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Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta Kalety na 2021 rok

ada Miejska w Kaletach, na
sesji w dniu 23 grudnia 2020
r., jednogłośnie przyjęła przygotowany przez burmistrza Klaudiusza
Kandzię i służby finansowe budżet
miasta na 2021 r. Dochody w 2021
roku zaplanowane zostały w wysokości 39 812 583,60 zł. W budżecie
Miasta Kalety na 2021 rok występuje 84 350,04 zł deficytu, który zostanie pokryty
z wolnych środków.
Natomiast Wydatki inwestycyjne to
kwota 4 023 247,67zł, co stanowi
ponad 10% planu budżetu.
W budżecie wpisano czternaście
zadań inwestycyjnych:
• Przebudowa sieci wodociągowej –
ul. Jana w Kaletach Miotku,
• Pomoc Miasta Kalety dla samorządu
województwa na realizację zadania

inwestycyjnego pod nazwą
"Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej
nr 789, ul. 3 Maja
w Kaletach Drutarni",
• Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy
dróg gminnych (ulice Myśliwska, Powstańców, Polna, Zapolskiej, Wiejska),
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej
w ciągu ul. Dębowej w Kaletach –
Truszczycy (przez rzekę Mała Panew),
• Przebudowa drogi gminnej, ul.
Boczna,
• Przebudowa drogi gminnej, ul. Kilińskiego,
• Przebudowa drogi gminnej, ul Jawo-

rowa w Kaletach – etap I,
• Przebudowa drogi gminnej, ul. Czarneckiego,
• Przebudowa drogi gminnej, ul. Reja,
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP
Kalety,
• Poprawa efektywności energetycznej
poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach,
• Poprawa efektywności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej
w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
• Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Kaletach – Drutarni.

Klaudiusz Kandzia

MATERIAŁ PŁATNY
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu
LKS Małapanew Kuczów

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,
PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334
oraz w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
wpisać nazwę naszego klubu, czyli
MAŁAPANEW KUCZÓW.
Przekazując nam 1 % płaconego podatku, również
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu przez
dzieci i młodzież w klubie Małapanew Kuczów.
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Minął kolejny rok... Kalety wg danych statystycznych

W

raz z rozpoczynającym się nowym
rokiem 2021 przedstawiamy garść
statystyk dotyczących miasta Kalety za rok
ubiegły.
Liczba narodzonych, a jednocześnie zameldowanych w Kaletach mieszkańców w roku
2020 wyniosła 52 osoby, w tym 25 dziewczynek i 27 chłopców.
W roku 2019 liczba ta była wyższa, bo 69. Znacznie wzrosła liczba
zgonów: 111 w 2020 roku i 95 w roku 2019. W roku 2020 statystyka
małżeństw wynosiła 35, a więc była niższa niż w roku 2019, gdzie
wyniosła 48, w tym zarówno małżeństwa wyznaniowe jak i cywilne.
W minionym roku czasowo zameldowały się w naszym mieście 244
osoby, w tym 130 cudzoziemców. Spoza gminy dokonało migracji do
Leśnego Zakątka Śląska 76 osób, zaś przemeldowały się w jego obrębie 233 osoby.
W ubiegłym roku kaletanie odebrali 364 dowody osobiste. Wśród
ogólnej populacji miasta przeważają kobiety: 4305, natomiast mężczyzn jest 4038.
Najstarszym obywatelem Kalet jest obecnie 1 osoba urodzona w
roku 1920. Jest nim Pan Grzegorz Mazur z Jędryska. Najmłodszym
mieszkańcem Kalet jest natomiast Borys urodzony w grudniu 2020 r.

Aleksandra Wilk

W

Złote i Diamentowe Gody w naszym mieście

związku z obecną sytuacją
epidemiczną w naszym kraju,
Jubileusze 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego miały w tym roku inną formę niż
zazwyczaj.
We wtorek, 22 grudnia br., Burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, w asyście p. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lidii Chrobok, z zachowaniem dystansu społecznego oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa, osobiście dostarczył wszystkim Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta
RP.
Dostojnym Jubilatom, życzymy przede
wszystkim zdrowia, pomyślności oraz
kolejnym pięknych lat spędzonych razem.

