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Grudzień 2020 

Kalety wysoko w „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej”  
– pierwsze miejsce w Powiecie Tarnogórskim   

M iasto Kalety zajęło 1 miejsce w Powiecie Tarnogórskim 

oraz 16 miejsce na Śląsku wśród gmin miejskich i miejsko 
- wiejskich w „Rankingu Samorządów” opublikowanym w dzien-

niku Rzeczpospolita. Kalety (47,97 pkt) znalazły się na 128 miej-
scu.  
    Wyniki gmin powiatu tarnogórskiego (klasyfikowanych w tej 

samej kategorii) były następujące: Radzionków 141 miejsce z 46,13 punktami, Tarnowskie Góry 255 miejsce       
z 39,93 punktami oraz Miasteczko Śląskie zajmując 509 miejsce z 32,84 punktami. W kategorii gminy miejskie     

i miejsko-wiejskie uwzględnionych zostało 874 samorządów. Autorzy tak opisują ranking: „Ranking Samorzą-
dów 2020, ocenia dotychczasowe dokonania i kondycję miast i gmin w wielu obszarach, przez to jest dobrym 
punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach rozwojowych poszczególnych samorządów. Niewątpliwie obecnie 

taką dyskusję zdominują wyzwania związane z pandemią.”  
Dariusz Szewczyk 
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Biuletyn Informacyjny  

Miasta Kalety 

MATERIAŁ PŁATNY 

10 listopada– w trybie zdalnym– odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

 

 

 

 

 

 

Restauracja ”Słono i słodko” 

 w Zielonej  

zaprasza do zamawiania  

 domowych obiadów  

na wynos. 

Zamówienia prosimy składać          

z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Kalety– Zielona 
ul. Ofiar Katynia 110  

(dawny „Zajazd u Rzepki”) 

 

Kontakt pod nr tel. : 601-630-058 

PODZIĘKOWANIE 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CZYNNIE UCZESTNICZYLI W POSZUKIWA-
NIACH MAKSA HARTLIKA, W TYM ZWŁASZCZA FUNKCJONARIUSZOM POLICJI, STRAŻAKOM ORAZ     

INNYM SŁUŻBOM, SĄSIADOM, ZNAJOMYM, A TAKŻE PANU BURMISTRZOWI KLAUDIUSZOWI KANDZI 
WRAZ Z GRONEM PRACOWNIKÓW I RADNEMU ALOJZEMU RUPIKOWI 

SKŁADA RODZINA ZAGINIONEGO 

11 listopada odbyły się w naszym mieście symboliczne obchody kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.  

25 listopada Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej panią Janiną Perz oraz przewodni-

czącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych panią Ireną Nowak przedstawił wybranych stypendystów Bur-

mistrza Miasta Kalety za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2019/2020.   

21 listopada, na targach Bike-Expo w Kielcach, miasto Kalety po raz kolejny zostało odznaczone w kategorii gmina do 10.000 

mieszkańców za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej.  

16 listopada podpisana została umowa z nowym wykonawcą na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunal-

nych. 
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Monika Gambuś 

Symboliczne obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

W  środę, 11 listopada, odbyły się w naszym mieście symboliczne obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

    O godzinie 10.00 odprawiono mszę świętą w kościele p.w. św. Józefa w Kaletach Jędrysku, sprawowaną przez Ks. Proboszcza 

Wojciecha Ciosmaka w intencji Ojczyzny. Ze względu na panującą epidemię, w tym roku zrezygnowano z uroczystego przemarszu 

ulicami naszego miasta pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację. Z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, symboliczne 

wieńce pod pomnikiem złożyli burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, druhowie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach naczelnik Kazimierz Złotosz wraz z prezesem Henrykiem Złotoszem oraz radny powiato-

wy Eugeniusz Ptak.  
Agnieszka Kwoka 

Kalety po raz kolejny laureatem konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”    

P odczas tegorocz-

nych targów 
Bike-Expo w Kiel-

cach, które miały 

miejsce 21-22 listo-

pada, rozstrzygnięta została IX edycja 

konkursu „Gmina przyjazna rowerzy-

stom”, który organizowany jest corocz-
nie przez Polskie Towarzystwo Tury-

styczno – Krajoznawcze oraz Targi 

Kielce.  
    Miło nam poinformować, że Miasto 

Kalety po raz kolejny zostało odznaczone 

w kategorii gmina do 10.000 mieszkań-
ców za twórczy wkład w rozwój turystyki 

rowerowej. Wśród wszystkich gmin         

z całej Polski, które otrzymały wyróżnie-

nia, nasze miasto było jedyną gminą w 

województwie śląskim, które otrzymało 

taki dyplom.  

    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia składa serdeczne podziękowania 

wszystkim turystom kolarzom za nomina-

cję i ponowne docenienie naszego miasta 

jako atrakcyjnego pod kątem turystyki 

kolarskiej. Utwierdza to tylko w przeko-

naniu, że rozwój infrastruktury rowerowej 

w Kaletach jest potrzebny i jest dobrze 

obranym kierunkiem turystyki naszego 

miasta.  

Miasto nagrodziło Stypendiami Burmistrza najlepszych uczniów i studentów za szczególne 
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2019/2020   

25 listopada burmistrz miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia wraz z przewodni-

czącą Rady Miejskiej panią Janiną 
Perz oraz przewodniczącą Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia        

i Spraw Socjalnych panią Ireną Nowak 
przedstawił stypendystów Burmistrza 

Miasta Kalety za szczególne osiągnięcia 

naukowe, sportowe i artystyczne w ro-

ku szkolnym 2019/2020. 

    To kolejny rok, kiedy burmistrz doce-

nia osiągnięcia uczniów, motywując ich 

do dalszej pracy, do rozwijania swoich 

zdolności i zainteresowań. 
    Stypendia Burmistrza Miasta Kalety 

przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 

183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kale-

tach z dnia 2 września 2008 r. z później-

szymi zmianami. Stypendium jest wyróż-
nieniem indywidualnym dla uczniów        

i studentów, których zdolności i zaintere-

sowania wykraczają poza program szkol-

ny lub program studiów i którzy mogą 
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami 

naukowymi, artystycznymi lub sportowy-

mi, potwierdzonymi udziałem w konkur-

sach (olimpiadach) szczebla ogólnopol-

skiego lub międzynarodowego. W szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach sty-

pendium może być przyznane uczniom 

lub studentom, którzy osiągnęli sukcesy w 

konkursach lub olimpiadach na szcze-

blach innych niż w/w wymienione. 

    Stypendium artystyczne otrzymała: 

Zofia Czornik. Wśród stypendystów za 

osiągnięcia sportowe znalazł się: Miłosz 

Wilk. Stypendia naukowe otrzymali: Na-

talia Kawałko, Aleksandra Kupczak, To-

masz Przybyła, Anna Ślimok i Aleksy 

Walczak. 

     Burmistrz Miasta serdecznie pogratu-

lował wszystkim uczniom i studentom,     

a także życzył kolejnych sukcesów oraz 

motywacji do dalszej pracy. 

Agnieszka Kwoka 
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Jacek Lubos: od ponad roku zajmujesz 

się w kaletańskim magistracie progra-
mem „Czyste Powietrze”. Zaintereso-

wani tematem zapewne dobrze wiedzą, 
o co w nim chodzi, ale czy mógłbyś 
przybliżyć temat laikom? 
Przemysław Kocot : oczywiście. Cieszę 
się, że za pośrednictwem „Biuletynu” 

będziemy mogli uświadomić mieszkań-
ców Kalet w temacie wiedzy o korzy-

ściach środowiskowo– ekonomicznych, 

jakie niesie za sobą skorzystanie ze 

wzmiankowanego wyżej programu. 

J.L: tak więc? 
P.K.: nie trzeba nikomu przypominać, jak 

wielkim problemem jest dziś zła jakość 
powietrza w naszym kraju. Za te negaty-

wy odpowiada przede wszystkim tzw. 

niska emisja, związana ze stosowaniem 

emitujących zbyt dużą ilość szkodliwych 

dla zdrowia związków chemicznych przez 

stare piece centralnego ogrzewania, a tak-

że przez stare samochody i ich spaliny. 

Problem samochodowy leży poza kompe-

tencjami samorządów, ale z problemem 

numer jeden gmina może pomóc skutecz-

nie walczyć. 
J.L: w jaki sposób Miasto Kalety poma-
ga walczyć z niską emisją? 
P.K: 1 września 2019 roku Sejmik Woje-

wództwa Śląskiego uchwalił tzw. 

