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Od  1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych 
uczniów i studentów. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych, i ponad-

podstawowych oraz studenci do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub 
program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, po-
twierdzonymi udziałem w konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego.  
     Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można w Urzędzie Miejskim od 1.09.2022 r. do            
30.09.2022 r., w przypadku studentów do 31.10.2022 r. Formularze wniosków można pobrać ze strony www.kalety.pl lub w Cen-
trum Usług Wspólnych (III piętro).  

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów  

Szkoła w Miotku kolejnym ekologicznym obiektem w naszym 
W  dniu 13 września na terenie 

Zespołu Placówek Oświato-
wych w Kaletach-Miotku odbył się 
końcowy odbiór robót dla inwestycji 
pn. „Poprawa efektywności energe-
tycznej obiektów użyteczności pu-
blicznej w mieście Kalety poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii”.  
     W odbiorze między innymi uczest-
niczyli Burmistrz Miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia z Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Janiną Perz oraz wiceprze-
wodniczący Alojzy Rupik.  
     W ramach Inwestycji zostały zabu-
dowane na obiekcie dwie pompy ciepła 
typu powietrze – woda o łącznej mocy 
100 kW wraz z instalacją fotowolta-
iczną o mocy 13,2 kW.  
    Inwestycja została współfinansowa-
na z środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Miasto Kalety na realizację zadania pozyskało 
bezzwrotną dotację ze środków Unii Europej-
skiej w wysokości    547 067,50 zł.  

Michał Szewczyk 
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Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

Joanna Gatys 

30 sierpnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się zebranie gmin zrzeszonych w Grupie Zakupowej  
Kalety.  

12 sierpnia na Placu Zjednoczenia odbył się tradycyjny w tym czasie miejski festyn rodzinny w Jędrysku.  

28 sierpnia w kaletańskim parku tematycznym Ichtiopark miało miejsce „Święto Ryby”.  

26 sierpnia w kaletańskim Ichtioparku  odbyła się konferencja ekologiczna o tematyce mykologicznej.  

27 sierpnia odbyło się Święto Truszczycy 

14 sierpnia Miejska Orkiestra Dęta wraz z kaletańskim Chórem Sonata wystąpili z koncertem w kościele p.w. św. Klemensa 
w Ustroniu. 

25 sierpnia, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXXVIII sesja 
Rady Miejskiej w Kaletach.  

1 września w kaletańskich placówkach oświatowych odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

OGŁOSZENIE SKARBNIKA MIASTA 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem budżetu miasta Kalety na rok 2023 prosi się organizacje związkowe, 
komitety społeczne, stowarzyszenia, a także mieszkańców, o dostarczenie wniosków do projektu budżetu na 2023 rok          

do sekretariatu Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 roku.  

11 września w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się VI GRAND PRIX O/Katowice o Puchar Burmistrza Miasta 
Kalety w Skacie Sportowym.  

4 września 2022 r., odbył się festyn rodzinny w Kuczowie  

13 września na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku odbył się końcowy odbiór robót dla 
inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w mieście Kalety poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.  
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Agnieszka Kwoka 

Piotr Kalinowski 

12  sierpnia, na Placu Zjednoczenia, 
odbył się tradycyjny w tym czasie 

miejski festyn rodzinny w Jędrysku.  
   Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 

16.00 panelem gier   i 
zabaw dla naszych naj-
młodszych mieszkańców. 
Godzinę później wystąpiła 
młodzież z Ukrainy oraz 
Kalet w partnerskim spek-
taklu tanecznym w ra-
mach projektu polsko-
ukraińskiej wymiany mło-
dzieży. O godzinie 18.00 
koncertowała nasza Miej-
ska Orkiestra Dęta pod 
batutą Mariana Lisieckie-
go, a zaraz później wystą-
pił zespół „Wesoła Biesia-

da”. Festyn zwieńczyła zabawa taneczna 
trwająca do późnych godzin wieczornych. 
Podczas festynu aktywna była Eko-Strefa, 
w której mieszkańcy mogli zasięgnąć po-

rad kaletańskiego ekodoradcy, a najmłodsi 
zagrać w terenową grę dydaktyczną. Dla 
amatorów ruchu na świeżym powietrzu 
czekała strefa Rodzinnego Centrum Spor-
tu Koski Trenuje.  
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia serdecznie dziękuje dyrektorowi 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 
pomoc w realizacji festynu, a także           
p. Karolowi Nowakowskiemu za popro-
wadzenie strefy sportu oraz wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do realizacji 
wydarzenia.  