Jubilaci obchodzący Złote Gody w roku
2020 w mieście Kalety:
1. BOGACKI Wiesława i Marian
2. BONK Krystyna i Jerzy
3. CZORNIK Róża i Antoni
4. GARGOL Monika i Michał
5. GROS Urszula i Zygfryd
6. HELISZ Janina i Józef
7. KOWOLIK Krystyna i Andrzej
8. KOWOLIK Irena i Jan
9. KORZEKWA Matylda i Jan
10. KRAWCZYK Halina i Zygmunt
11. KRAWIEC Maria i Edward
12. LABUS Gertruda i Hubert
13. LENART Róża i Leonard
14. MARUSZCZYK Magdalena i Jerzy
15. MARUSZCZYK Krystyna i Ryszard
16. MICHALIK Irena i Herbert

17. MROZIŃSKI Zofia i Marian
18. NOJMAN Bolesław i Wanda
19. PELA Renata i Paweł
20. PIECUCH Jolanta i Paweł
21. STĘPIEŃ Maria i Włodzimierz
22. STRZEBINCZYK Elżbieta i Jan
23. STUPIŃSKI Janina i Ryszard
24. SWOBODA Irena i Jan
25. ŚLIMOK Małgorzata i Józef
Jubilaci obchodzący Diamentowe Gody
w 2020 roku w Kaletach:
1. BALBIERZ Teresa i Wincenty
2. KALUS Ruta i Emilian
3. PAWELEC Stanisława i Stefan
4. SLAWAŃSKI Felicja i Augustyn

(jal)
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Miasto Kalety świętuje 70 lat od nadania praw miejskich
minęło równe 7
1 stycznia dekad
od momentu, kiedy po raz pierwszy w historii
Kalety
określono
rzeczownikiem
„miasto”. Stało się tak na wskutek wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa
Rady ministrów z dnia 8 listopada 1950
r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwach: katowickim i warszawskim, gromadzie Hajnówka w województwie białostockim oraz zniesienia i zmiany granic niektórych miast i gmin w województwach katowickim i białostockim.
Kalet dotyczył § 1. tegoż rozporządzenia („Nadaje się ustrój miejski gminom
Tychy i Łaziska Górne w powiecie
pszczyńskim, Kalety w powiecie lublinieckim, Knurów i Rydułtowy w powiecie rybnickim, województwie katowickim
oraz Milanówek w powiecie grodziskomazowieckim, województwie warszawskim.”), a także § 3., który po latach bezskutecznych starań międzywojennych
naczelników gminy Kalety, włączył do
nowo powstałego miasta dawną gminę
Zielona („W powiecie lublinieckim, województwie katowickim znosi się gminę
Zielona, a obszar jej włącza się do nowo
utworzonego miasta Kalety w tymże powiecie i województwie.”).
Tym samym Kalety stały się trzecią, po
Lublińcu i Woźnikach, miejscowością
o statusie miasta na terenie ówczesnego
powiatu lublinieckiego.
Tyle informacji encyklopedycznych,
warto jednak, przy okazji tej okrągłej
rocznicy, zagłębić się w historię nieco
dalej i spojrzeć na dzieje Kalet „ab ovo”od tak zwanego jajka, czyli od czasów,
kiedy na terenie naszego miasta szumiała
jeszcze dumna śląska puszcza.
A na początku była rzeka, wijąca się
meandrami, jakie zobaczyć można w naszych granicach administracyjnych jeszcze tylko szczątkowo w leśnych okolicach
Drutarni. Mała Panew była w zasadzie
jedynym sensownym powodem, dla którego warto się było osiedlić na tych piaszczystych, niegościnnych dla rolnictwa,
terenach. Jej brunatno-czerwone brzegi
kryły w sobie pokłady darniowych rud
żelaza, zaś niesiona przez nią woda, okiełznana przez stawianie zapór na stawach
przez przybyłych z Niemiec mistrzów specjalistów od hutniczego rzemiosła,
pozwalała na budowę fryszerek oraz kuźnic- hamerni, w których prymitywna jeszcze maszyneria wykorzystywała wodną
energię do przetapiania owych rud na
sztaby żelaza, uzdatniania go i przekuwa-