„uchwałę antysmogową” w sprawie wpro-

wadzenia na terenie województwa śląskie-

go ograniczeń w zakresie instalacji,         

w których występuje spalanie paliw. 

Uchwała ta skierowana została w stronę 
wszystkich użytkowników kotłów, pieców 

i kominków na paliwo stałe, precyzując–  

właścicieli budynków jednorodzinnych     

i wielorodzinnych,, wspólnot i samorzą-
dów lokalnych ,  oraz osób prowadzących 

działalność gospodarczą, posiadających 

kotły o mocy do 1 MW. Uchwała ta okre-

śliła daty graniczne wymiany starych ko-

tłów (pieców), tzw. ”kopciuchów”. 

J.L.: jak to w praktyce ma wyglądać? 

Jakie kotły-piece muszą być wymienio-

ne bezzwłocznie? 
P.K.: Przede wszystkim te, które wypro-

Czyste powietrze w Polsce, czyste powietrze w Kaletach. 
Rozmowa z Przemysławem Kocotem– pracownikiem Urzędu Miasta w Kaletach 

Unia kończy rundę jesienną na trzecim miejscu w tabeli 
Finał Pucharu Polski PPN Lubliniec dla Kalet 

W  sobotę, 28 listopada, wygranym 3:1 meczem z Promieniem Glinica, kaletańska Unia zakończyła tegoroczny sezon 

rozgrywkowy. Pucharowa wygrana z Promieniem zadecydowała o miejscu w finale Pucharu Polski PPN Lubliniec. 
Tydzień wcześniej, wyjazdowym zwycięstwem 3:1 w Truskolasach, Unici umocnili się na trzecim miejscu w ligowej tabeli.   
    Udaną rundę jesienną zawodnicy z Fabrycznej zamknęli bilansem 9 zwycięstw, pięciu remisów i zaledwie czterech porażek.       

W listopadowych meczach Unia pokonała 1:0 MLKS Woźniki (14.11), przegrała 1:2 z Jednością w Boronowie (18.11), a we wspo-

mnianym wyżej spotkaniu pokonała 3:1 Olimpię w Truskolasach. 

Prezes zarządu WFOŚ Tomasz Bednarek i burmistrz Klaudiusz Kandzia– podpisanie umowy na powstanie 

punktu doradczego programu „Czyste Powietrze”. Katowice, 16 lipca 2019 roku. 
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dukowano wcześniej, niż przed 10-cioma 

laty, tudzież te, które  nie posiadają ta-

bliczki znamionowej. 

J.L.: jeżeli mieszkaniec ma taki piec– 

ile ma czasu na wymianę go na bardziej 

ekologiczne  źródło ciepła?  

P.K.: niewiele ponad rok– do końca 2021. 

J.L.: co z pozostałymi, młodszymi 

„kopciuchami”?  

P.K.: jeżeli piec ma 5-10 lat trzeba go 

wymienić do  2023 roku, zaś poniżej 5 lat

– do końca roku 2025. 

J.L.: kotły– piece, z tego, co wiem, pro-

dukowane były w różnych klasach ja-

kościowych. 

P.K.:  Tak. Kotły klasy 4 i 5, czyli takie 

„nowocześniejsze kopciuchy” dostały 

najdłuższą datę graniczną do wymiany. 

Można z nich korzystać jeszcze przez        

7 lat. 

J.L.: dobrze. A co, gdyby mieszkaniec 

zlekceważył wspomniane przepisy i nie 

wymienił swojego „kopciucha” we 

wzmiankowanych w uchwale Sejmiku 

widełkach czasowych? 

P.K.: uchwała nie byłaby kompletna, 

gdyby nie wymieniała sankcji za zlekce-

ważenie zaleceń. Ryzykanci muszą się 
liczyć    z kontrolami pracowników Urzę-
du Miejskiego działającymi na podstawie 

ustawy Prawo o ochronie środowiska. 

Poza tym kontrolę przeprowadzić może 

też Policja oraz Inspektor Ochrony Środo-

wiska. 

J.L.: kary są dotkliwe? O jakich kwo-

tach mówimy? 

P.K.: to zależy od wielu kwestii. Najwyż-
sza kara grzywny to 5 tysięcy złotych. 

J . L . :  s p o r o .  A  i l e  k o s z t u j e 

„nowoczesny” piec? I co trzeba rozu-

mieć przez takie sformułowanie? 

P.K.: około  8 tysięcy (plus montaż). Są 
to piece na ekogroszek, piece gazowe         

i elektryczne (te ostatnie są ciut tańsze). 

Można też zainwestować w piec na pellet  

drzewny, ale to koszt około 14 tys. zł. 

Piece te posiadają certyfikat eco design V-

tej klasy. 

J.L.: przejdźmy do wniosków na dofi-

nansowanie. Punkt konsultacyjny         

w Kaletach działa już od ponad roku. 

Jak duże jest zainteresowanie miesz-

kańców?   

 P.K.: od początku dość duże. Punkt dzia-

ła dokładnie od 1 września 2019 roku,      

a jego powstanie poprzedziło podpisanie 

odpowiedniej umowy pomiędzy reprezen-

towanym przez burmistrza Klaudiusza 

Kandzię Miastem Kalety a Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska w Kato-

wicach, który reprezentował Prezes Za-

rządu Tomasz Bednarek. Pomiędzy wrze-

śniem 2019 a październikiem 2020 ode-

brałem setki telefonów z pytaniami o pro-

gram „Czyste Powietrze”, informacji 

udzielałem także w biurze. Ostatecznie do 

tej pory z dofinansowań na wymianę źró-

dła ciepła skorzystało 59-ciu mieszkań-
ców, a 6-ciu otrzymało też dopłatę do 

montażu paneli fotowoltaicznych. W gro-

nie owych 59-ciu mieszkańców 19 osób 

wymieniło stary piec na piec na ekogro-

szek, 25 na piec pelletowy, 2 na gazowy 

oraz 1 osoba na elektryczny. Na najdroż-
sze w tej chwili rozwiązanie, czyli wy-

mianę starego systemu grzewczego na 

pompę ciepła, zdecydowało się 12 kale-

cian. Suma wydatków na wszystkie złożo-

ne wnioski wyniosła ponad 618 tysięcy 

złotych. 

J.L.: kwota imponująca, ale setki tele-

fonów i tylko 65-ciu beneficjentów? 

Skąd taka dysproporcja?  

P.K.: wspominana wyżej uchwała Sejmi-

ku dość rygorystycznie precyzuje, kto 

może skorzystać z programu „Czyste Po-

wietrze”. Program dofinansowań obejmu-

je tylko budynki jednorodzinne. Aby zło-

żyć wniosek trzeba być właścicielem bądź 
współwłaścicielem budynku i nie przekra-

czać 100 tysięcy złotych dochodu na rok.  

J.L.: w ramach pracy w punkcie kon-

sultacyjnym zajmujesz się jedynie po-

mocą przy wyjaśnianiu jak działa pro-

gram „Czyste Powietrze” i kto może 

ubiegać się o dofinansowanie? 

P.K.: to tylko część (chociaż ta większa) 

moich zadań. W zakres moich obowiąz-

ków wchodzi także służenie radą i pomo-

cą w końcowym etapie uczestnictwa w 

programie, a więc przy wypełnianiu doku-

mentów rozliczeniowych.  

J.L.: właśnie– rozliczenia. Jaki procent 

wydatków podlega zwrotowi? 

P.K.: na dzień dzisiejszy 30%, ale nie 

więcej niż 3 tysiące złotych. 

J.L.: jak długo trzeba czekać na zwrot?  

P.K.: zwykle do 30 dni. 

J.L.: być może wielu mieszkańców do-

piero po przeczytaniu tego materiału 

będzie chciało złożyć odpowiedni wnio-

sek i skorzystać z dofinansowania. Ile 

mają na to czasu? 

P.K.: jest czas na przeanalizowanie 

wszystkich za i przeciw, bo wnioski moż-
na składać do końca 2027 roku. Nie mniej 

jednak trzeba pamiętać o „uchwale anty-

smogowej” i terminach wymiany 

„kopciuchów”, jakie narzuca ona na wła-

ścicieli tych starych pieców. Tak więc– 

im szybciej– tym lepiej. 

J.L.:  czy program „Czyste Powietrze” 

także narzuca na realizujących wymia-

nę źródeł ciepła jakieś odgórne termi-

ny? 

P.K.: beneficjent programu ma na realiza-

cję zadań zawartych we wniosku 30 mie-

sięcy. 

J.L.: Na jakie inne zadania, oprócz źró-

deł ciepła, program „Czyste Powietrze” 

oferuje ? 