Festyn na Placu Zjednoczenia  

Kalety na "Znaczkach Turystycznych" 
M iasto Kalety 

podpisało 
umowę na przystą-
pienie do międzyna-
rodowej sieci infor-
macji turystycznej 
„Znaczek Tury-
styczny”.  
    Sieć ta działa obec-

nie już w całej Unii Europejskiej, a prócz 
tego także w Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Szwajcarii, 
Norwegii oraz Australii.  
    Idea Znaczka Turystycznego narodziła 
się w 1997 roku w Rymařově w Republice 
Czeskiej, kiedy to dwóch instruktorów 
skautingu chcąc zachęcić młodzież do 
wycieczek wypaliło lutownicą na drew-
nianych krążkach 10 atrakcji turystycz-
nych z okolicy, które miały być nagrodą 
za odwiedzenie danego miejsca. 
    Dziś system ten obejmuje już ponad 
6500 miejsc turystycznych na całym świe-

cie i stale się rozrasta. Miejsca wprowa-
dzone do sieci informacji turystycznej są 
specjalnie oznaczone, a także posiadają 
swoje dedykowane podstrony internetowe. 
Każdy turysta odwiedzający te miejsca 
może zakupić tam pamiątkowe Znaczki 
Turystyczne wprawdzie wykonywane są 
już trochę innym sposobem niż w 1997 
roku, ale nadal w postaci drewnianego 
krążka z przedstawieniem odwiedzonego 
miejsca.  
    Z Kalet jako pierwsza atrakcja tury-
styczna do systemu została wpisana Ścież-
ka Edukacyjna – Cis Donnersmarcka,         
a znaczki wkrótce będą dostępne w Cen-
trum Informacji Turystycznej na Małym 
Rynku.  

Nowe godziny otwarcia 
Centrum Informacji  

Turystycznej  

I nformujemy, że w miesiącu wrześniu 
2022 r., Centrum Informacji Tury-

stycznej na Małym Rynku w Kaletach, 
czynne jest w soboty i niedziele w godzi-
nach od 12.00 do 18.00. 
 Zapraszamy!  

Agnieszka Kwoka 
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(jal) 

Święto Ryby w Ichtioparku 

W  niedzielę, 28 sierpnia, w kaletań-
skim parku tematycznym Ichtio-

park odbyło się Święto Ryby. Organiza-
torem wydarzenia było Miasto Kalety, 
Miejski Dom Kultury oraz Polski Zwią-
zek Wędkarski Koło Kalety. Piknik 
rozpoczął się grami i zabawami dla naj-
młodszych.  
    O godzinie 16.00 na scenie wystąpił 
dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Kalety,    
a zaraz po nim koncertowała Miejska Or-
kiestra Dęta pod batutą Mariana Lisieckie-
go.  
    Po koncercie z pokazem tanecznym 
wystąpiła grupa Rock Time. Gwiazdą tego 
dnia była znana i lubiana wokalistka Mo-
na Lisa. W godzinach wieczornych odbyła 
się zabawa taneczna dla mieszkańców. 
Podczas wydarzenia jedną z największych 
atrakcji był basen pokazowy z różnymi 
gatunkami ryb słodkowodnych, a także 
stoisko z eksponatami ryb przygotowane 

przez pracowników Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Chorzowie. Uczestnicy 
wydarzenia mieli także okazję spróbować 
źródlanej wody prosto z beczkowozu udo-
stępnionego przez Górnośląskie Przedsię-

biorstwo Wodociągów S.A. Jak zwykle 
aktywna była Eko-Strefa, w której miesz-
kańcy mogli zasięgnąć porad kaletańskie-
go ekodoradcy, a najmłodsi zagrać w tere-
nową grę dydaktyczną. Dla amatorów 
ruchu na świeżym powietrzu czekała stre-
fa Rodzinnego Centrum Sportu Koski 
Trenuje.  
    Burmistrz Miasta Kalety składa podzię-
kowania dyrektorowi Miejskiego Domu 
Kultury w Kaletach Marianowi Lisieckie-
mu oraz PZW Koło Kalety z wicepreze-
sem Jerzym Pakułą za współorganizację 
wydarzenia, druhom z kaletańskiej OSP 
na czele z prezesem Henrykiem Złoto-
szem i naczelnikiem Kazimierzem Złoto-
szem za pomoc w organizacji, a także 
Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu oraz 
Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodo-
ciągów S.A. za aktywny udział w wyda-
rzeniu.  

P KP PLK Zakład Linii Kolejowej  w 
Tarnowskich Górach informuje, że 

przejazdy kolejowe drogowe na szlaku 
nr 143 Kalety-Koszęcin km 1,880 droga 
gruntowa Nadleśnictwa Koszęcin oraz 
na linii 131 na szlaku Kalety- Strzebiń 
km 50 droga gruntowa Nadleśnictwa 
Koszęcin, będą zamknięte na stałe ro-
gatkami. Powyższe związane jest ze 
zmianą kategorii przejazdu          z D na 
F, publiczny na niepubliczny.  

Uwaga ważne!  
Zmiana kategorii  
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Agnieszka Kwoka 

14  sierpnia Miejska Orkiestra Dęta 
wraz z kaletańskim Chórem So-

nata wystąpili z przepięknym koncer-
tem w kościele p.w. św. Klemensa          
w Ustroniu. Swoim występem zakończy-
li obchody XVIII Festiwalu Ekumenicz-
nego, jaki odbywał się w tym mieście od 
czerwca. Wspólny koncert, który zgro-
madził wielu mieszkańców partnerskie-
go Ustronia, zasłużenie nagrodzony zo-
stał gromkimi brawami słuchaczy.  
     