nia półproduktów czy produkcji gotowych
wyrobów (np. drutu, gwoździ, itp.).
Nie bez znaczenia w tym kuźniczym
interesie był również okalający rzekę las,
bo ścinane drzewa wykorzystywane były
przez innych specjalistów do produkcji
węgla drzewnego, bez którego fryszerki
i hamernie pracować nie mogły.
Drogę do „miastowości” zwykło się
uzasadniać jak najwcześniejszym rodowodem. W Kaletach za „datę zero” zwykło
się przyjmować rok 1365, pod którym
(zaginione już niestety) źródło umieściło
wzmiankę o kuźnicy w Kuczowie należącym do panów na Lubszy. Kierował nią
niejaki Hyncza Savarigocz (Pavaviogocz)
uzyskując przywilej lokacyjny od księcia
strzeleckiego Alberta.
Kolejne kuźnice powstały w następnych wiekach w okolicach garbatego mostu, w Zielonej, w Miotku, w Mokrusie
(fryszerka), w Truszczycy, w Jędrysku
i w Drutarni. Miejscowości powstałych
wokół tych zakładów przez stulecia nie
łączyło niemal nic. Znajdowały się na
terenie różnych majątków (Woźniki, Lubsza, Świerklaniec, Koszęcin), należały też
do kilku różnych parafii.
Zmiany w utartym przez lata trybie
życia miejscowej ludności polegającym
na zmaganiach z piaszczystą glebą i ciężkiej pracy w hamerniach oraz smolarniach, wprowadził dopiero koniec wieku
XVIII i przybycie w te okolice Johana
Ferdinanda Koulhaasa. Ów pochodzący
(z dużą dozą prawdopodobieństwa) z Ludwigsthal (czyli dzisiejszego Piasku
w gminie Woźniki) eksperymentator, wynalazca i przemysłowiec wydzierżawił od
hrabiego z Lubszy kuźnicę w Kuczowie,

