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W  rankingu „Liderzy inwesty-

cji” wydatków inwestycyj-

nych samorządów 2016–2018 tygo-

dnika „Wspólnota”. Miasto Kalety 

zajęło 181 pozycję  z średnimi wydatki inwestycyjnymi per 

capita na poziomie 822,63 zł.  

    Klasyfikowani byliśmy w kategorii „Miasta inne”, w której 

uwzględnionych zostało 597 samorządów. W wyżej wymie-

nionej klasyfikacji miasto Kalety zajęło 1 miejsce w powiecie 

tarnogórskim oraz 10 w województwie śląskim Metoda ran-

kingu opisana została następująco: „Pod uwagę bierzemy 

całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostat-

nich trzech lat (w tym przypadku 2016–2018). W ten sposób 

chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będą-

cego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza     

z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. 

W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wią-
że się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spa-

dać do znacznie niższego poziomu.”  

Kalety 1 w powiecie tarnogórskim,  

10 w województwie śląskim i 181 w kraju  

w rankingu „Liderzy inwestycji”   

Klaudiusz Kandzia 

MATERIAŁ PŁATNY 
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Od października  2019 roku  rozpoczął swoją działalność         

Promyczek-Centrum Terapii i Rozwoju. Serdecznie zapraszamy 

do kontaktu, oraz odwiedzenia Promyczka w Kaletach  przy ul.         

1 Maja 5, codziennie, od poniedziałku do piątku, jak również            

w soboty. 
     Promyczek-Centrum Terapii i Rozwoju  to zespół specjalistów 

(psychiatra, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, pedagog), który 

dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczeniu zawodowemu zapewni 

profesjonalną diagnozę i pomoc. Chcemy się dzielić naszą wiedzą  

i doświadczeniem z rodzicami, by mogli razem z nami wspierać 

swoje dzieci w prawidłowym rozwoju. Zależy nam,aby każde z nich 

miało równe szanse na osiągnięcie pełnej samodzielności 

oraz  zdobycie wszelkich kompetencji niezbędnych w dorosłym    

życiu.  

     Na co dzień pracujemy zawodowo w szkołach, placówkach oświa-

towych, poradniach zdrowia dzięki czemu mamy ciągły kontakt           

z dziećmi i młodzieżą. 
     Zajmujemy się również prowadzeniem szkoleń dla rodziców,  

nauczycieli. Wiedza na temat prawidłowego rozwoju dziecka jest 

szczególnie cennym narzędziem. Warto obserwować zachowanie 

dziecka i stymulować je w celu stopniowego rozwoju, uwzględniając 

reakcje na poszczególnych etapach. Należy pamiętać, iż rozwój każ-

dego dziecka przebiega bardzo indywidualnie i jest zróżnicowany, 

dlatego nie powinno się porównywać własnych pociech z innymi,       

a podane kryteria traktować orientacyjnie. Znajomość poszczegól-

nych stadiów rozwoju wyznacza kierunek rehabilitacji - cel, do 

którego dążą rodzice pracując razem z terapeutami, jeśli u malucha 

pojawią się dysfunkcje.  
 

Serdecznie zapraszamy, Zespół Promyczka 
 

Centrum Terapii i Rozwoju „Promyczek”   

W  czwartek, 19 września, na uro-

czystej gali podczas Targów 

rowerowych Bike-Expo w Kielcach, 

Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz       

z radnym Krzysztofem Rogoczem 

odebrali certyfikat w VIII edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Gmina 

Przyjazna Rowerzystom.  

    Konkurs corocznie organizowany jest 

przez Polskie Towarzystwo Turystyczno 

– Krajoznawcze oraz Targi Kielce. Mia-

sto Kalety zostało odznaczone po raz 

piąty w kategorii gmina do 10.000 

mieszkańców za twórczy wkład w roz-

wój turystyki rowerowej między innymi 

za budowę stanicy rowerowej w Trusz-

czycy. Przypomnijmy, że miasto Kalety 

posiada projekty budowlane i uzgodnio-

ne lokalizacje na kolejne dwie stanice. 
Stanice zlokalizowane będą w oddziale 

leśnym 128-g w Leśnictwie Lubocz oraz 

w oddziale leśnym 126 w Leśnictwie 

Jędrysek.  