Miejska Orkiestra Dęta  
oraz Chór Sonata  

wystąpili z koncertem  
w partnerskim Ustroniu 

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w kaletańskich placówkach 

N owy rok szkolny 2022/23 w naszym 
mieście rozpoczął się mszami św. w 

intencji uczniów, ich rodziców, nauczy-
cieli i pracowników szkół oraz apelami 
w poszczególnych placówkach oświato-
wych. Dyrektorzy szkół powitali 
wszystkich po wakacyjnej przerwie i 
życzyli samych sukcesów     w nowym 
roku szkolnym w szczególności dla 
uczniów, którzy w tym roku rozpoczy-
nają swoją przygodę z edukacją.  
    W obydwu placówkach uczczono pa-
mięć poległych w związku z przypadającą 
na dzień 1 września 2022 r. 83 rocznicą 
wybuchu II Wojny Światowej. Do słów 
powitania pierwszoklasistów przyłączył 
się także burmistrz miasta Klaudiusz Kan-

dzia, który życzył uczniom 
wytrwałości i samych suk-
cesów w nauce. Zapewnił 
rodziców, że ich pociechy 
będą pobierać naukę pod 
okiem wyspecjalizowanej 
kadry pedagogicznej.
  
    W uroczystościach wzię-
li udział Burmistrz Klau-
diusz Kandzia, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Jani-

na Perz oraz przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej w Kaletach Irena 
Nowak.  
    W Publicznej Szkole Podstawowej       
w Kaletach w uroczystym apelu uczestni-
czyła emerytowana, długoletnia dyrektor 
tej placówki, Pani Dorota Mańczak  
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5 meczów– 5 zwycięstw 
Unia Kalety w „A” -klasowym wyścigu o awans do wyższej klasy rozgrywkowej 

W oczekiwaniu na miejskie derby w klasie „B” 

K uczowska Małapanew w czterech 
rozegranych dotychczas meczach 

ligowych zdążyła zaliczyć wszystkie 
możliwe wyniki osiągając jedno zwy-
cięstwo (28 sierpnia 1:0       z Rozwo-

jem Olszyna), raz remisując (20 sierpnia z LKS 
Żwirex Hadra 1:1) i dwa razy przegrywając (13 
sierpnia z Błękitnymi Herby 0:3     i 4 września z 
Rybakiem w Ciasnej 1:3). Zaplanowany na 11 
września domowy mecz z KS Gwoździany nie 
odbył się (goście nie dojechali).  
    W tej samej klasie rozgrywkowej jak na razie 
doskonale radzi sobie inny kaletański zespół– re-
zerwy Unii, który nie poniósł jeszcze porażki          
i przewodzi ligowej stawce. Drużyny z Kuczowa     
i z Fabrycznej zmierzą się ze sobą dopiero w ostat-
niej kolejce– 20 listopada. Gospodarzem meczu 
będzie KS Unia Kalety II. 

U nia Kalety po spadku z ligi okręgo-
wej  postawiła sobie za punkt hono-

ru jak najszybszy powrót do grupy dru-
żyn, z którymi przez ostatnie lata w 

okręgówce rywalizowała. Dotychczas realizacja 
tego planu idzie znakomicie. Unici wygrali bo-
wiem wszystkie mecze i ustępują liderowi z Gli-
nicy jedynie ciut gorszą różnica bramek. 
      13 sierpnia Unia wygrała ze swoją imienniczką 
w Lisowicach 4:1, 20 sierpnia z Liswartą Lisów 
2:0 u siebie, 27 sierpnia ze Spartą w Tworogu 5:1, 
2 września u siebie z Orłem Psary/Babienica 6:0, 
zaś 10 września zawodnicy z Fabrycznej urządzili 
sobie prawdziwy festiwal strzelecki w Koszęcinie 
rozgramiając miejscowy Śląsk aż 13:1.  
    Terminarz domowych meczów Unii i jej rezerw 
w rudzie jesiennej (mecze pozostałe do rozegrania) 
prezentujemy na stronie nr 9. 

W  sobotę, 10 września, rozegrano Mistrzostwa Śląska          
w podnoszeniu ciężarów U15, U17 i Seniorów w Katowi-

cach Szopienicach, organizowane przez Śląski Związek Podno-
szenia Ciężarów i HKS Szopienice Weightlifting Club.  
    Zawodnicy Spartan Team Kalety pod jednym szyldem z "KSS 
Sztangiści" wystartowali w 12 osobowym składzie. Drużyna dopiero 
raczkuje w świecie ciężarowym, nie mniej jednak ma już na swoim 
koncie kilka osiągnięć. Po minionych zawodach możemy dołożyć 
kolejne medale zdobyte przez mieszkańców miasta Kalety, oraz tytuł 
drużynowego Mistrza Śląska seniorów. 
Michał Mazan w kat 55kg zdobywa trzykrotne złoto U15, U17 i Se-
niorzy 
Ziora Mateusz kat 73kg – 2 miejsce 
Kot Łukasz kat 102kg – 1 miejsce 
Lach Rafał kat+109kg – 1 miejsce 