a także świeżarkę w Mokrusie i świeżarko
- cajniarkę w Figlarni (w okolicach dzisiejszego wiaduktu kolejowego w Kaletach). Produkował tam żelazo metodami
tradycyjnymi, ale wziął się też za innowacje, które okazały się gwoździem do trumny dawnego kuźniczego rzemiosła. Poprzez skoksowanie węgla kamiennego,
które okazało się strzałem w dziesiątkę
w przemyśle energetycznym, Koulhaas
„postawił w stan upadłości” leśne mielerze produkujące węgiel drzewny, a także
same kuźnice.
Cały czas szukał miejsca, gdzie mógłby
zacząć od nowa, nie korzystając z przestarzałych urządzeń wiekowych kuźnic. Tak
padło na nadrzeczny teren pomiędzy hamernią w Truszczycy, a kuźnicą w Jędrysku. W miejscu, które zwano Pustkowiem
Lubszeckim, czasem też Kaletami, a na
które składało się parę śródleśnych chat,
Koulhaas postawił stalownię i uruchomił
małą fabrykę noży, widelców, łyżeczek
i guzików. Dla potrzeb przemysłu, rzecz
oczywista, powstał też nowy staw na Małej Panwi. Nowe osiedle dla mieszkańców
ośmiu domów robotniczych nazwano roboczo „Stahlhammer” (czasami spotyka
się też nazwę Neu Sorge). Były lata 80-te
XVIII wieku. Kalety powoli wkraczały na
drogę przemysłowej kariery i ekspansji
terytorialnej.
Koulhaas nie zagrzał w Stahlhammer
miejsca zbyt długo. Wkrótce sprzedał
majątek a wybudowany przez niego zakład przechodził z rąk do rąk, by w 1882
roku ulec ostatecznemu przebranżowieniu. Fabrykę kupił hrabia Guido Henckel
von Donnersmarck ze Świerklańca i na jej
terenie stworzył zakład produku-
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światowej, zeszły plan dalszy. Kres woźnickiemu rozdziałowi dziejów Zielonej
przyniosła dopiero cytowana
na wstępie ustawa nadająca
Kaletom status miasta.
W latach późniejszych
swoje historyczne 5 minut
dostał wreszcie Miotek, który
na krótko, w latach 19541972, stał się siedzibą Gromady Miotek. Wtedy to Zielona musiała uznać administracyjną wyższość swojego
sąsiada. Po likwidacji Gromady zarówno Miotek, jak
i Zielona (a także Mokrus)
wróciły z powrotem w granice miasta Kalety. 1 stycznia
1973 roku Kalety otrzymały
na mapach kształt, w którym
egzystują do dnia dzisiejszego.
W wieku XIX, wobec rosnącej konkurencji hut bazujących na węglu kamiennym
Kuczów– miejsce z historią. To najprawdopodobniej w tej okolicy, przy drodze prowadzącej (jeszcze nie tak dawno) do mostu
i koksie, skończyły swoją
na Małej Panwi, stała niegdyś sięgająca swoimi korzeniami XIV wieku kuczowska kuźnica.
egzystencję kaletańskie kuźjąca celulozę, a później także związana była z majątkiem koszęcińskim. nice, dzięki którym w te okolice ściągnęli
papier. Okoliczne lasy dostarczały taniego Gawlik ekspansywnie patrzał też na pierwsi osadnicy. Schyłek wieku XX-tego
surowca, zaś świeżo wybudowana linia wschód, gdzie swojej samodzielności przyniósł kres funkcjonowania fabryki
broniła
gmina
Zielona celulozy i papieru, która przyczyniła się
kolejowa ułatwiała zbyt gotowych wyro- dzielnie
(zrzeszająca m.in. Miotek i Mokrus). do wytworzenia w Kaletach centrum miabów.
Zakład, dofinansowywany i wyposaża- Wszystkie te miejscowości od dawna stotwórczego, dzięki któremu stało się
możliwe powolne scalanie w jedną całość
ny przez śląskiego magnata w najnowsze z kolei ciążyły ku Woźnikom.
Niezależność Zielonej jako siedziby wszystkich wyżej wymienionych dzielnic.
technologie, szybko się rozrastał, a proporcjonalnie rosła też liczba zatrudnia- gminy podkopywana była już wówczas I tylko rzeka, choć ujarzmiona w wały
nych w nim pracowników, dla których przez znajdujący się przy drodze tarno- i wyprostowana na potrzeby człowieka,
budowano domy, szkołę i wszystko, co górsko-częstochowskiej Miotek, jednak płynie przez „Leśny Zakątek Śląska” ze
potrzebne do godnej egzystencji. Niemal wszelkie te zakusy na jej integralność wschodu na zachód, niezmiennie od nieniepostrzeżenie Stahlhammer- Kalety tymczasowo, wobec wybuchu II wojny pamiętnych czasów.
Jacek Lubos
wchłonęły pobliskie Zawodzie,
czyli teren gdzie dziś znajduje
się centrum miasta. Wkrótce ten
sam los spotkał gminę Kuczów,
w którym od lat po dawnej kuźnicy nie było już śladu. Dla
pracowników fabrycznego tartaku powstało osiedle Segenau.
W tym kształcie nowa gmina
dotrwała do końca I wojny
światowej. W okresie międzywojennym (w roku 1933) rzutki
naczelnik Antoni Gawlik przyłączył do Kalet następne trzy
ościenne miejscowości- Truszczycę, Jędrysek i Drutarnią
(wraz z Luboczem). Warto
wspomnieć, że dwie pierwsze
zmieniły nawet przynależność
powiatową- wcześniej znajdowały się w powiecie tarnogórskim, zaś Drutarnia przez wieki
„Dzika” Mała Panew na odcinku Drutarnia– Brusiek
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Postęp przy modernizacji infrastruktury kolejowej na
jej kaletańskim odcinku

M

iasto Kalety, na początku grudnia br., wystąpiło z prośbą do
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A o kolejne informacje dotyczące zaawansowania
czynności związanych z remontem linii
kolejowej nr 131.
W odpowiedzi otrzymaliśmy informację,
że ogłoszone 11 sierpnia 2020 r. postępowanie przetargowe znajduje się na etapie
aukcji elektronicznej, czyli dodatkowym
postępowaniu mającym na celu wyłonienie
najkorzystniejszej oferty. Samo podpisanie
umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej zaplanowane jest na II kwartał 2021 r. Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej
w ciągu 120 dni, a całości prac
projektowych do 27 miesięcy od
daty podpisania umowy.

Zakończono przebudowę
ulicy Twardowskiego

21

grudnia 2020 r. odbył się odbiór
końcowy robót związanych
z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach.
Nawierzchnia ulicy oraz zjazdy do posesji wykonane zostały z betonowej
kostki brukowej. Wykonano również
nowy kanał deszczowy. Całkowita długość przebudowywanej drogi to 131,3
mb. o szerokości jezdni 5,5 m. Wykonawcą robót była firma POL-BRUK
Sp. z o. o. z Poczesnej.
W odbiorze uczestniczyli burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz
wraz z radnym radny Kazimierzem Złotoszem, wykonawca robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele
Urzędu Miejskiego. Koszt całej inwestycji wyniósł 261.707 zł.