     Tegoroczna edycja konkursu odbyła 

się w odmienionej formule. Gminy do 

nagrody nominowali turyści kolarze. 

Zgłoszeń z naszego miasta do oddziału 

PTTK napłynęło najwięcej z całej Pol-

ski, dlatego też kapituła konkursu posta-

nowiła dodatkowo przyznać Miastu Ka-

lety specjalne wyróżnienie właśnie za 
największą liczbę zgłoszeń do konkursu. 

Certyfikat w tegorocznej edycji otrzy-

mały tylko cztery gminy Leszno, Czarny 

Dunajec, Koszalin i Kalety. Burmistrz 

Miasta Kalety składa serdeczne podzię-

kowanie za nominację i docenienie na-

szego miasta jako miejscowości atrak-

cyjnej pod kątem turystyki kolarskiej.  

Miasto Kalety po raz piąty Gminą Przyjazną Rowerzystom  

Marek Parys 
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

12 września w Urzędzie Miejskim w Kaletach, podpisana została umowa z firmą PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. komandytowa      

z siedzibą w Konopiskach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

19 września, na uroczystej gali podczas Targów rowerowych Bike-Expo w Kielcach, Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z rad-

nym Krzysztofem Rogoczem odebrali certyfikat w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom.  

29 września, przy stanicy rowerowej w Truszczycy, odbył się Piknik Rowerowy, podczas którego wystartowała m.in. kolejna 
edycja rajdu rowerowego na orientację „Szlakiem kuźnic Kalet i okolic”.  

13 października odbędą wybory do Sejmu i Senatu RP. Wszelkie niezbędne informacje wyborcze dotyczące wyborów              

w naszym mieście zamieszczamy na stronach nr 11-16. 

 20 września, we francuskim mieście Mons en Baroeul odbył się wernisaż malarstwa naszego kaletańskiego artysty p. Marcina 

Painty.  

20 września, w piątek, Przedszkole nr 1 „Leśne Skrzaty” w Kaletach świętowało Dzień Przedszkolaka.  

9 października w Miejskim Domu Kultury zagości objazdowe Kino Visa. Repertuar przedstawiamy na stronie nr 8.  

Xymena Sudakowska 

17 października, o godz. 18.00, w MDK Kalety odbędzie się promocja książki Józefa Breguły „Upadłość Kaletańskich         

Zakładów Celulozowo– Papierniczych. Fakty i mity”. 

22 września, na torze rolkowym w Kaletach, odbył się piknik rodzinny pn. „Rolkowe zakończenie lata”.  

18 września, odbiorem technicznym prac zakończony został I etap remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Ofiar Katynia            

w Zielonej. 

17 września, w sali konferencyjnej Restauracji Gościnna odbyła się I konferencja warsztatowo-szkoleniowa pt. „Oswoić lęki      

i trudności dziecka ze spektrum autyzmu”.  

15 października, w restauracji „Gościnna”, pedagodzy z kaletańskich placówek oświatowych świętować będą na uroczystej  
akademii z okazji „Dnia Nauczyciela”.  

Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z prośbą o informowanie o wszelkich przypadkach zakłócania 

ładu i porządku publicznego w szczególności w rejonie ciągu handlowego przy ul. 1 Maja 1-21.              

Zgłoszenia można kierować pod bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997. Powyższe informacje przyczy-

nią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalety, jak i pozwoli skuteczniej ścigać sprawców 

zakłóceń ładu i porządku publicznego.  

APEL  

Komisariatu Policji w Kaletach    

Informujemy, że w dniach od 25 września 2019 roku do 3 listopada 2019 roku, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, mieszczący się przy ul. Ks. Drozdka 30 w Kaletach, z przyczyn technicznych pozostaje nieczynny.  

Za niedogodności przepraszamy.  

Uwaga PSZOK będzie nieczynny   

9 listopada, o godzinie 12.00, w Zielonej wystartuje 8. Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Kalety.  

OBSŁUGA WESEL –  IMPREZ 

MERCEDES- CLA 

BMW-7  

     Nr tel. 887-339-446 MATERIAŁ PŁATNY 
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17  września, w sali konferencyjnej Restauracji Gościnna 

odbyła się I konferencja warsztatowo-szkoleniowa pt. 