Spartanie na Mistrzostwach Śląska 
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To , co dziś wiemy o Garbatym Mo-
ście, to fakt, że wcale nie jest on 

garbaty. Po prostu wskutek upływu 
czasu dawny most drogowy nad Małą 
Panwią został zastąpiony zwykłą kład-
ką. Stało się to wtedy, gdy hrabia Hen- 
ckel von Donnersmarck, właściciel 
kompleksu leśnego, przez który prze-
chodziła Droga Bytomska, czyli śre-
dniowieczny trakt handlowy łączący 
Woźniki z Bytomiem, z powodu odnale-
zienia w latach 90-tych XIX wieku       
w okolicznych lasach złóż siarki, galma-
nu i żelaza, zdecydował o zamknięciu 
tej drogi dla ruchu. Trakt handlowy 
musiał się więc przenieść na nowe drogi 
wybudowane po wojnie francusko-
pruskiej, łączące Tarnowskie Góry        
z Lublińcem (a dokładniej odcinek po-
między Żyglinkiem a Piaskiem).  
    Dawna droga łącząca Woźniki z Byto-
miem miała posłużyć do budowy nowych 
kopalń na tym terenie, ale koncesje były 
przez dłuższy czas zamrożone, a po kata-
strofie na kopalni Pasieki w 1917 roku     
w ogóle poniechano jakichkolwiek inwe-
stycji w tym zakresie. Droga pozostała 
więc wyłącznie do użytku leśnego. 
Gdy jednak przyjrzymy się przebiegowi 
tej drogi, to zauważymy, że omija ona 
łukiem obszar bagien. Korzystając z do-
kładniejszych map możemy zauważyć, że 
na omijanym terenie znajdują się usypane 
dwie groble – pozostałości po dawnych 
stawach. A sądząc z wielkości zachowa-
nych do dziś grobli były to stawy porów-
nywalne obszarowo ze zbiornikiem wod-
nym w Zielonej. Zgodnie z dawnymi opi-
sami droga na tym odcinku powinna iść 
prosto, czyli po jednej z zachowanych 
grobli, w miejscu zwanym dziś jako Uro-
czysko Kuźnik. Zachowana nazwa suge-
rowałaby, że znajdowała się tam jakaś 
kuźnica. Jednak najlepsza inwentaryzacja 
kuźnic na Małej Panwi, spisana przez 
Walentego Roździeńskiego w 1612 roku 
rozpoczyna wyliczanie zakładów hutni-

czych od Kuźnicy Zielonego. 
Sięgnijmy więc dalej w przeszłość.         
W 1508 roku książę opolski Jan sprzedaje 
wrzosowisko Jaczów i las Olszyna cią-
gnące się od Małej Panwi aż do Zara-
chowskiego Potoku staroście bytomskie-
mu Dietrichowi Ibramowi. Sprzedaż la-
sów bogatych w kruszce (galman, ruda 
darniowa, piryt) może nas dziwić, ale była 
chyba w tym momencie niezbędna, bo-
wiem zabrakło możliwości ich przeróbki. 
Zabrakło kuźnicy, która zajęłaby się przy-
najmniej przerobem rudy darniowej. Jesz-
cze dalej w przeszłości mamy informację, 
że w 1386 roku książę opolski Władysław 
nadaje rycerzowi Markusowi Jochsowi 
wójtostwo na Woźnikach. Co ciekawe, 
dokument ten nie został wystawiony       
w Woźnikach, a w Kuźnicy Małego Jani-
sza – pierwszej osadzie na Drodze Bytom-
skiej leżącej już w granicach Księstwa 
Opolskiego.  
     A więc nasza poszukiwana kuźnica 
pomiędzy 1386 rokiem a 1508 rokiem 
została wymazana z kart historii. Dlacze-
go? Skoro była to osada leżąca na szlaku 
handlowym, musiała posiadać pewne 
przywileje. Na pewno należało do nich 
pobieranie myta – ceł już nie, bowiem 
stacja celna usytuowana była w pobliskich 
Woźnikach. Z powodu tego, że znajdowa-
ły się tam piece hutnicze, część budynków 
musiała być murowana, a z faktu, że była 
to również osada na granicy księstw By-
tomskiego, Siewierskiego i Opolskiego, 
wynikały zapewne jej zadania obronne.  
    Dwa wielkie stawy hutnicze pozwalały 
na odizolowanie osady na niewielkiej 
wyspie. Znajdowały się tam więc: hamer-
nia (piec hutniczy) oraz napędzana siłą 
wodną świeżarka, domy dla czeladzi hut-
niczej (3 do 5 – w zależności czy hutnicy 
założyli już rodziny), szopa na sztaby 
żelazne i szopa na węgiel drzewny, ostro-
kół z dwoma mostami oraz karczma, która 
jednocześnie mogła być również biurem 
kuźnika. Z faktu istnienia karczmy wyni-