P.K.: można uzyskać dotację na zadania 

związane z termomodernizacją budyn-

ków, tj: docieplenia ścian, dachu lub stro-

pu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrz-

nych, montaż odnawialnych źródeł energii 

(paneli fotowoltaicznych i solarnych),      

a także wentylację mechaniczną. Trzeba 

przy tym pamiętać, że aby wnioskować    
o dofinansowanie na realizację tych zadań 
trzeba być już posiadaczem ekologiczne-

go źródła ciepła  połączyć te zadania        

z wymianą starego kotła na ekologiczny. 

J.L.:  powiedzmy, że mieszkaniec wy-

mienił swoje źródło ciepła na ekologicz-

ne nie wiedząc o funkcjonowaniu pro-

gramu „Czyste Powietrze” i pokrył 

100% wydatków z tym związanych       

z własnej kieszeni, a teraz zastanawia 

się, czy można jeszcze w tej kwestii coś 
„odkręcić”. Ma jakieś szanse? 

P.K.: to zależy o jakim przedziale czaso-

wym mówimy. Jeżeli ma niezbędną doku-

mentację finansową a przedsięwzięcie 

zostało rozpoczęte do 6 miesięcy przed 

złożeniem wniosku– może liczyć na dofi-

nansowanie.  

J.L.: jaką maksymalną kwotę dofinan-

sowania można dostać z programu 

„Czyste Powietrze”? 

P.K.: to maksimum wynosi aż 30 tysięcy 

złotych w przypadku wyboru pompy cie-

pła lub instalacji fotowoltaicznej.      

J.L.: z rozmowy wnioskuję, iż, skoro 

ostatnie wnioski można składać do koń-

ca 2027 roku, to data ta będzie także 

datą graniczną funkcjonowania punktu 

konsultacyjnego programu „Czyste 

Powietrze” w kaletańskim Urzędzie 

Miejskim? 

P.K.: nie do końca, bo przecież, jak już 
wspomniałem, uczestniczymy również 
aktywnie w procesie rozliczeniowym,       

a ten zakończy się dwa lata później, czyli 

w roku 2029.  

J.L.: tak więc przed Tobą jeszcze 9 lat 

w służbie czystemu powietrzu w Kale-

tach. Życzę owocnej pracy i zadowole-

nia mieszkańców. 

P.K.:  dziękuję. Będę się starał, żeby tak 

to właśnie wyglądało.    
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N apisać, że cały nasz świat przeży-

wa obecnie trudny okres, byłoby 
truizmem i tzw. ”oczywistą oczywisto-

ścią”. Mamy grudzień 2020 roku,          

a ludzkość zmaga się od kilku miesięcy 

z niemal nieznaną żyjącym pokoleniom 

sytuacją pandemii wirusa zbierającego 

śmiertelne żniwo na niemal wszystkich 
kontynentach. Politycy, naukowcy             

i lekarze zachodzą w głowę, jak zaha-

mować liczbę zakażeń i wyeliminować 
chorobę, która w strachu, po raz pierw-

szy od dziesiątek lat, połączyła zarówno 

wielkich tego świata, jak i ludzi stoją-
cych w swoich hierachiach społecznych 

na najniższych stopniach drabinki. Wi-

rus utrudnił nam życie, do którego 

przyzwyczailiśmy się od dzieciństwa. 

Zakazy, nakazy i ograniczenia– to coś, 
co musieliśmy przyjąć jako element 
codzienności. Spekulujemy jak długo to 

wszystko potrwa. Kilka miesięcy? Pół 

roku? Dwa lata? Na ten moment nikt 

nie zna odpowiedzi na to pytanie, choć 
słyszałem już zdanie, że rzesza eksper-
tów od COVID-19 przewyższyła obec-

nie liczebnie zbiorcze dane dotyczące 

zakażonych. Ale to wszystko już wiemy. 

Niewielu z nas uświadamia sobie jed-

nak, że nie jesteśmy pierwszymi, a za-

pewne nie będziemy też ostatnimi ludź-
mi, którym dane jest i będzie zmaganie 

się z pandemią. Nad pokoleniami, które 

przeminęły mamy jednak tę przewagę, 
że koniec końców pewnego dnia ktoś 
uskuteczni  szczepio nkę ,  któ ra 

(przynajmniej na jakiś czas) uodporni 
nas na działanie wirusa. Setki, a nawet 

jeszcze dziesiątki lat temu, nie było ta-

kiej szansy. Przetrwanie było czystym 

przypadkiem.   
     Epidemie i pandemie dręczą ludzkość 
zapewne od zarania dziejów. Zarazy         

z czasów poprzedzających wynalazek 

pisma znamy pobieżnie z niektórych zna-

lezisk archeologicznych i możemy o nich 

jedynie gdybać. Poniżej chciałem jednak 

Państwu przybliżyć kilka momentów      

w historii, kiedy świat zmuszony został do 

zmierzenia się z nieznaną biologiczną siłą. 
Choroba przychodziła, szybko się roz-

przestrzeniała, zabierała ludzi tysiącami, 

trwała zazwyczaj kilka lat, i znikała tak 

nagle, jak się pojawiła. 

    Do najbardziej znanych epidemii z cza-

sów przed narodzeniem Chrystusa zalicza 

się tzw. zarazę ateńską. Był koniec V wie-

ku p.n.e. Greckie państwo– miasto będące 

kolebką demokracji przeżywało właśnie 

swój największy rozkwit i z  optymizmem 

patrzyło na szanse ostatecznego zwycię-
stwa w rozpętanej właśnie II wojnie pelo-

poneskiej, w której głównym rywalem 

Aten był jej odwieczny rywal– Sparta. 

Wojska spartańskie ruszyły na stolicę 
przeciwnika, co spowodowało, że popula-

cja 100 tysięcznego miasta rozszerzyła się 
znacznie o mieszkańców zbiegłych z at-

tyckich wiosek za solidne ateńskie mury 

w obawie o swoje życie. Paradoksalnie 

jednak trafili oni z deszczu pod rynnę, bo 

miasto stało się siedliskiem zarazy.  

    Opisujący wojnę peloponeską historyk 

Tukidydes twierdził, że wirus miał swoje 

początki w Etiopii i przedostał się do Gre-

cji przez Egipt i Libię. W Attyce,              

a zwłaszcza w Atenach, zebrał swoje naj-

krwawsze żniwo. Według Tukidydesa 

„zaraza ta przewyższała wszystko, co się 
da opisać. Wybuchała z niebywałą siłą”. 

Atakowała wszystkich bez względu na 

kondycję fizyczną. Zaczynało się od go-

rączki i uciążliwego pieczenia w oczach, 

następnie język puchnął do tego stopnia, 

że nie dało się oddychać, po czym nastę-
pował kaszel, nudności i wymioty. Ludzi 

palił wewnętrzny ogień do tego stopnia, 

że nie mogli znieść na sobie żadnych 

ubrań. Najbardziej krytyczne było pierw-

szych 7-9 dni, kto je przetrwał– mógł 

spojrzeć w przyszłość z umiarkowanym 

optymizmem (ozdrowieńcy niejednokrot-

nie tracili pamięć i nie poznawali nawet 

swoich bliskich). Takich ludzi był jednak 

nikły odsetek. Zarażenie było praktycznie 

jednoznaczne ze śmiercią, która nie 

oszczędziła nawet słynnego ateńskiego 

wodza Peryklesa. Choć ostateczna liczba 

ofiar pozostaje zagadką– ofiar było z pew-

nością kilkadziesiąt tysięcy.  

    Choroba w końcu odpuściła, ale dla 

Aten stała się końcem snów o potędze. 

Wojna, rozstrzygnięta w 404 roku p.n.e. 

ostatecznie na korzyść Sparty, sprowadzi-

ła potężne polis do roli drugorzędnego 

państewka. Okres świetności greckich 

państw miał się ku końcowi. Na krótko 

jeszcze błysnęli Macedończycy (których 

notabene „tradycyjni” Grecy za Greków 

wcale nie uważali). A potem nastały 

rzymskie porządki.  

    Ekspansja Rzymu wprowadziła jego 

wojska w 165 roku  n.e. do Seleucji 

(obecnie w granicach Iraku). Stamtąd 

legioniści mieli przynieść do Europy na-

stępną „historyczną” zarazę– plagę anto-

nińską.  
    Zaraza w szybkim tempie opanowała 

prawie całe opanowane przez Rzym tery-

torium, a przekroczywszy Ren zaatakowa-

ła nawet niektóre plemiona germańskie. 