„Oswoić lęki i trudności dziecka ze spektrum autyzmu”.  

     Organizatorem wydarzenia była Akademia WSB oraz Niepu-

bliczna Szkoła Podstawowa “Wesołe Słoneczka” w Katowicach. 
Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia. W konferencji, oprócz gości spoza terenu naszego miasta, 

wzięło udział grono pedagogiczne kaletańskich placówek oświato-

wych. Burmistrz Klaudiusz Kandzia powitał wszystkich uczestników 

konferencji oraz przedstawił krótką prezentację na temat Miasta Ka-

lety.  

    Celem konferencji było przede wszystkim popularyzowanie wie-

dzy na temat autyzmu oraz udzielenie wsparcia osobom zajmującym 

się na co dzień pomocą wspomagającą rozwój dziecka. Konferencja 

miała formułę spotkania naukowego polegającego na bezpośredniej 

dyskusji oraz wymianie poglądów z pracownikami naukowymi.  

W Kaletach odbyła się I konferencja warsztatowo-szkoleniowa  

pt. „Oswoić lęki i trudności dziecka ze spektrum autyzmu”   

Rolkowe zakończenie lata w Kaletach   

22  września, w wyjątkowo piękną         

i słoneczną niedzielę, na torze 

rolkowym w Kaletach odbył się piknik 

rodzinny pn. „Rolkowe zakończenie 

lata”. Frekwencja dopisała, a zawody 

odbyły się w miłej i sportowej atmos-

ferze walki w duchu fair-play. Zmaga-

nia przeprowadzone zostały w katego-

riach wiekowych, podczas których 

wyłoniono rolkarzy z najlepszym cza-

sem okrążenia 300-metrowego toru.

  
W kategorii Open wystartowali wszyscy 

rolkarze. Najszybciej do mety dotarli:

  

1. Wojciech Kupka  

2. Kacper Ocelok  

3. Sandra Katryniok  

 

W kategorii młodzież w wieku 11-18 lat:

  

1. Kacper Ocelok 43.13 s  

2. Emilia Binek 45.47 s  

3. Katarzyna Dal-

kowska 51.63 s.  

 

W kategorii dzieci 

do lat 10:  
1. Kamil Kwoka 

52.00 s.  

2. Wojciech Kupka 

54.09 s.  

3. Wiktor Binek 

54.23 s.  

 

    W ramach pikni-

ku odbył się również 

konkurs na przejazd 

rodzinny. Najszyb-

szą rodziną, która okrążyła tor rolkowy 
w czasie 49.52 sekund zostali Emilia       

i Artur Binek. Podczas imprezy nagro-

dzono również pomysłowość naszych 

mieszkańców na strój rolkarza. Decyzją 

publiczności, największe oklaski i tym 

samym tytuł najciekawiej przebranego 

rolkarza otrzymał pięcioletni Mateusz 

Golec. Nagrody zwycięzcom wręczyli 
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia, przewodnicząca Rady Miejskiej 

Janina Perz oraz wiceprzewodniczący 

Alojzy Rupik. Wszystkim uczestnikom 

zawodów serdecznie gratulujemy!  

Burmistrz Miasta Kalety składa serdecz-

ne podziękowania dyrektorowi MDK 

Marianowi Lisieckiemu za przeprowa-

dzenie sportowych zmagań oraz miesz-

kańcom za liczny udział w pikniku.  

   

Agnieszka Kwoka 

Agnieszka Kwoka 
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Agnieszka Kwoka 

M iejskie Przedszkole nr 1 „Leśne 

Skrzaty” w Kaletach świętowa-

ło w piątek, 20 września, Dzień Przed-

szkolaka. Święto to zostało ustanowio-

ne, aby podkreślić wagę edukacji 

przedszkolnej w rozwoju i edukacji 

dzieci.  

     Dzień ten ma także dostarczyć dzie-

ciom kolejnych okazji do świętowania, 

wspaniałej zabawy oraz czerpania rado-

ści z bycia przedszkolakiem.  

    Najmłodsze dzieci z grupy Jagódki 

zostały pasowane na przedszkolaków.  