kał również fakt konieczności prowadze-
nia hodowli zwierząt: bydła i koni – jako 
zwierząt transportowych oraz świń i dro-
biu jako zwierząt gospodarskich, a w sta-
wach hutniczych na pewno hodowane 
były karpie. Paszy dla zwierząt transpor-
towych dostarczały śródleśne łąki zwane 
Dąbrowa oraz wrzosowisko Jaczów.        
A skoro znajdowało się tam wrzosowisko, 
to nasi przodkowie również je wykorzy-
stywali, tym bardziej, że już w 1488 
wspominane są barcie w okolicy Woźnik.  
    Dlaczego więc opuszczono tę osadę? 
Spowodowała to jedna z wojen, które 
pomiędzy 1386 a 1508 rokiem przetoczy-
ły się przez pogranicze księstw Opolskie-
go i Siewierskiego. Prawdopodobnie Kuź-
nica Małego Janisza została zniszczona 
około 1450 roku, kiedy to w odwecie za 
rejzy wojsk husyckich księcia Bolka Hu-
syty na dobra biskupa krakowskiego, do-
konano najazdu na Księstwo Opolskie,    
w trakcie którego zniszczono również 
Woźniki w takim stopniu, że mieszczanie 
musieli ponownie starać się o nadanie 
przywilejów miejskich.  
    Kuźnicy Małego Janisza jednak już nie 
odbudowano. W okolicy powstały za to 
nowe zakłady hutnicze w Zielonej i Miot-
ku – oddalone zarówno od granicy z Księ-
stwem Siewierskim jak i od szlaku han-
dlowego. A po dawnej świetności nadgra-
nicznej osady pozostała tylko nazwa le-
śnego uroczyska. 

Tajemnica Garbatego Mostu  

OBSŁUGA WESEL– IMPREZ 
MERCEDES- CLA 

BMW - 7  

BMW Z- 4 

                               
Nr tel. 887-339-446 

MATERIAŁ PŁATNY 
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K ilka dni temu Cis Donnersmarcka 
został wpisany do międzynarodo-

wego systemu informacji turystycznej 
„Znaczek Turystyczny”. Jest to uwień-
czenie pracy władz Miasta Kalety nad 
tym, aby z tego rzadkiego i okazałego 
drzewa rosnącego w lasach Jędryska, 
uczynić atrakcję turystyczną. Inaczej 
mówiąc- aby prawie 600 letni Cis Don-
nersmarcka ponownie stał się bardziej 
kojarzony.  
    W tym celu właśnie obok Cisa stanęła 
stanica rowerowa, a samo drzewo zostało 
poddane pracom pielęgnacyjnym. Także 
w tym celu w zeszłym roku wokół Cisa 
Donnersmarcka utworzono ścieżkę eduka-
cyjną.  
    Przez wiele bowiem lat cis ten znany 
był wyłącznie leśnikom i przyrodnikom. 
Wprawdzie w 1930 roku nadano mu sta-
tus pomnika przyrody, a w 1936 i 1969 
wspominano o nim w opracowaniach tu-
rystycznych dotyczących regionu tarno-
górskiego czy szerzej województwa ślą-
skiego, jednak mało kto w ogóle wiedział, 
gdzie znajduje się ta atrakcja turystyczna. 
Jednak nie zawsze tak było.  
     Po przejęciu Górnego Śląska przez 
Rzeczpospolitą w 1922 roku kierownik 
Referatu Turystyki w Ministerstwie Robót 
Publicznych, dr Mieczysław Orłowicz, 
postanowił, że należy przy każdej górno-
śląskiej stacji kolejowej wyznaczyć jakiś 
szlak turystyczny. Ideą nadrzędną było, 
aby turyści po dotarciu na miejsce pocią-
giem w ciągu kilku godzin zwiedzili naj-
ciekawsze miejsca w okolicy oraz mieli 
możliwość jeszcze tego samego dnia po-
wrócić pociągiem do Katowic. Ponieważ 
jednak w okolicy Kalet brak było (w po-
równaniu do sąsiednich stacji, czyli Ko-
szęcina czy Miasteczka) specjalnych 
atrakcji, urzędnicy Ministerstwa Robót 
Publicznych skupili się na walorach przy-
rodniczych naszego miasta.  
    Szlak turystyczny zaczynający się od 
stacji kolejowej w Kaletach w opisie wy-
gląda następująco: Kalety (30 km), osada 
przemysłowa o 1500 mieszkańcach,         
z ogromną, wzorcowo urządzoną fabryką 
celulozy i papieru, której dostarczają ma-
teriału rozległe lasy lublinieckie, jest tu 
też książęcy zarząd tartaków. Okolica 
obfituje w okazałe drzewa. W szczególno-
ści w lasach koło Jędryska. W rewirze 
0.77 na porębie wysokopienny buk             
o 3 metrach obwodu. W rewirze 0.66 40 
metrów na wschód od drogi cis o rzadkiej, 
prawie stożkowatej koronie. Małe cisy 
rosnące niegdyś w jego sąsiedztwie wygi-
nęły z powodu tak zgubnych dla lasów 
górnośląskich zawiei 18-20 kwietnia    
1903 r. tuż przy tym cisie brekinia o 3,04 
metra obwodu. W tej części lasu w ogóle 
ładne brekinie nie są rzadkością. Przy 
drodze ze stacji do Truszczyc okazałe 