Jej objawem była wysypka czy owrzodze-

nia, które z czasem zmieniały się w odpa-

dające strupy. Nieodłączna była też wyso-

ka gorączka i biegunka. Tak jak niegdyś 
w Atenach, tak teraz największą umieral-

ność zanotowano w najbardziej zatłoczo-

nej stolicy imperium– Rzymie. Na cmen-

tarzach zaczęło brakować miejsc. Choro-

ba nie oszczędziła nawet cesarzy– zmarł 

na nią Lucjusz w roku 169 i Marek Aure-

liusz w 180 r. Udało się ją opanować po 

przeszło dekadzie, po czym wróciła za 

kolejnych 9 lat. Łącznie, według niektó-

rych szacunków, pochłonęła prawie 1/4 

populacji całego Imperium Romanum, 

być może 15 milionów ofiar…  Cesarstwo 

musiało odłożyć ad acta swoje plany eks-

pansji w Germanii, które ostatecznie nig-

dy nie zostały w pełni zrealizowane, dzię-
ki czemu Germanie uniknęli losu pełnej 

romanizacji, którego doświadczyli np. 

Galowie mieszkający na dzisiejszych tere-

nach Francji, Belgii i Szwajcarii.   

    Mijały lata. Rzym zdążył się odrodzić    
i upaść, kiedy nadeszła nowa śmierciono-

śna choroba– dżuma. Jej ogniskiem– tak 

jak poprzednich najbardziej znanych zaraz

– był ponownie Bliski Wschód, a konkret-

nie Egipt. Przez Palestynę i Syrię epide-

mia dosięgła stolicę nowego cesarstwa– 

wkraczający właśnie w szczytową fazę 
potęgi Konstantynopol. Jej nosicielami 

były podróżujące w ładowniach statków 

szczury. Dżuma Justyniana, nazwana tak 

od imienia panującego wówczas cesarza, 

jest bodajże pierwszą epidemią dziejową, 
którą można w 100% zidentyfikować. 
Była to tzw. dżuma dymieniczna. Pano-

wała w latach 541-544 i– tak jak w V 

w .p.n.e. w Grecji i w II w n.e. w Italii– 

po raz kolejny najbardziej zdziesiątkowała 

ludność stolicy. W szczytowym momen-

cie epidemii w metropolii nad Bosforem 

umierało około 10 tysięcy ludzi dziennie. 

Dżuma, którą udało się wyhamować 
wówczas po trzech latach, wracała później 

dość systematycznie. Fal nawrotu, aż po 

rok 750, miało być aż 19. W pierwszej 

fazie w samej stolicy zmarło na nią około 

300 tysięcy ludzi.  

    Dżuma Justyniana, analogicznie, jak 

dwie pierwsze opisane powyżej epidemie, 

miała swoje skutki polityczne. Marzenia 

cesarza o ponownym połączeniu władz-

twa nad Rzymem i Konstantynopolem nie 

zostały zrealizowane. Dzieje Europy Za-

chodniej potoczyły się własnym trybem.   

    Na kolejną wielką epidemię, a zasadzie 

już prawdziwą pandemię,  przyszło cze-

kać następne 800 lat. Zaatakowała          

„z przytupem” w latach 1346-1347 roku, 

a skala katastrofy była jednocześnie bez-

precedensowa i niewyobrażalna.  

Europejskie epidemie i pandemie, czyli wirus wirusowi nierówny 
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W odróżnieniu od powyższych, wielu      

z nas powinno ją chociażby mgliście koja-

rzyć z podręczników historii– była to dżu-

ma, potocznie zwana „czarną śmiercią”. 

    Istnieje kilka analogii łączących XV-

wieczna pandemię z obecną. Obydwie 

przedostały się do Europy z Chin,             

a „miejscem przeładunkowym” choroby 

(głównym– choć nie jedynym) były Wło-

chy. Tamtejsze republiki kupieckie po-

średniczyły bowiem w handlu z Dalekim 

Wschodem sprowadzając towary wzdłuż 
jedwabnego szlaku. Dżuma jest chorobą 
zakaźną gryzoni.  

    Siła rażenia XIV-wiecznej dżumy była 

nadzwyczaj skuteczna. Włoski poeta Boc-

cacio opisał, że nawet, kiedy jakieś zwie-

rzę (nie mówiąc już o człowieku) zbliżyło 

się do przedmiotu należącego do zarażo-

nego, po krótkim czasie padało martwe.  

U ludzi najpierw pojawiały się nabrzmie-

nia w kształcie jabłka w pachwinach i pod 

pachami, potem opuchlizna przenosiła się 
na inne części ciała, a ręce i nogi pokry-

wały czarne plamy. Według różnych sza-

cunków, w ciągu sześciu lat, „czarna 

śmierć” mogła zredukować ludność Euro-

py o około 60% i zabić 50 milionów lu-

dzi. Najboleśniej uderzyła w półwyspy 

Apeniński i Pirenejski, a także w połu-

dniową Francję, pozostawiając przy życiu 

tylko 20-25% populacji sprzed czasów 

zarazy. Ziemie polskie, leżące wówczas 

na peryferiach  handlowych, ucierpiały 

bardzo nieznacznie. Jak stwierdził jeden  

z naukowców zajmujących się tym tema-

tem– czasami w historii dostaje się premię 
za zacofanie… 

     Rok 1352, uznawany powszechnie za 

koniec pierwszej fali dżumy nie był by-

najmniej rokiem granicznym, wraz z któ-

rym choroba ta zniknęła z powierzchni 

ziemi. Wracała systematycznie w tym        

i następnych stuleciach i zabierała kolejne 

setki i tysiące ofiar. Wielka, jak dotych-

czas ostatnia jej pandemia, która rozpo-

częła się w roku 1855 roku i trwała ponad 

100 lat, zabrała łącznie około 12 milio-

nów ofiar. Nawet w czasach najnowszych, 

w tak wysoko rozwiniętym kraju jak 

USA, każdego roku 5–15 osób zaraża się 
dżumą (głównie w zachodnich stanach). 

Będąc w temacie dżumy warto też wspo-

mnieć o wszechobecnym dziś w mediach 

i codziennych rozmowach słowie 

„kwarantanna”. Sprytni (acz zdecydowa-

nie po czasie) Włosi, aby uchronić się 
przed nawrotami „czarnej śmierci” wymy-

ślili okres karencji, jaki statek przybywa-

jący do kupieckiego portu musi spędzić 
na morzu, zanim zostanie wpuszczony do 

doków. Jako pierwsza zasadę tę wprowa-

dziła Republika Raguzy (tereny dzisiej-

szej Chorwacji między Klekiem a Zatoką 
Kotorską. Raguza to dzisiejszy Dubrow-

nik). Według jej włodarzy i stosownego 

dokumentu, który z tej okazji wystawiono 

w 1377 roku, statek miał na morzu spę-
dzić 30 dni (trentena). Kolejne 10 dni 

dołożyła  już Wenecja w 1448 roku,          

i stąd przymusowy postój na morzu przez 

następne lata liczył dni 40– stąd od wło-

skiego liczebnika– quaranetna– kwaran-

tanna.    

    Ostatnią wielką pandemią, której świat 

doświadczył przed ujawnieniem się wiru-

sa z Wuhan, była zaraza zwana grypą 
hiszpanką. Całkiem zresztą niesłusznie      

i dość krzywdząco dla kraju ze stolica      

w Madrycie, bo wcale stamtąd nie pocho-

dziła. Świat dowiedział się o niej w ostat-

nim roku I wojny światowej, ale pisanie    

o zarazie w państwach walczących było 

tematem tabu (chodziło o nie osłabianie 

morale żołnierzy i obywateli). Hiszpania 

w wojnie nie uczestniczyła, tak więc 

dziennikarze w tym kraju mogli swobod-

nie publikować zatrważające dane. Tym 

sposobem tamtejsza prasa  stała się głów-

nym źródłem danych o chorobie, a skoja-

rzenie faktów i nadanie zarazie nazwy, 

pod którą do dziś kojarzy ją cały świat, 

było tylko kwestią czasu.      

    Hiszpanka była szczególnym szczepem 

grypy. Naukowcy do dziś toczą spory co 

jej pierwotnego ogniska. Dywaguje się 
przy tym o Francji i Chinach, ale najpraw-

dopodobniej z Haskell w amerykańskim 

stanie Kansas, gdzie objawy podobne do 

tych europejskich zaobserwowano u cho-

rych już pod koniec roku 1914. USA 

przystąpiło do wojny w roku 1917, a że 

Europa była teatrem zmagań armii rekru-

towanych (głównie przez Wielką Brytanię 
i Francję) z Afryki, Azji i Australii– roz-

przestrzenienie jej na inne kontynenty 

nastąpiło błyskawicznie. 