W uroczystości z ramienia władz samo-
rządowych wziął udział Pan Dariusz 

Szewczyk – zastępca 

Burmistrza Miasta Ka-

lety, który w imieniu 

burmistrza Pana Klau-

diusza Kandzi oraz 

swoim pogratulował 

najmłodszym dzie-

ciom, że stały się praw-

dziwymi przedszkola-

kami oraz przekazał 

przedszkolakom mate-
riały edukacyjne do 

Programu Powszechnej 

D w u j ę z y c z n o ś c i 

„Dwujęzyczne Dzieci”, 

który ma na celu wprowadzanie dziecka 

w świat języka angielskiego równolegle 

do języka polskiego tak, aby angielski 

nigdy nie stał się dla niego językiem 

obcym.  

Dzieci z Miejskiego Przedszkola w Kaletach otrzymały materiały edukacyjne  

do nauki języka angielskiego   

Agnieszka Kwoka 

Udany piknik rowerowy w Truszczycy w ramach Niedzieli z Cittaslow    

29  września, w stanicy rowerowej 

w Truszczycy, odbył się rowe-

rowy piknik rodzinny. Mieszkańcy 

naszego miasta jak zwykle dopisali.  

W miłej i sportowej atmosferze prze-

prowadzone zostały konkursy i zawo-

dy zaplanowane na ten dzień.  
    O godzinie 14.00 wystar-

tował rajd rowerowy na 

orientację w ramach Nie-

dzieli z Cittaslow, w którym 

wzięło udział 5 dwuosobo-

wych drużyn. Przeszło 30 

kilometrową trasę najszyb-

ciej pokonali bracia Dawid    
i Piotr Fronczek. Drudzy na 

metę przybyli Damian Ga-

bryś i Dawid Kucharczyk,    

a trzecie miejsce zdobyły 

panie Katarzyna Kandzia       

i Lidia Chrobok.  

    Dla najmłodszych odbył 

się konkurs wiedzy o ru-

chu drogowym, który 

przeprowadził burmistrz 

miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia. Tutaj każdy był 
zwycięzcą. Wszystkie 

dzieci wykazały się znako-

mitą znajo-

mością zna-

ków drogo-

wych.  

     W ra-

mach pikni-

ku, nasi mieszkańcy mieli 

okazję pochwalić się naj-

starszymi jednośladami,     

a także opowiedzieć nam      
o nich ciekawostkę. Rower 

z 60-letnią historią zapre-

zentował pan Walter Kla-

bis z Truszczycy, który zwyciężył w tym 

konkursie.  

    Dużym zainteresowaniem cieszył się 

także konkurs plastyczny zorganizowany 

dla dzieci pn. „Rowerem przez Leśny 
Zakątek Śląska”. Wpłynęło bardzo dużo 

prac, wszystkie były ciekawe więc jury 

miało niezwykle trudne zadanie 

aby wybrać 6 najładniejszych. 

Przewodniczący Kapituły radny 

Zygmunt Mirowski ogłosił, iż 

nagrodzeni zostali: Weronika 

Lach, Błażej Wochnik, Nina 

Gansiniec, Julia Brożek, To-
biasz Musik i Wiktor Kowol.

  

    Zwycięzcom wszystkich kon-

kursów i zawodów serdecznie 

gratulujemy!  
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Wyjazdowe zwycięstwo w Mstowie 

Po  ostatnich pięciu kolejkach, w których drużyna Unii zdołała ugrać zaledwie jeden punkt remisując 

bezbramkowo w Rędzinach z tamtejszą imienniczką, przyszło drugie wyjazdowe zwycięstwo.           

28 września Unici ugrali 3 punkty w Mstowie pokonując tam Wartę 3:1. 

 

Wynik cieszy, nie mniej jednak warto 
zwrócić uwagę, że Warta jest czerwoną 

latarnia tabeli i w dotychczasowych 

ośmiu kolejkach (wliczając mecz z Unią) 

aż 7 razy schodziła z boiska pokonana… 

Nadal więc czekamy, aż Unia jesienią 

wskoczy we właściwy rytm , a także na 

pierwsze zwycięstwo na stadionie przy 

Fabrycznej. 

Na przełomie października i listopada 

Unia zagra: z Amatorem Golce (12.10, 

wyjazd), MLKS Woźniki (19.10, dom), 

Olimpią Truskolasy (27.10, wyjazd),  
Gromem Cykarzew (2.11, dom) i Gminą 

Kłomnice (9.11, wyjazd). 