sosny, a na nizinie Małej Panwi liczne 
dęby, z nich największy o 5,3 metra ob-
wodu. W rewirze 107 – 450 metrów na 
wschód od linji kolejowej oryginalna gru-
pa ze zrośniętego dębu i sosny, które osią-
gnęły 40 metrów wysokości, pnie zupeł-
nie zrośnięte mają około 4 metry obwodu. 
W pobliżu liczne piękne świerki.  
    Trudno dziś określić jak wielkie zainte-
resowanie wywołał wśród turystów nowo 
wytyczony w okolicy Kalet szlak tury-
styczny. Mamy jednak potwierdzenie, że 
specjalnie do Kalet przyjeżdżały wyciecz-
ki nawet z dalekiego Poznania. W jednej 
bowiem z wychodzących na przedwojen-
nym Górnym Śląsku gazet codziennych 
zamieszczono fotografię podpisaną Wy-
cieczka Polskiego Towarzystwa Przyrod-
niczego im. Kopernika u stóp najpiękniej-
szego na Śląsku cisa w Jędrysku. Dziś       
z opracowanego przed stu laty szlaku tu-
rystycznego w terenie rozpoznawalne są 
wyłącznie dwa elementy: Cis Don-
nersmarcka oraz Aleja Dębów.  



 

www.kalety.pl 

(jal) 

Dariusz Szewczyk 

Andrzej Brysch 

30  sierpnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się zebranie gmin zrzeszonych w Grupie Zakupowej 
Kalety.  

    W czasie spotkania podpisano porozumienie w spra-
wie wspólnego zakupu energii. W roku bieżącym gru-
pa liczy 15 gmin z powiatów: tarnogórskiego, oleskie-
go, lublinieckiego, częstochowskiego i strzeleckiego, 
położonych na terenie 2 województw śląskiego i opol-
skiego. Podczas spotkania grupa zakupowa analizowa-
ła obecną sytuację na giełdzie energetycznej, gdzie 
ceny obecnie oscylują w granicach 3000 zł/MWh, co 
jest sześciokrotnością obecnej stawki. W wyniku gło-
sowania zapadła decyzja, że grupa zakupowa ogłosi 
przetarg na okres 6 miesięcy. Aktualnie obowiązujące 
ceny kształtują się następująco:  
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZE-
BY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  
I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE 
ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK        
ORGANIZACYJNYCH, 
Część 1 – oświetlenie przestrzeni publicznej cena jed-
nostkowa netto 469,00 zł/MWh, 
Cześć 2 – obiekty gminne cena jednostkowa netto  
521,00 zł/MWh, 

Ruszyły przygotowania do kolejnego grupowego zakupu energii elektrycznej na rok 2023 

Od 1 września Publiczną 
Szkołą Podstawową nr 1      

w Kaletach zarządza  
nowy dyrektor  

W  związku z przejściem z dniem  1 
września br. na emeryturę do-

tychczasowej wieloletniej dyrektor 
szkoły Pani Doroty Mańczak, odbyły 
się dwa konkursy na to stanowisko.  
    Z przyczyn formalnych, niezależnych 
od Miasta Kalety, konkursy te zostały 
unieważnione. W związku z powyższym, 
po uzgodnieniach z Kuratorium Oświaty  
i Radą Pedagogiczną, burmistrz powierzył 
pełnienie obowiązków dyrektora na       
12 miesięcy Panu Krzysztofowi Lisieckie-
mu, dotychczasowemu wicedyrektorowi 
tej szkoły.  

 

Targowisko zamknięte        
od 1 do 30 września 2022  

W  związku z trwającymi pracami 
związanymi z przebudową ul.    

1 Maja w Kaletach w okresie od 1 do    
30 września 2022 r., targowisko miejskie 
przy ul. Gwoździa zostało zamknięte.  

   Za utrudnienia przepraszamy.  

MATERIAŁ PŁATNY 
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Małgorzata Mazur  

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach informuje, że od 

dnia 1 sierpnia br. są wydawane              
i przyjmowane wnioski o ustalenie pra-
wa do: zasiłku rodzinnego i dodatków 
do tego zasiłku, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego oraz świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego – na nowy okres 
świadczeniowy 2022/2023. Szczegółowe 

informacje można uzyskać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kale-
tach - Dział Świadczeń Rodzinnych         
i Funduszu Alimentacyjnego (parter 
budynku UM) lub pod nr tel. (34) 3527-
656.  