Jan Potempa

Agnieszka Kwoka

Program Czyste Powietrze najważniejsze zmiany w 2020 roku

K

aletański punkt konsultacyjny
programu Czyste Powietrze informuje, że rok 2020 przyniósł duże
zmiany w programie Czyste Powietrze,
stając się bardziej przyjazny dla osób,
które ubiegają się o dofinansowanie,
a to m.in. za sprawą uproszczenia formularzu wniosku oraz skróceniu czasu
oczekiwania na wydanie decyzji o przyznaniu dotacji.
Przedstawiamy w skrócie najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Styczeń: Zakończenie dofinansowania dla
wymiany źródła ciepła w budynkach no-

wobudowanych.
15 maja: Program Czyste Powietrze 2.0
• uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
• zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma
grupami dochodowymi;
– wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
– dla Beneficjentów uprawnionych do
podstawowego poziomu dofinansowania,
– dla Beneficjentów uprawnionych do
podwyższonego poziomu dofinansowania;
• uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam, gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
• skrócony czas rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
• integracja z programem „Mój Prąd”
przez możliwość uzyskania dotacji na
montaż instalacji fotowoltaicznej, bez
konieczności składania dwóch osobnych
wniosków;

• poziom dotacji powiązany z efektem
ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność
21 października: uruchomienie naboru
dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w
programie „Czyste Powietrze”.
Przypomnijmy, że na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza
Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię z Prezesem WFOŚiGW Katowice Tomaszem
Bednarkiem, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach funkcjonuje punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze,
gdzie nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt
konsultacyjny mieści się na I piętrze
w biurze nr 11. W związku ze stanem
epidemii obecnie kontakt wyłącznie pod
nr tel. (34) 352 76 50 lub poprzez pocztę
elektroniczną:
przemyslaw.kocot@kalety.pl.

Przemysław Kocot
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Usługi dodatkowe świadczone przez Gminę Kalety
w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy z Kalet nie
dali się pokonać pandemii

M

I

nformujemy, iż od dnia 01.01.2021 r. uległa zmianie wysokość
iniony rok nie był łaskawy dla
ceny za usługę dodatkową w zakresie odbioru z terenu posesji
przedsiębiorców. Szczególnie
następujących odpadów w workach BIG BAG po uprzednim tych prowadzących małe i średnie firdokonaniu opłaty za tą usługę:
my, którzy częściej niż zazwyczaj musieli zmierzać się z wyzwaniami i trudnymi
decyzjami, aby móc dalej prowadzić
swoją działalność w tych trudnych dla
wszystkich czasach.
Tym bardziej cieszy fakt, że mimo pandemii nadal wzrasta ilość przedsiębiorców
działających na terenie naszej gminy.
Według raportu CEIDG w grudniu 2020
roku w mieście Kalety było zarejestrowanych 509 firm. Liczba firm w porównaniu
z rokiem 2019 wzrosła o 14 przedsiębiorWarunkiem skorzystania z ww. usług
O gotowości worka BIG BAG do od- ców i są to firmy z branż: wykonywanie
jest wypełnienie ZGŁOSZENIA i dostar- bioru właściciel nieruchomości informuje robót budowlanych wykończeniowych,
czenie go do siedziby Urzędu Miasta w Urząd Miejski w Kaletach, który zleca fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczKaletach wraz z dowodem zapłaty. Uisz- jego odbiór i zagospodarowanie przedsię- ne, transport drogowy towarów, działalczenie opłaty jest podstawą do wydania biorstwie wyłonionym w drodze przetar- ność w zakresie pozostałych form edukaworka. Worek BIG BAG musi być wy- gu. Worek BIG BAG powinien być usta- cji, produkcji konstrukcji metalowych oraz
pełniony i przygotowany do odbioru wiony na zewnątrz budynku w sposób usług związanych z zakładaniem stolarki
maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych umożliwiający podjazd samochodem budowlanej.
licząc od dnia następnego po jego wyda- ciężarowym i załadunek worka.
niu.

Miranda Polk

Aleksandra Wilk

Sprawozdanie z XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach
głosowania radni przyjęli
uchwały:
Nr 179/XXII/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 20212029.
Nr 180/XXII/2019 w sprawie budżetu Miasta Kalety
na 2021 rok.