Jacek Lubos 

8.30 10.30 
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Miejski Dom Kultury zaprasza na promocję książki     

p. Józefa Breguły  

„Upadłość Kaletańskich Zakładów Celulozowo–         

Papierniczych. Fakty i mity”  

Plener malarski w Zielonej  

W  miesiącu wrześniu odbył się   

w Zielonej plener malarski 

grupy plastycznej Inspiracje, której 

tematem była kaletańska złota jesień.  

    Brało w nim udział 9 malarzy oraz 

jeden artysta rzeźbiarz. Organizatorem 
wydarzenia był Miejski Dom Kultury   

w Kaletach.  

    Wystawę prac będzie można podzi-

wiać już wkrótce w siedzibie MDK-u.  

O terminie wernisażu poinformujemy 

niebawem.  

W  czwartek, 17 października,      

o godzinie 18.00, w sali sło-

necznej Miejskiego Domu Kultury     

w Kaletach, odbędzie się wieczór pro-

mocyjny książki napisanej przez byłe-

go burmistrza naszego miasta– pana 

Józefa Bregułę, traktującej o procesie 

upadłości fabryki, która przez ponad 

100 lat była symbolem kariery histo-

rycznej Kalet. 

     Proces upadłości zakładu (który nota 

bene oficjalnie nie zakończył się do dziś 

dnia) przez lata trwania wygenerował 

wiele kontrowersyjnych sądów i opinii. 

Autor książki, opierając się na mnogich 

dokumentach bezpośrednio dotyczących 

tego problemu, a także m.in. na artyku-

łach prasowych  i innych publikacjach, 

postanowił rzetelnie zmierzyć się           

z prawdami, półprawdami i mitami, ja-
kie narosły wokół likwidacji KZCP. 

Sam też znalazł sponsorów dzięki któ-

rym książka ostatecznie ujrzała światło 

dzienne.  

    W czwartek, 17 października, podczas 

promocji tomu, będzie można osobiście 

porozmawiać z autorem na tematy zwią-

zane bezpośrednio z książką i nie tylko. 

Serdecznie zapraszamy!   

Marian Lisiecki 

Puchar Prezesa Koła PZW Kalety dla Stanisława Szmalemberga 

15  września, na zbiorniku licen-

cyjnym nr 1, odbyły się zawody 

wędkarskie o Puchar Prezesa Koła 

PZW Kalety.  

    Oprócz przedstawicieli miejscowych 
wędkarzy udział w nich brali także za-

wodnicy z zaprzyjaźnionych kół: Bla-

chownia, Koszęcin, Woźniki i Lubliniec. 

     W szranki stanęło 28 nadwodnych 

łowców, w tym jedna przedstawicielka 

płci pięknej. Pomimo pięknej pogody– 

ryby w tym dniu  zbytnio nie intereso-

wały się wymyślnymi przynętami i zanę-

tami.  

    Po 4 godzinach przyszedł czas na 

zważenie wyciągniętych z wody na węd-

ki spławikowe, baty oraz tyczki okazów. 
Zawartość siatek stanowiły głównie 

leszcze, płocie  i niewielkie karpie.  

    Najwięcej, bo nieco ponad 4 kilogra-

my ryb udało się złowić  mistrzowi fa-

chu– Stanisławowi Szmalembergowi       

z Kalet, drugi na podium Seweryn Ci-

choń– także członek kaletańskiego Koła

– wyciągnął z wody 1,7 kg ryb mniej niż 

zwycięzca (2,315 kg). Trzecie miejsce 

zajął Michał Kwiring z Koszęcina  

(2,215 kg), a tuż poza pudłem znaleźli 
się jeszcze Robert Koryciorz z Blachow-

ni (2,105 kg) i Piotr Ciba z Woźnik 

(2,065 kg).  

    Po zawodach dekoracji zwycięzców 

dokonano w Miejskim Domu Kultury. 

Czempioni odebrali puchary z rąk preze-

sa Roberta Kudra i wiceprezesa Jerzego 
Pakuły. 

Jacek Lubos 
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W  miesiącu wrześniu,  po przekazaniu placu budowy, ruszyły prace przy remoncie ulicy Lubszeckiej w Kuczowie.  