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach informuje, że 

wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
są dostępne w biurze MOPS (parter 
budynku UM). Wnioski można składać 
do 30 listopada 2022 r. w gminie właści-
wej ze względu na miejsce zamieszka-
nia osoby składającej wniosek. Szczegó-
łowe informacje oraz wniosek do po-
brania i wydrukowania znajdują się na 
stronie Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska.  
    Uprzejmie prosimy o zapoznanie się 
z Klauzulą RODO (Obowiązek informa-
cyjny), dotyczącą przetwarzania Państwa 
danych osobowych zgodnie z art. 13 RO-
DO oraz wydrukowanie, podpisanie           
i załączenie jej  do wniosku o wypłatę 
dodatku węglowego.  

Dodatek węglowy  
Informacja Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kaletach  

W  czwartek, 25 sierpnia, w sali po-
siedzeń Urzędu Miejskiego     w 

Kaletach odbyła się, zwołana w trybie 
nadzwyczajnym, XXXVIII sesja Rady 
Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła 
jej Janina Perz - przewodnicząca Rady 
Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 
radnych, co przy 15 osobowym składzie 
Rady Miejskiej upoważnia Radę do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
    Na początku obrad burmistrz oraz        
w imieniu Rady, przewodnicząca Janina 
Perz, złożyli podziękowania za wielolet-
nią pracę i zaangażowanie odchodzącej na 
emeryturę Pani Dorocie Mańczak - dyrek-
tor Zespołu Szkół Publicznych w Kale-
tach.  

    W trakcie sesji radni podjęli następują-
ce uchwały:  
Nr 314/XXXVIII/2022 w sprawie uchwa-
lenia planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Kalety-Zachód II”.  
Nr 315/XXXVIII/2022 w sprawie przyję-
cia przez Gminę Kalety do realizacji zada-
nia własnego Województwa Śląskiego pn. 
„Zarządzanie przystankami komunikacyj-
nymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wo-
jewódzkich”.  
Nr 316/XXXVIII/2022 w sprawie wyraże-
nia zgody na nabycie nieruchomości. 
Nr 317/XXXVIII/2022 w sprawie określe-
nia średniej ceny jednostki paliwa w Gmi-
nie Kalety w roku szkolnym 2022/2023. 
Nr 318/XXXVIII/2022 w sprawie określe-

nia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru zajęć dla pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli 
pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnio-
nych w przedszkolach i szkołach prowa-
dzonych przez Miasto Kalety.  
Nr 319/XXXVIII/2022 w sprawie rozpa-
trzenia skargi. 

Sprawozdanie z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

Ewa Mikołajewska-Haiska Ewa Mikołajewska-Haiska 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  
i dodatków do tego zasiłku, specjalnego zasiłku              

opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

W  przypadku gdy ogrzewanie bu-
dynku realizowane jest przez 

lokalną sieć ciepłowniczą (zgodnie        
z art. 2 pkt 6 i 7 ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz     
o centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków), obsługiwaną z kotła na pali-
wo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 usta-
wy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym, do wniosku o wypłatę do-
datku węglowego należy dołączyć za-
świadczenie zarządcy budynku o takim 
sposobie ogrzewania budynku zgodnie 
ze zgłoszeniem lub wpisem do central-
nej ewidencji emisyjności budynków  

Dodatek węglowy - informacja dla mieszkańców lokali, 
które ogrzewane są paliwem stałym  

z lokalnej sieci ciepłowniczej  

Ewa Mikołajewska-Haiska 

W  związku z nowym Planem Urzą-
dzania Lasu dla Nadleśnictwa 

Świerklaniec, Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Katowicach 
zwołuje dnia 25.10.2022 r. Naradę 
Techniczno-Gospodarczą (NTG).       
Do dnia 30 września 2022 r. można  
zgłaszać obszary leśne, które są naj-
istotniejsze z punktu widzenia 
rekreacji, estetyki krajobrazu, ochrony 
przyrody, zabezpieczenia wód oraz 
edukacji ekologicznej dla mieszkańców 
Kalet oraz turystów.  
    Chcemy współpracować ze wszystkimi 
interesariuszami, którym na sercu leży 
dobro Kalet. Przeanalizujemy nadesłane 

propozycje i uwagi- wszystko po to, aby 
razem wypracować jak najlepsze roz-    
wiązania dla naszego miasta. 
     Wszystkie zgłoszone jak i zidentyfiko-
wane przez Miasto Kalety projekty doty-
czące ww. obszarów leśnych o zwiększo-
nej funkcji społecznej zostaną przekazane 
przez burmistrza miasta Kalety do Nadle-
śnictwa Świerklaniec. 
Telefon kontaktowy: 
Monika Gambuś 034 352 76 41, 
e-mail: ekologia@kalety.pl 

Lasy społeczne– zaprojektujmy je razem 
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L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej oraz ewidencji gruntów                   
i budynków. 