     Początki były dość niewinne. Pierwsze 

zachorowania zanotowano w marcu           

i kwietniu 1918 roku. Pacjenci jednak 

dość szybko zdrowieli. Zastanawiające 

było jedynie to, że jedną z grup najbar-

dziej podatnych na wirusa byli młodzi 

ludzie między 20 a 29 rokiem życia. Wio-

senne zarażenia szybko stały się historią   
i zapewne szybko by o nich zapomniano, 

gdyby grypa nie przypomniała o sobie już 
w sierpniu. „Przezbrojony” wirus zaatako-

wał z całą mocą. Opisujący w swoich 

książkach hiszpankę historycy Hovard 

Philips i David Killingray relacjonują:  
„W poważnych przypadkach jej ofiary 

cierpiały na silne bóle głowy i ciała oraz 

gorączkę; ich twarze stawały się niebie-

skie lub czarne, co było znakiem sinicy, 

kaszleli też krwią i krwawili z nosa. 

Śmierć następowała zwykle na skutek ata-

ku bakterii na płuca, co sprawiało, że te 

niezbędne do życia organy zamieniały się 
w worki cieczy i w konsekwencji topiły 

pacjenta. W przypadku większości cho-

rych atak trwał 2-4 dni. Zgon mógł jednak 

także nastąpić nagle: pojawiały 

się opowieści o ludziach, którzy nagle 

upadali i umierali, albo rozpoznawano     

u nich chorobę, a oni ulegali jej w ciągu 

kilku godzin.”. W zwartych zbiorowi-

skach ludzkich, jakimi było oddziały woj-

skowe stacjonujące na europejskich fron-

tach (wojna co prawda dobiegła końca już 
w listopadzie 1918 roku, ale póki co obo-

wiązywał jedynie rozejm), grypa wiosną 
1919 roku powodowała wysoką umieral-

ność. Bywało, że chorowało nawet 90% 

składu osobowego niektórych jednostek. 

Nie wzięto sobie do serca doniesień         
z Filadelfii, gdzie po wrześniowej para-

dzie, w której wzięło udział 200  tysięcy 

osób, nastąpił gwałtowny wzrost zachoro-

wań i zgonów. Wkrótce miasto musiało 

otworzyć 6 dodatkowych kostnic, ale i to 

nie wystarczyło. Ludzi chowano na skwe-

rach i w ogródkach, owiniętych w prze-

ścieradła, bo zapas trumien dawno się 
skończył.  

    Bezsilność lekarzy, którzy nie potrafili 

znaleźć skutecznego leku z jednej strony, 

z drugiej zaś nonszalancja władz państwo-

wych bojących się siać „zbędną panikę”    

i ograniczania swobody obywateli, którzy 

przeżyli ciężkie lata wojny, zaowocowała 

dalszymi zgonami. W USA naliczono ich 

„zaledwie”  675 tysięcy, ale już w Indiach 

(natenczas kolonii brytyjskiej) 20 milio-

nów...  Całkowita liczba ofiar morderczej 

grypy z lat 1918-1919, zamyka się w licz-

bie ponad 40 milionów  (choć niektórzy 

naukowcy piszą nawet o 100 milionach). 

Dla porównania– na wszystkich frontach  

I wojny, wliczając ludność cywilną, padło 

20-22 milionów ludzi (jeden z szacun-

ków). Wykrycie patogenu odpowiedzial-

nego za epidemię hiszpanki zabrało na-

ukowcom aż 12 lat. 

     W mediach, o czym wspominałem na 

wstępie, co rusz pojawiają się obecnie 

nowe teorie na temat sytuacji, którą wszy-

scy przeżywamy i jej głównego sprawcy. 

W tych trudnych dniach pozostaje nam 

wierzyć naukowcom, którzy zgodnie 

stwierdzają, że epidemia (pandemia) po-

równywalna chociażby z hiszpanką dziś 
już nie może mieć miejsca. Jesteśmy bar-

dziej świadomi, a prace nad szczepionką 
idą pełną parą w różnych częściach globu. 

I z tą optymistyczną myślą chciałbym 

państwa pozostawić. Z życzeniami zdro-

wia i spokojnie spędzonych świąt.     
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Szukamy informacji na temat Straży Granicznej w Kaletach 

Do  redakcji „Biuletynu” napisał  

pan Andrzej Szpulak interesu-
jący się tematem Straży Granicznej      

w Kaletach i najbliższej okolicy. Już 
tylko nieliczni pamiętają, że nasze mia-

sto było niegdyś miejscowością na po-

graniczu polsko– niemieckim, a oddalo-

ny o  kilometrów Tworóg leżał już         
w innym państwie. Tak było w latach 

1922-1939, od momentu przejęcia części 

Śląska przez polską administrację do 

pamiętnego września rozpoczynającego 

II wojnę światową. 
    Kalety zapisały chlubną kartę w stara-

niach o polskość Górnego Śląska. Wielu 

mieszkańców poszło do powstań. Warto 

w tym miejscu wspomnieć chociażby ro-

dzinę Rupików z Miotka, czy braci Lubo-

sów– synów właściciela dawnej karczmy 

na pograniczu Kuczowa i Truszczycy.  

Wielu z tych ludzi pełniło później, niejako 

w nagrodę, różne funkcje publiczne, dzia-

łało też w obronie pogranicza. 

    Andrzej Szpulak urodził się w Kaletach 

w 1955 roku. Co prawda jego rodzina 

mieszkała wówczas w Kłodzku, ale mama 

postanowiła urodzić w swoim rodzinnym 

mieście. Dziadek p. Andrzeja służył         

w okresie międzywojennym w Straży 

Granicznej, a po wojnie pracował w fa-

bryce papieru. Po latach wnuk zaintereso-

wał się niecodzienną profesją swojego 

przodka, a także ogólnie ochroną granic   

w tym rejonie Górnego Śląska. Po mate-

riały jeździł aż do Szczecina, gdzie znaj-

duje się Archiwum Straży Granicznej, 

jednak, jak na razie, są one dość niekom-

pletne aby myśleć o publikacji książko-

wej. Dlatego Andzej Szpulak postanowił 

sięgnąć do źródeł tradycyjnych– głównie 

do ludzkiej pamięci żyjących krewnych 

funkcjonariuszy służących nie-

gdyś na posterunkach granicz-

nych w Kaletach, w Boruszowi-

cach, w Bruśku czy w Mikołe-

sce.      

    Niniejszy artykuł ma na celu 

pośrednictwo w prośbie p. An-

drzeja Szpulaka, który tą drogą 
chciałby zaapelować do miesz-

kańców Kalet którzy posiadają 
jakiekolwiek materiały ikono-

graficzne, dokumenty dotyczą-
ce Straży Granicznej a także 

zdjęcia mostu z czasów przed-

wojennych i po wysadzeniu go 

w 1939 roku. Badacz prosi        

o kontakt pod adresem mailo-

wym: sas.ksp@onet.eu 

    Prosi też mieszkańców, któ-

rzy pamiętają rodzinę Mace-

wicz o udzielenie informacji.  

W Zielonej podobno stacjono-

wał oddział konny SG. Może 

ktoś wie gdzie? Pytań jest mnó-

stwo.  

    Jakiś czas temu na Allegro 

pojawiły się zdjęcia, które były 

opisane jako wykonane w Kale-

tach po śmierci Józefa Piłsud-

skiego. Może ktoś rozpozna gdzie zostały 

wykonane i kto na nich jest. Zdjęcia nabył 

kolekcjoner i Prezes Stowarzyszenia We-

teranów Polskich Formacji Granicznych, 

Waldemar Bocheński i zezwolił na ich 

publikację. 
Jacek Lubos 
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Jacek Lubos:  w wieku 35 lat został Pan 

profesorem. Osiągnięcie niebywałe– bez 

sprawdzania można uznać, że jest to 

awans, jakiego nie doświadczył wcze-

śniej żaden z wywodzących się z nasze-
go miasta naukowców i wiele jeszcze 

wody upłynie w Małej Panwi, zanim 

pojawi się śmiałek, który wydrze z Pań-

skich rąk zdobytą właśnie palmę pierw-

szeństwa. O ile kiedyś w ogóle się taki 

pojawi. W czym tkwi tajemnica Pań-
skiego sukcesu ? 