     Inwestycja zakłada budowę nawierzchni tej drogi gminnej z betonowej kostki brukowej oraz budowę kanalizacji 

deszczowej. Dodatkowo zmodernizowany zostanie również system wodo-

ciągowy. Termin zakończenia prac przy remoncie ul. Lubszeckiej przewi-

dziany został w umowie z wykonawcą - Spółką POL-BRUK z Poczesnej - 
na listopad 2019 r. Całość inwestycji opiewa na kwotę 967.795,57 zł,         

z czego 381.290,50 zł Miasto Kalety pozyskało z Budżetu Państwa w ra-

mach Funduszu Dróg Samorządowych oraz na modernizację wodociągu    

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 - 2020.  
Bolesław Gruszka 

Trwa remont ulicy  Lubszeckiej w Kuczowie 

I nformujemy, że projekt Miasta Kalety polegają-

cy na wymianie źródła ciepła w budynkach jed-

norodzinnych – piece na pellet i gaz płynny typu 

propan butan - złożony w ramach naboru konkur-

sowego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, nie 

uzyskał dofinansowania.  

    Powyższa decyzja podyktowane była stanowiskiem 

Zarządu Województwa Śląskiego, który z uwagi na 

ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych, 

nie zakwalifikował projektu naszego miasta do otrzy-

mania dofinansowania.  

     W ramach konkursu wpłynęło 131 wniosków          

z całego Województwa Śląskiego z czego do dofinan-

sowania wybranych zostało 23 z nich. Tym samym, w 

związku z brakiem środków zewnętrznych na ten cel, 

nasze Miasto nie będzie realizowało przedmiotowego 

projektu. 

    Dodatkowo przypominamy, że w pok. 11 Urzędu 

Miejskiego w Kaletach funkcjonuje punkt konsul-

tacyjnych Rządowego Programu „Czyste powie-

trze”, w ramach którego właściciele budynków 

mieszkalnych mogą starać się o środki między in-

nymi na wymianę źródła ciepła. 

Wniosek Miasta Kalety na wymia-

nę źródła ciepła– pieców na pellet   

i gaz płynny typu propan butan      

-  bez dotacji marszałka  W  związku z rozstrzygnięciem przetargu przez Grupę zakupo-

wą, w skład której wchodzą Kochanowice, Pawonków,   

Woźniki oraz Kalety jako lider tej grupy, 12 września 2019 r.,         

w Urzędzie Miejskim w Kaletach, podpisana została umowa z firmą 

PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Konopi-

skach. 

     Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi odbioru i zagospodaro-

wania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka-

łych, powstałych na terenie czterech Gmin w Województwie Śląskim. 

Umowa została zawarta na okres 15 miesięcy, a jej obowiązywanie roz-

poczęło się od dnia 1 października 2019 r. 

     Celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamó-

wienia publicznego było wynegocjowanie jak najniższych opłat za wy-

wóz odpadów z posesji naszych mieszkańców. 

    Zgodnie z nową umową cena jednostkowa za odbiór i zagospodaro-

wanie 1 t odpadów zmieszanych wynosi 666 zł brutto, natomiast cena za 

odbiór i zagospodarowanie 1 t odpadów segregowanych wynosi 612 zł 
brutto. 

    Porównując stawki w obecnej umowie, które wynoszą odpowiednio 

za odbiór i zagospodarowanie 1 t odpadów zmieszanych - 620 zł brutto 

oraz za odbiór i zagospodarowanie 1 t odpadów segregowanych - 590 zł 

brutto, nowe stawki są wyższe, jednak nie wpłyną na podwyżki stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

    Jednocześnie informujemy, że w większości gmin obecnie przepro-

wadzane indywidualne przetargi doprowadziły do uzyskania wyższych 

cen za odbiór odpadów, zaś w naszym przypadku udało się ceny utrzy-

mać na podobnym poziomie. 

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów          

komunalnych podpisana    

Xymena Sudakowska Agnieszka Kwoka 
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Dariusz Szewczyk 

18  września odbiorem technicz-

nym prac zakończony został    

I etap remontu nawierzchni drogi 

gminnej ul. Ofiar Katynia w Zielonej.  

