inwe-

storskiego, Przewodnicząca Rady Miej-

skiej w Kaletach – Pani Janina Perz i Rad-

ny Rady Miejskiej – Kazimierz Złotosz. 

Koszt robót brutto wyniósł 247.376,22 zł.  
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Agnieszka Kwoka 

W  czwartek 6 maja 2021 r. -         

w trybie zdalnym - odbyła si  

XXV sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

Przewodniczyła jej Janina Perz – prze-

wodnicz ca Rady Miejskiej.  
   W obradach udział wzi ło 15 radnych, 

co przy 15 osobowym składzie Rady 

Miejskiej upowa nia Rad  do podejmo-

wania prawomocnych uchwał. Po przeka-

zaniu (do protokołu) sprawozda  prze-

wodnicz cej Rady Miejskiej oraz burmi-

strza z okresu mi dzysesyjnego, radni 

wysłuchali informacji z zakresu gospodar-

ki komunalnej oraz gospodarki mieszka-

niowej i wynajmu lokali u ytkowych na 

terenie gminy Kalety. 

    Nast pnie kierownik Miejskiego O rod-

ka Pomocy Społecznej przedstawiła ocen  

zasobów pomocy społecznej za 2020 rok 

oraz sprawozdanie z działalno ci statuto-

wej MOPS za 2020 rok. W trakcie sesji 

radni podj li uchwały: 

Nr 207/XXV/2021 w sprawie przyj cia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2021 – 2023. 

Nr 208/XXV/2021 w sprawie zwolnienia 

z opłaty za korzystanie z zezwole  na 

sprzeda  napojów alkoholowych, przezna-

czonych do spo ycia w miejscu sprzeda y 

na terenie miasta Kalety, nale nej w 2021 

roku. 

Nr 209/XXV/2021 w sprawie wyra enia 

zgody na zawarcie w trybie bezprzetargo-

wym umowy najmu na czas nieoznaczony 

lokali stanowi cych własno  Miasta Ka-

lety dotychczasowemu najemcy. 

Nr 210/XXV/2021 w sprawie dzier awy 

nieruchomo ci. 

Nr 211/XXV/2021 w sprawie dzier awy 

nieruchomo ci. 

Nr 212/XXV/2021 w sprawie dzier awy 

nieruchomo ci. 

Nr 213/XXV/2021 w sprawie wyra enia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomo ci 

na rzecz gminy Kalety. 

Nr 214/XXV/2021 w sprawie uznania 

skargi na dyrektorów gminnych jednostek 

o wiatowych w Gminie Kalety za zasad-

n . 

Nr 215/XXV/2021 w sprawie pozostawie-

nia bez rozpatrzenia petycji zło onej przez 

Teres  Garland w imieniu Komitetu Tym-

czasowej Rady Stanu Narodu Polskiego- 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Nr 216/XXV/2021 w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów piel gnacyj-

nych pomników przyrody. 

Nr 217/XXV/2021 w sprawie odst pienia 

od dochodzenia nale no ci o charakterze 

cywilnoprawnym przypadaj cych Gminie 

Kalety lub jej jednostkom organizacyjnym 

w stosunku do podmiotów, których płyn-

no  finansowa uległa pogorszeniu          

w zwi zku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

Nr 218/XXV/2021 w sprawie zasad wy-

najmowania lokali i pomieszcze  wcho-

dz cych w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Kalety. 

Nr 219/XXV/2021 w sprawie przyst pie-

nia do opracowania „Strategii Rozwoju 

Miasta Kalety na lata 2021-2030”. 

Nr 220/XXV/2021 w sprawie przyst pie-

nia Miasta Kalety do Stowarzyszenia Mi-

ło ników Ziemi Tarnogórskiej. 

Nr 221/XXV/2021 w sprawie upami tnie-

nia 100. rocznicy wybuchu III Powstania 

l skiego. 

Nr 222/XXV/2021 w sprawie zaci gni cia 

po yczki długoterminowej w Wojewódz-

kim Funduszu Ochrony rodowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowicach na reali-

zacj  zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji 

podci nieniowej w Kaletach Miotku, Zie-

lonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap II – 

Kalety Zielona wraz z przył czami”. 

Nr 223/XXV/2021 w sprawie zmian bu-

d etu Miasta Kalety na 2021 rok. 

Nr 224/XXV/2021 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2033. 

    W punkcie wolne głosy i wnioski, do-

datkowe informacje zgłaszano bie ce 

sprawy. 

 

Małgorzata Mazur 

Sprawozdanie z XXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

10  maja 2021 r. w siedzibie Urz du Miejskiego 

w Kaletach podpisana została umowa z firm  
MOSTY I KONSTRUKCJE Ireneusz Kłysz z Opola, 

która wykona na zlecenie Miasta Kalety dokumenta-

cj  projektowo-kosztorysow  kładki pieszej w ci gu 

ul. D bowej w Truszczycy.  
    W wydarzeniu tym udział wzi li tak e radni miejscy, 

których okr gi wyborcze obejmuj  Truszczyc  i Ku-

czów – Edward Drabik i Zygmunt Mirowski. Termin 

realizacji przedmiotu umowy ustalony został do 10 li-

stopada 2021 roku.  

Podpisano umow  na wykonanie     
dokumentacji projektowo-

kosztorysowej kładki pieszej 

 w Truszczycy    
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