Krzysztof Sośnica: nauki ścisłe zajmo-

wały mnie odkąd pamiętam. Później zaś 
zainteresowałem się naukami o kosmosie, 

geodezją satelitarną i geoinformatyką. To 

moja pasja, którą przez lata z wielkim 

zaangażowaniem starałem się realizować. 
Umiejętności i zdolności to jedno, ale       

u podstaw sukcesu leży pracowitość           
i wspomniane już zaangażowanie, a także 

środowisko, w którym się rozwijamy. 

Uczyć się możemy tylko od najlepszych. 

Bez tych wszystkich elementów spowal-

niamy swój naukowy rozwój, a świat        

z każdą chwilą idzie naprzód. Technologie 

ewoluują i zmieniają się z dnia na dzień. 
Dlatego trzeba za nimi nadążać, a czasem 

nawet je wyprzedzać. Uczyć się możemy 

tylko od najlepszych. 

J.L.: zacznijmy od początku. Może Pan 

zdradzić, jak to się stało, że wyciągnął 
Pana z Kalet wielki świat nauki? 

K.S.: jak już wspomniałem— rozwijałem 

swoje pasje. Uczęszczałem do Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kaletach.    

W czasach szkolnych uczestni-

czyłem w wielu olimpiadach – 

geograficznej, biologicznej, fi-

zycznej, języka angielskiego oraz 

konkursie wiedzy o ruchu drogo-

wym i eskulapiadzie, w których 

zajmowałem wysokie miejsca       

i bardzo często kwalifikowałem 

się do etapu wojewódzkiego. Po-

nadto wygrałem raz konkurs ma-

tematyczny organizowany przez 

Pana Burmistrza Józefa Kalinow-

skiego. Wszystko dzięki zaanga-

żowaniu nauczycieli, którzy po-

trafili zainwestować swój czas     

w uczniów wykazujących się pra-

gnieniem większej wiedzy niż 
przewiduje podstawa programo-

wa. To właśnie nauczyciele potra-

fili zarazić pasją i zainwestować 
swój czas przygotowując uczniów 

do konkursów. Miałem też szczę-
ście trafiając na bardzo dobrych 

nauczycieli matematyki, fizyki, 

chemii, biologii, geografii, języka 

angielskiego, techniki i innych przedmio-

tów, w szczególności była to Pani Halina 

Zok, Pani Beata Burzyńska, Pani Beata 

Skibicka, Pan Jan Klimek, Pani Gabriela 

Świec i wielu innych wspaniałych nauczy-

cieli. Po skończeniu Szkoły Podstawowej 

nr. 1 w Kaletach naturalnym wyborem 

była najlepsza w regionie szkoła średnia, 

dlatego wybrałem liceum im. Stanisława 

Staszica w Tarnowskich Górach— szkołę 
z bardzo długimi tradycjami sięgających 

XIX wieku. Ze względu na wszechstronne 

zainteresowania wybrałem profil ogólny, 

paradoksalnie trafiając znów na najlep-

szych nauczycieli matematyki i fizyki, 

pomimo tego, że na profilu matematyczno

-fizycznym godzin dydaktycznych w tym 

obszarze było więcej niż na ogólnym. Po 

maturze stanąłem przed wyborem kierun-

ku studiów i uczelni wyższej. Ze względu 

na tradycje rodzinne wybrałem geodezję, 
gdyż dwaj bracia mojego dziadka z Mia-

steczka Śląskiego byli właśnie geodetami 

i mieli swoje zasługi m.in. przy projekto-

waniu Parku Śląskiego w Chorzowie. Nie-

przypadkowo padło na Wrocław— bardzo 

dynamicznie rozwijające się miasto i do 

tego otwarte na przybyszów. Jeżeli popa-

trzymy na tegoroczny ranking kierunków 

studiów, to okazuje się, że najlepsza         

w kraju geodezja i kartografia nie jest 

wykładana na AGH, Politechnice Gdań-
skiej, Śląskiej, czy Wrocławskiej, ale wła-

śnie na Uniwersytecie Przyrodniczym we 

Wrocławiu. I tutaj znów trafiłem na naj-

lepszych nauczycieli – informatyki w geo-

dezji oraz satelitarnych technik pomiaro-

wych uczył mnie prof. Jarosław Bosy, 

który od dwóch miesięcy dzierży tytuł 

Magnificencji Rektora Uniwersytetu. Pro-

motorem mojej pracy magisterskiej na 

temat przetwarzania danych lotniczego 

skaningu laserowego (techniki pomiaro-

wej, która na tamte czasy była stosunko-

wo nowa i bardzo dynamicznie się rozwi-

jała) był prof. Andrzej Borkowski— dy-

rektor Instytutu Geodezji i Geoinformaty-

ki, a zarazem członek Bawarskiej Akade-

mii Nauk, który jest bardzo szeroko roz-

poznawalny w niemieckim świecie nauko-

wym, gdyż tam obronił swój doktorat         

i habilitację, a wrócił do Polski mniej wię-
cej w tym samym czasie, gdy rozpoczyna-

łem studia we Wrocławiu. W czasie stu-

diów angażowałem się w studencki ruch 

naukowy – działałem w Studenckim Kole 

Naukowym Geodetów oraz zakładałem 

wraz z kolegami Koło Naukowe Geoin-

formatyki. Na swoją pierwszą konferencję 
naukową pojechałem na III roku studiów 

do Sankt Petersburga. Była to konferencja 

dla doktorantów i młodych uczonych       

w Instytucie Górnictwa, dlatego byłem 

praktycznie jako student najmłodszym 

uczestnikiem. Wystąpienie wiązało się     
z ogromnym stresem, gdyż musiałem 

przedstawić wyniki swoich badań na wiel-

kiej sali przed naukowcami z całego świa-

ta, do tego w języku angielskim. Tłumacz-

ka na bieżąco przekładała na rosyjski to, 

co mówiłem po angielsku, gdyż nie wszy-

scy członkowie komisji posługiwali się 
językiem angielskim. Można powiedzieć, 
że to wydarzenie było „rzuceniem na głę-
boką wodę”. Ale udało mi się skutecznie 

wypłynąć i nauczyć pływać. Kolejne wy-

stąpienia przychodziły mi już z większą 
swobodą. Jednym z ważniejszych wystą-
pień było zaprezentowanie wstępnych 

badań z mojej pracy magisterskiej na ETH 

w Zurychu – najlepszej uczelni technicz-

nej w Europie. Zebrałem uwagi przekaza-

ne mi przez jury oraz uczestników konfe-

rencji, dzięki czemu mogłem je uwzględ-

nić w pracy magisterskiej, która stała się 
jeszcze lepsza. Wyniki pracy opublikowa-

łem w czasopiśmie naukowym. Już wcze-

śniej myślałem o doktoracie, ale były to 

dodatkowe bodźce, które utwierdziły mnie 

w poczuciu, że wykonywana przeze mnie 

praca naukowa ma dużą wartość i nie mo-

gę spocząć na laurach. 

J.L.: nie wszystko jednak potoczyło się 
tak, jak Pan sobie obmyślił… 
K.S.: tak, ale z perspektywy czasu i mojej 

kariery zawodowej ta zmiana planów 

Wywiad z profesorem Krzysztofem Sośnicą 
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 wyszła mi tylko na dobre. Zaraz po stu-

diach magisterskich rozpocząłem dokto-

ranckie na tej samej uczelni, dodatkowo 

zaś studia informatyczne II stopnia na 

Politechnice Wrocławskiej, żeby rozsze-

rzyć swoje horyzonty w obszarach wie-

dzy, w których czułem niedosyt. W ich 

trakcie odezwał się do mnie profesor An-

drzej Borkowski, który przekazał mi in-

formację, że Instytut Astronomiczny Uni-

wersytetu w Bernie poszukuje doktoranta. 

Stanąłem przed wyborem i może nawet 

niespecjalnie chciałem wyjechać na tak 

długo, ale wysłałem dokumenty do 

Szwajcarii. Skutkiem tego było zaprosze-

nie na rozmowę kwalifikacyjną i tygo-

dniowy kurs oprogramowania Bernese. 

Pojechałem. Jeszcze w trakcie rozmowy 

zaproponowano mi studia doktoranckie. 

Klamka zapadła.       Z racji tego, że roz-

mowa kwalifikacyjna    i kurs odbywały 

się w środku sesji, musiałem niektóre eg-

zaminy na studiach informatycznych         

i doktoranckich zdawać w II terminie. 

Oczywiście zdałem je wszystkie po po-

wrocie ze Szwajcarii, a następnego dnia 

po ostatnim zdanym egzaminie ze średnią 
ocen pozwalającą na uzyskanie na obu 

uczelniach wysokiego stypendium nauko-

wego, złożyłem rezygnację z obu studiów. 