    W zakres prac wchodziło wykonanie 

nakładki asfaltowej na odcinku drogi      

o długości 300 mb od skrzyżowania      

z ul. Stawową. W odbiorze prac wzięli 

udział burmistrz Miasta Kalety Klau-

diusz Kandzia, wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej 

w Kaletach 

Alojzy Rupik, 

radna dzielnicy 

Zielona Miro-
sława Potempa, 

przedstawiciele 

w y k o n a w c y 

firmy Domax     

z Boronowa, 

inspektora Nad-

zoru Budowla-

n e g o  o r a z 

przedstawiciele 

Nadleśnictwa 

Koszęcin.  

    Wartość prac 
I etapu inwestycji wyniosła 315.168,05 

zł. Na realizację całego zadania Miasto 

Kalety pozyskało środki zewnętrzne     

z Nadleśnictwa Koszęcin w kwocie         

135.000,00 zł. Kolejny etap dający no-

wą nawierzchnię całej ulicy planowany 

jest na przyszły rok.  

Remont I etapu drogi gminnej ulicy Ofiar Katynia       

zakończony   

M iasto Kalety 

zajęło 12 

miejsce na Śląsku 

wśród gmin miejskich i miejsko - wiej-

skich w „Rankingu Samorządów” opu-

blikowanym w dzienniku Rzeczpospoli-

ta. Kalety (15,5 pkt) znalazły się na 149 

miejscu. Wyniki gmin powiatu tarno-

górskiego (klasyfikowanych w tej samej 

kategorii) były następujące: Miasteczko 

Śląskie 532 miejsce z 10,68 pkt., Ra-

dzionków 299 miejsce z 12,73 pkt., wy-

przedziły nas tylko Tarnowskie Góry 

zajmując 74 miejsce z 21,81 punktami. 
    W kategorii gminy miejskie i miejsko-

wiejskie uwzględnionych zostało 864 sa-

morządów. Autorzy tak opisują ranking: 
„Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę meto-

dologią, nasz ranking weryfikuje skutecz-

ność działań władz samorządowych         

w kształtowaniu zrównoważonego rozwo-

ju wspólnoty lokalnej, ujmowanego          

w strategicznych kategoriach: trwałości 

ekonomicznej, trwałości środowiskowej, 

trwałości społecznej oraz w zakresie jako-

ści zarządzania.”  

Kalety w „Rankingu 

 Samorządów Rzeczpospolitej”  

Bolesław Gruszka 



 

  www.kalety.pl 

Nr 10 (330) 12         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 



 

  www.kalety.pl 

październik 2019                Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       13 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  



 

  www.kalety.pl 

Nr 10 (330) 14         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 



 

  www.kalety.pl 

październik 2019                 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety       15 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

MATERIAŁ PŁATNY 



 

  www.kalety.pl 

MATERIAŁ PŁATNY Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
Wydaje Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2

 Redakcja: Jacek Lubos (red. nacz.),  

Janusz Maruszczyk.  
 

Materiały do Biuletynu przyjmowane są   

do 20-tego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos@kalety.pl  

oraz w Urzędzie  Miejskim,  

w biurze nr 23 b.    

 

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  

(034) 352– 76 –52,  

pon. 7.30- 17.00,  

wt. – czw. 7.30-15.30,  

pt. 7.30-14.00   

 
Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  

(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn@kalety.pl 

w godzinach 8.00– 11.30 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  

 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  

Druk: Fotoidruk,  

42– 660 Kalety,  

ul. Fabryczna 26, www.fotoidruk.pl,  

Nakład 700 egz. 

MATERIAŁ PŁATNY 

Program obchodów  

Święta Odzyskania Niepodległości w Kaletach: 

 

9 listopada 
Zielona, g.12.00– 8. Bieg Niepodległości 

 o Puchar Burmistrza Miasta Kalety 

 

11 listopada 
godzina 10.00 - w kościele przy parafii pod wezwaniem 

św. Józefa w Jędrysku odprawiona zostanie uroczysta 

Msza św. za Ojczyznę, 

godzina 11.00 - przejście mieszkańców, władz miasta, 

pocztów sztandarowych, orkiestry dętej pod pomnik  

Bojowników o Wolność i Demokrację, 

godzina 11.30 - składanie wiązanek kwiatów pod        

pomnikiem, przemówienie burmistrza miasta. 

 