W

środę 23 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym - odbyła się
XXII sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
Przewodniczyła jej Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy
15 osobowym składzie Rady Miejskiej
upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po przekazaniu (do protokołu) sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej
oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, radni przystąpili do procedury podejmowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 oraz budżetu na
2021 rok – min. przedstawiono opinie
komisji stałych oraz odczytano opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej o ww.
projektach. W wyniku jednomyślnego

nieruchomości.
Nr 188/XXII/2020 w sprawie dzierżawy
nieruchomości.
Nr 189/XXII/2020 w sprawie najmu lokalu użytkowego.
Nr 190/XXII/2020 w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
Nr 191/XXII/2020 w sprawie zmiany
uchwały Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej
w Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 r.
Nr 192/XXII/2020 w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Miasta Kalety
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
Nr 193/XXII/2020 w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021
rok”.
Nr 194/XXII/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2021 rok.

Następnie radni podjęli
uchwały:
Nr 181/XXII/2020 w sprawie udzielenia
pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu
w 2021 r.
Nr 182/XXII/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
Nr 183/XXII/2020 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2029.
Nr 184/XXII/2020 w sprawie ustalenia
wykazu wydatków niewygasających
w roku 2020.
Nr 185/XXII/2020 w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.
Nr 186/XXII/2020 w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
W punkcie wolne głosy i wnioski, doodbierania odpadów komunalnych na datkowe informacje zgłaszano bieżące
terenie Gminy Kalety.
sprawy.
Nr 187/XXII/2020 w sprawie dzierżawy
Małgorzata Mazur
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Zbliża się pierwszy termin wymiany kotłów w Województwie Śląskim

Z

godnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej przyjętej
przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 7 kwietnia
2017 r., zbliża się data graniczna wymiany pierwszej partii
kotłów centralnego ogrzewania. Sytuacja ta dotyczy wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego, którzy ogrzewają swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!
Pierwszy termin wymiany tzw. kopciuchów to koniec 2021
roku dotyczy kotłów starszych niż 10 lat.

Przemysław Kocot

Kolejne - trzecie - aktywne przejście dla
pieszych w naszym mieście

M

iasto Kalety nieustannie zabiega o realizację działań
służących poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
W połowie ubiegłego roku w centrum miasta przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach powstało pierwsze aktywne przejście dla pieszych. System ostrzegania kierowców w tym
miejscu sfinansowany został ze środków budżetu miasta. Kolejne przejście zlokalizowane zostało w ciągu ul. Paderewskiego
niedaleko skrzyżowania z ul. Ogrodową, gdzie najczęściej
uczniowie podążają do szkoły. Aktualnie zapadła decyzja o realizacji trzeciego przejścia dla pieszych z aktywnym systemem
ostrzegania. Zlokalizowane zostanie one niedaleko osiedla przy
ul. 1 Maja, na wysokości nr 72, gdzie najczęściej przechodzą
rodziny
z dziećmi na niedawno powstały plac zabaw.
Aktywne przejścia w ciągu ul. Paderewskiego i ul. 1 Maja to
wydatek powiatu tarnogórskiego.

Dariusz Szewczyk

Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej
dotacji na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej

Na

podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór wniosków
o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców.
Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5.000 zł i jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia
działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej do dnia 31 stycznia 2021 r.

Aleksandra Wilk

Miasto Kalety złożyło wniosek
do WFOŚiGW na budowę kanalizacji
sanitarnej w Zielonej

Na

początku
stycznia
w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Burmistrz
Klaudiusz Kandzia wraz z radną z Zielonej Mirosławą Potempą złożyli wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy Zielona.
W ramach wniosku, opiewającego na kwotę ponad 8 mln zł,
zaplanowano budowę kanalizacji w systemie podciśnieniowym,
o łącznej długości około 5000 m. Do systemu tego planuje się
podłączenie blisko 70 gospodarstw domowych, płac myśliwski
oraz zlokalizowane w tej dzielnicy ośrodki wypoczynkowe
z licznymi domkami letniskowymi.
Obecnie oczekujemy na ocenę naszego wniosku oraz oczywiście pozytywną decyzję o jego dofinansowaniu. Miasto Kalety
na realizację tego samego projektu złożyło również wniosek
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek
samorządu terytorialnego.

(jal)
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
III 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: 12,00 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 14 grudnia 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 9.30 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 22 stycznia 2021 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.
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