Następne pięć lat spędziłem w Szwajcarii 

rozwijając swoje pasje naukowe i ucząc 

się nowych rzeczy – mechaniki nieba oraz 

technologii pomiarów satelitarnych. War-

to tu wspomnieć, że Instytut Astrono-

miczny posiada własne obserwatorium 

wykonujące pomiary laserowe do sztucz-

nych satelitów Ziemi i satelitów krążą-
cych wokół Księżyca. Jednym z moich 

zadań była analiza danych laserowych 

gromadzonych właśnie przez Obserwato-

rium Zimmerwald koło Berna. 7 kwietnia 

2014 roku uzyskałem stopień naukowy 

doktora w fizyce i astronomii. Recenzen-

tem mojej pracy był Prof. Graham Apple-

by – ówczesny kierownik Obserwatorium 

Herstmonceux (części Królewskiego Ob-

serwatorium Greenwich), czyli instytucji, 

która obecnie, po zamknięciu starego ob-

serwatorium, jest odpowiedzialna za to, że 

południk Greenwich „jest we właściwym 

miejscu”. Pracę doktorską obroniłem na 

ocenę 6.0 (czyli celującą) uzyskując dy-

plom summa cum laude, co z łaciny ozna-

cza „z najwyższymi honorami”. Z takim 

wynikiem Uniwersytet w Bernie kończy 

niewielki procent absolwentów. W Szwaj-

carii mogłem uczyć się od najlepszych,    

w tym od ogromnego autorytetu w bada-

niach kosmicznych – prof. Gerharda Beu-

tlera, który nauczył mnie astrodynamiki 

oraz metod numerycznych w fizyce,           

a także był moim promotorem zanim nie 

przeszedł na emeryturę. Po doktoracie 

jeszcze rok pracowałem na stażu 

podoktorskim w Szwajcarii. 

J.L.: realizował Pan w Bernie jakieś 
własne projekty? 
K.S.: nie realizowałem tam własnego 

pomysłów, bo instytut miał pieniądze 

na konkretny projekt badawczy, gdy 

rozpoczynałem doktorat, związany      

z laserowymi pomiarami odległości 

do różnych satelitów. Było to jednak 

niezwykłe doświadczenie, miałem 

okazję uczestniczyć w opracowywa-

niu koncepcji nowego modelu orbit 

satelitów GPS, GLONASS i Galileo, 

który później został powszechnie za-

akceptowany i wykorzystywany m.in. 

przez Centrum Wyznaczania Orbit     

w Europie w oficjalnych produktach 

Międzynarodowej Służby Globalnych 

Nawigacyjnych Systemów Satelitar-

nych. Zajmowałem się również rozwi-

janiem systemu Bernese GNSS So-

ftware, w którym zaimplementowa-

łem możliwość przetwarzania obser-

wacji laserowych do nisko orbitujących 

satelitów geodezyjnych. 

J.L: dość skomplikowana terminolo-

gia… Wracając zaś do ścieżki kariery– 

nie został Pan w Bernie. Co skłoniło 

Pana do powrotu? 
K.S.: Jak już wspomniałem– Uniwersytet 

w Bernie jest jednym z najlepszych          

w Europie jeżeli chodzi o dziedziny na-

uki, w których się specjalizuję. Nie mniej 

jednak cały czas byłem tylko i aż wyko-

nawcą w projektach naukowych, a mnie 

marzyła się własna grupa badawcza oraz 

możliwość realizacji własnych pomysłów, 

a nie tylko tego, co jest uwzględnione we 

wniosku o grant badawczy. Poza tym do 

profesury miałem jeszcze daleko, a  tym-

czasem na większości uczelni szwajcar-

skich obowiązuje zasada, że nie można 

pracować na jednym uniwersytecie dłużej 

niż pięć lat, no chyba, że się jest właśnie 

profesorem. Tak więc wróciłem do Wro-

cławia, na macierzystą uczelnię, i włączy-

łem się w prace silnej i ambitnej grupy 

badawczej pod kierunkiem profesora Jaro-

sława Bosego. Potem przyszedł wreszcie 

czas na budowę własnej grupy. Profesor 

Bosy został  w 2016 roku prorektorem ds. 

nauki i współpracy z zagranicą. A ja         

w tym samym czasie otrzymałem grant na 

badania naukowe, w ramach którego mo-

głem zatrudnić dwóch doktorantów, do 

tego otrzymałem stypendium Fundacji na 

Rzecz Nauki Polskiej i stypendium Mini-

stra Nauki dla wybitnych młodych na-

ukowców. Dlatego prof. Bosy przekazał 

mi kierowanie Zakładem Geodezji Sateli-

tarnej. Dzisiaj prof. Jarosław Bosy jest 

rektorem uczelni, a ja przewodniczącym 

rady, która odpowiada za doktoraty i habi-

litacje z geodezji, inżynierii lądowej, 

transportu i budownictwa. 

J.L.: czym zajmuje się obecnie Pan gru-

pa badawcza? 
K.S.: nasze zainteresowania dotyczą 
przede wszystkim integracji różnych tech-

nik w geodezji satelitarnej, bo dzięki nie-

zależnym rozwiązaniom możemy mieć 
największą pewność, że mierzone zjawi-

ska nie obarczone są błędami pojedyn-

czych instrumentów. Na szczęście już nie 

muszę pracować sam, gdyż pracujemy     

w zespole naukowym, w którym wspólnie 

się uzupełniamy i wspieramy. Angażuję 
się z całego serca w aktywności studen-

tów i doktorantów, gdyż kiedyś otrzyma-

łem wsparcie od innych, więc cieszę się, 
że teraz to ja mogę zarażać pasją innych. 

Dwaj moi doktoranci – dr inż. Grzegorz 

Bury oraz dr inż. Kamil Kaźmierski obro-

nili swoje doktoraty napisane w j. angiel-

skim, a za osiągnięcia naukowe zostali 

nagrodzeni m.in. przez Fundację na rzecz 

Nauki Polskiej i Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego. Kolejni trzej doktoran-

ci również są na dobrej drodze po sukcesy 

naukowe, w czym staram się ich wspierać. 
Od wielu lat opiekuję się Studenckim 

Kołem Naukowym Geodetów angażując 

studentów w różne projekty naukowe. 

Zajmujemy się m.in. rozwojem precyzyj-

nego pozycjonowania satelitarnego GPS, 

GLONASS, Galileo, BeiDou – z wyko-

rzystaniem tych różnorodnych systemów 

satelitarnych. Opracowujemy algorytmy 

łączenia danych z różnych technik sateli-

tarnych, w tym obserwacji laserowych        

i mikrofalowych tych systemów. Wylicza-

my jak satelity się poruszają z uwzględ-

nieniem niewielkich sił działają-
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Dariusz Szewczyk 

Projekt budżetu na rok 2021 

cych na korpus lub panele sło-

neczne satelitów. Do tego wykorzystuje-

my zegary atomowe na satelitach i w pre-

cyzyjnych odbiornikach, żeby poprawić 
jakość i niezawodność pozycjonowania 

np. w warunkach miejskich o słabej sile 

sygnału satelitarnego     i dużym przesło-

nięciu horyzontu. Badamy ponadto jak 

laser zachowuje się w atmosferze ziem-

skiej i jakim opóźnieniom ulega wiązka 

laserowa przy zmiennych warunkach me-

teorologicznych. Geodezja jest nauką        
o Ziemi, stąd wykorzystujemy nasze me-

tody pozycjonowania w badaniu prze-

mieszczenia biegunów Ziemi, środka ma-

sy planety, a także anomalii w długości 

doby – czyli o ile mikrosekund każdego 

dnia różni się doba ziemska od nominal-

nych 24 godzin. 

J.L.: profesurę zyskał Pan 21 września 
bieżącego  roku. Jakie są Pana plany na 

najbliższą przyszłość? 
K.S.: na razie nie planuję długich wyjaz-

dów zagranicznych, ale nie wykluczam 

wyjazdu na kilka miesięcy, żeby popraco-

wać w innym  środowisku naukowym      

z nieco odmiennym punktem widzenia. 