Opis oraz powierzchnia nieruchomości:  

Przeznaczenie nieruchomości:  Cena  

wywoławcza  

Termin 

 i miejsce 
przetargu  

Wysokość 
wadium  

UWAGI  

1. · Działka nr ewid. 545/64  

                 o powierzchni 0,0266 ha. 

· Działka niezabudowana nr ewid. 
547/64 o powierzchni 0,1125 ha. 

Położenie — Kalety ul. Łokietka, arkusz mapy 
13, obręb Kalety, użytek ewidencyjny B, dostęp-
ność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na 
nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej  
o nawierzchni bitumicznej — ul. Łokietka,  

własność nieruchomości — właścicielem nieru-
chomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem 
wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejo-
nowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę 
wieczystą GLIT/00078131/3  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzo-
nym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach          
Nr 102/Xll/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.           
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kalety Zachód” (Dz. Urz. woj. 
SI. z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527, 
zmiana    z 2015 r., poz. 4417, zmiana z 2017 r. 
poz. 4445, zmiana z 2017 r. poz. 4887, zmiana    
z 2018 r. poz. 775) przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 
3MW3 tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oraz częściowo w terenie drogi dojazdo-
wej oznaczonej symbolem 4KDD79.  

86.000,00zł + 
podatek VAT 
(osiemdziesiąt 
sześć tysięcy 
złotych)  

Przetarg odbędzie 
się w dniu 29 
września  2022 
roku  o godzinie 
10.00 w Urzędzie 
Miejskim            
w Kaletach przy 
ul. Żwirki            
i Wigury 2,         
II piętro - sala 
posiedzeń nr 24 
lub 25.  

10.000,00 zł 
(dziesięć 
tysięcy 
złotych)  

Działka 545/64 0 kształ-
cie wydłużonym stano-
wi dostęp do drogi 
publicznej dla działki 
ewidencyjnej nr 
547/64 . 

Nieruchomość częścio-
wo utwardzona płytami 
betonowymi 

Działka 547/64 posiada 
kształt regularny. Nieru-
chomość niezabudowa-
na, nieutwardzona — 
porośnięta nieuporząd-
kowaną zielenią niską 
częściowo zakrzewiona, 
częściowo ogrodzona. 

2. · Działka nr ewid. 546/64 o powierzch-
ni 0,0961 ha. 

położenie — Kalety ul. Łokietka, arkusz mapy 
13, obręb Kalety, użytek ewidencyjny B, dostęp-
ność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na 
nieruchomość bezpośrednio od drogi publicznej  
o nawierzchni bitumicznej — ul. Łokietka, 

własność nieruchomości — właścicielem nieru-
chomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem 
wieczystym Gmina Kalety, dla działki Sąd Rejo-
nowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę 
wieczystą GLIT/00078131/3  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzo-
nym uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 
102/Xll/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Kalety Zachód” (Dz. Urz. woj. SI.    
z dnia 26 stycznia 2012 roku, poz. 527, zmiana   
z 2015 r., poz. 4417, zmiana z 2017 r. poz. 4445, 
zmiana z 2017 r. poz. 4887, zmiana z 2018 r. 
poz.. 775) przedmiotowa nieruchomość znajduje 
się w obszarze oznaczonym symbolem 3MW3 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oraz częściowo w terenie drogi dojazdowej 
oznaczone symbolem 4KDD79.  

61.000,00zł + 
podatek VAT 
(sześćdziesiąt 
jeden tysięcy 
złotych)  

Przetarg odbędzie 
się w dniu 29 
września 2022 
roku   o godzinie 
10.30 w Urzędzie 
Miejskim            
w Kaletach przy 
ul. Żwirki i 
Wigury 2, II 
piętro - sala 
posiedzeń nr 24 
lub 25.  

8.000,00 zł 
(osiem 
tysięcy 
złotych)  

Działka posiada kształt 
regularny. Nierucho-
mość z częściowym 
ogrodzeniem. posado-
wione są dwa garaże 
konstrukcji lekkiej nie 
związane trwale            
z gruntem  

Uwagi do ww. nieruchomości:  
Tereny objęte ochroną historycznego układu przestrzennego oraz zachowanych elementów o wartościach zabytkowych. Ograniczenie nowych 
realizacji do lokalizacji w głębi zespołu obiektów pomocniczych, o wysokości do jednej kondygnacji oraz małej architektury oraz usunięcia współ-
czesnych obiektów dysharmonizujących. 
Stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania jest ustalana przez Starostę Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu  administracji rządo-
wej. Termin wnoszenia opłaty - do 31 marca każdego roku. Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
 
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalety (www.bip.kalety.pl) 
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:  
Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,     
nr  tel.  34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.  

WYCIĄGÊZÊOGŁOSZENIAÊOÊPRZETARGACH 
BurmistrzÊMiastaÊKaletyÊogłasza 

drugiÊustnyÊnieograniczonyÊprzetargÊnaÊzbycieÊprawaÊużytkowaniaÊwieczystegoÊnieruchomości: 



 

www.kalety.pl 