Porównywanie tych punktów jest nie-

odzownym warunkiem rozwoju naukowe-

go. Obecnie jestem kierownikiem grantu 

Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), 

a chciałbym sięgnąć także po inne mię-
dzynarodowe projekty. Projekt, który re-

alizuję dla Europejskiej Agencji Kosmicz-

nej jest związany z pomysłem, który 

chciałem zrealizować od dawna. Dotyczy 

sprawdzenia słuszności Ogólnej Teorii 

Względności Einsteina z wykorzystaniem 

sztucznych satelitów orbitujących wokół 

Ziemi, w szczególności systemu europej-

skiego Galileo. Z racji tego, że osiągnęli-
śmy milimetrowe dokładności w pomia-

rach satelitarnych, jesteśmy w stanie 

zmierzyć niewielkie efekty działające na 

satelity, które przewiduje teoria względ-

ności. Jest to m.in. tworzenie się tzw. wi-

rów czasoprzestrzennych, które pociągają 
za sobą orbitujące satelity. Są również 
inne efekty powodujące, że kształt orbity 

nie przypomina elipsy, tylko staje się lek-

ko gruszkowaty. Niedawno udało mi się 
wyprowadzić ze wzorów Einsteina efekty, 

które deformują kształt i wielkość orbit 

satelitów, a także wpływają na zmianę ich 

orientacji względem gwiazd. Moje prze-

widywania zostały potwierdzone symula-

cjami. Dzięki temu wiemy, jak wielkich 

efektów możemy się spodziewać po sate-

litach znajdujących się na różnych wyso-

kościach nad Ziemią. Następnym etapem 

będzie wykorzystanie danych z satelitów 

zgromadzonych przez ponad 100 odbior-

ników sygnałów satelitarnych na różnych 

kontynentach, celem potwierdzenia słusz-

ności istnienia anomalii, wynikających      

z teorii względności. 

J.L. : jeszcze raz gratuluję nietuzinko-

wego osiągnięcia i w imieniu wszystkich 

mieszkańców naszego miasta chciałbym 

życzyć, aby Pańska kariera zawodowa 

dalej toczyła się takim tempem jak do-

tychczas, a także realizacji  wszelkich 
zawodowych i osobistych zamierzeń. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 
K.S.: ja również dziękuję. Miło jest mieć 
świadomość, że rodzinne miasto kibicuje 

mojej drodze do samorealizacji.  

Zgodnie z ustawowym terminem Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachun-

kowej w Katowicach oraz radnym projekt budżetu na rok 2021. Dochody budżetu na 2021 rok skalkulowane zo-

stały w wysokości 39 812 583,60 zł. 
Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą 39 896 933,64 zł 

W budżecie Miasta Kalety na 2021 rok występuje deficyt w kwocie 84 350,04 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. 

W projekcie znalazło się aż czternaście następujących zadań inwestycyjnych: 

• Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku, 

• Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy pro-

jektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni", 

• 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 w Kaletach, 

• Przebudowa drogi gminnej, ul Jaworowa w Kaletach – etap I, 

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Czarneckiego w Kaletach, 

• Przebudowa drogi gminnej, ul. Reja w Kaletach, 

• Wykup gruntów, 

• 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. 

Inwestycje stanowią 10,09% planu budżetu Miasta i stanowią kwotę 4 023 247,67zł. 
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W  związku z rozstrzygnięciem 

przetargu na świadczenie usługi 
odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, powstałych na terenie 

czterech Gmin w Województwie Ślą-
skim, w dniu 16 listopada 2020 r. pod-

pisana została umowa z nowym wyko-

nawcą - konsorcjum firm: FCC Lubli-
niec Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej sp.    

z o.o. w Zabrzu.  
    Wykonawcy wspólnie ubiegający się    

o zamówienie złożyli najkorzystniejszą 
ofertę i tym samym z nimi została zawarta 

umowa na realizację przedmiotowego 

zadania.  

    Przetarg przeprowadzała Grupa Zaku-

powa na mocy porozumienia z dnia 22 

czerwca br., w skład której wchodzą Gmi-

ny: Kochanowice, Pawonków, Woźniki 

oraz Kalety jako lider tej grupy. Celem 

wspólnego przeprowadzenia postępowa-

nia i udzielenia zamówienia publicznego 

przez Grupę Zamawiającą było uzyskanie 

jak najniższych opłat za wywóz odpadów 

z posesji naszych mieszkańców.  

    Zgodnie z warunkami przetargu nowy 

wykonawca będzie świadczyć usługi od 

dnia 1 stycznia 2021 r. na okres jednego 

roku. Zmiana wykonawcy nie wpływa na 

dotychczasowy sposób odbioru odpadów 

oraz nie powoduje wymiany pojemników 

na odpady zmieszane w zabudowie jedno-

rodzinnej, które miasto zakupiło w 2019 r.  

J ak już wcześniej in-

formowaliśmy, w 
naszym mieście trwa 

realizacja projektu, któ-

rego głównym celem jest 

ograniczenie niskiej emi-

sji. Mowa tutaj o projek-

cie termomodernizacji 
trzech budynków wielo-

rodzinnych, na którego 

realizację Miasto Kalety 

pozyskało dotację w 

kwocie 480.000 zł z Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.  
    Aktualnie po uzyskaniu wszystkich 

wymaganych zgód i ustaleń rozpoczęły 

się prace przy drugim z trzech budynków. 

Chodzi      o budynek przy ul. Sienkiewi-

cza 9. W pierwszej fazie prac moderniza-

cyjnych przystąpiono do wymiany stolar-

ki okiennej i drzwiowej. W ramach pro-

jektu modernizowane są jeszcze budynek 

wielorodzinny przy ul. Fabrycznej             

i 1 Maja.  

Rozpoczęła się termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza  

Bolesław Gruszka 

Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej na ukończeniu  

D obiegają do końca prace budowlane przy termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Kale-

tach.  
    Praktycznie całkowity zakres inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem zostały zrealizowane w terminie. Obecnie, trwają 
drobne prace wykończeniowe, by już niebawem budynek mógł służyć jego mieszkańcom w nowoczesnej odsłonie.  

    Ta i inne realizacje związane z termomodernizacją budynków mają na celu przede wszystkim walkę z niską emisją na terenie 

naszego miasta. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, bez której wsparcia wyżej wymieniona inwestycja       

i wiele innych w naszym mieście po prostu nie doczekałyby się realizacji.  

Bolesław Gruszka 

Nowy wykonawca umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

Miranda Pacan 
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W  dniu 10 listopada 2020 r. - w trybie zdalnym - odbyła się XX 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, przewodni-

cząca Janina Perz przekazała informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych, a zastępca burmistrza przedstawił informację 
z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. Następnie radni podjęli uchwały: 

Nr 169/XXI/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok. 

Nr 170/XXI/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. 

Nr 171/XXI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Nr 172/XXI/2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Nr 173/XXI/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2021 roku. 

Nr 174/XXI/2020 w sprawie opłaty targowej. Nr 175/XXI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Nr 176/XXI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. 

Nr 177/XXI/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety. 

Nr 178/XXI/2020 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Kalety. 

W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy. 

Małgorzata Mazur 

Sprawozdanie z XXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  

O PRZETARGU 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kalety  

ogłasza 

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 

działka niezabudowana nr ewid. 526/64 o powierzchni 0.1513 ha, położona w Kaletach przy ul. Ks. Rogowskiego,      

arkusz mapy 13, obręb Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach                       

nr GL1T/00078129/6.  

Nieruchomość przeznaczona do zbycia. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolu 1MW2 

(ok. 50%) oraz pod zabudowę produkcyjną o symbolu 1PSB7 (ok. 50%) zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania. 

Cena wywoławcza: 

116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych) 

Termin i miejsce przetargu: 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kaletach  

przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro - sala posiedzeń. 

Wysokość wadium: 

15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)  
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 Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr  tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.  
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta Kalety  

ogłasza 

II 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 14 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego 

w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach  

nr rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 11 grudnia 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu 

użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia  

wadium. 
 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Żwirki i Wigury 2,      

a także na stronie internetowej www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl 

 

Dane teleadresowe:  

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



 

www.kalety.pl 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 
 

Burmistrz Miasta Kalety  

Ogłasza 
 

V pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy  

ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach, stanowiącego własność Gminy Kalety 
 

Opis nieruchomości: 

Lokal użytkowy  o powierzchni 53,06 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy                       

ul.  1 Maja 21 w Kaletach, na działce nr 1494/84 o powierzchni 0,0240 ha, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej          

w Sądzie Rejonowym   w Tarnowskich Górach pod wykazem WYK 257KALETY, z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności usługowo-handlowej. 

Lokal jest w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną. 
 

Cena wywoławcza: 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi:  14,00 zł. netto.    

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT. 
 

Termin i miejsce przetargu: 

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia,              

w Urzędzie Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu          

Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 
 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach nr    

rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 8 stycznia 2021 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu 

użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia        

wadium. 

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach 

przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej www.kalety.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.kalety.pl 

 

Dane teleadresowe:  

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


