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16  czerwca doszło do pożaru, podczas którego częściowo spłonął drewniany most na rzece Mała Panew łączący Kuczów         
z Truszczycą. Most ten od kilkunastu lat był nieczynny z powodu złego stanu technicznego, jednakże z powodu pożaru 

korzystanie z obiektu jest surowo wzbronione. Dlatego obowiązuje całkowity zakaz wstępu na obiekt, który stanowi strefę 
zagrożenia, a przebywanie na nim grozi śmiercią lub kalectwem.  
    Do konstrukcji mostu przymocowany jest rurociąg zasilający 
w wodę mieszkańców Truszczycy. W związku z pożarem za-
szła konieczność wykonania przewiertu pod rzeką w celu prze-
prowadzenia tam ww. rurociągu. Wynika to z ryzyka uszko-
dzenia obecnie istniejącej instalacji i odcięcia mieszkańców 
Truszczycy od dostaw wody.  
    W związku z powyższym Miasto Kalety zostało zmuszone 
do jak najszybszego wszczęcia procedur mających na celu 
przebudowę wodociągu na zagrożonym odcinku. Przebudowa 
zakończona została w ciągu dwóch dni po ugaszeniu pożaru. 
     Z informacji uzyskanych od przedstawiciela Państwowej 
Straży Pożarnej do pożaru doszło najprawdopodobniej na sku-
tek zaprószenia ognia. Miasto Kalety zgłosiło zdarzenie na 
policję w celu ustalenia sprawców pożaru.  

Spłonął most na Małej Panwi łączący Kuczów z Truszczycą   

Z arząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach ogłosił 1 lipca 
2020 roku nabór wniosków dla zadań 
realizowanych w 2020 roku, wpisują-
cych się w Program Priorytetowy „Moja 
Woda” na lata 2020-2024.  
    Program ma na celu ochronę zasobów 
wody poprzez zwiększenie retencji na te-
renie posesji przy budynkach jednorodzin-
nych oraz wykorzystywanie zgromadzonej 
wody opadowej i roztopowej. W ramach 
ww. naboru będą przyjmowane jedynie 
wnioski wypełnione i przesłane do Fundu-
szu od 01.07.2020 roku, za pomocą porta-
lu beneficjenta.  

Ruszył Program 
 "Moja Woda"  

Pasieka edukacyjna z mini ogrodem roślin miododajnych  

Z akończyła się realizacja projektu 
współfinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Projekt polegał na zago-
spodarowaniu terenu przy pasiece edu-
kacyjnej na kaletańskim Ichtioparku 
poprzez nasadzenie roślin miododaj-
nych.  
    Miasto na ten cel pozyskało dotację w 
kwocie ponad 12.000 zł. Nasadzenia wy-
konane zostały w formie wysepek, aby 
umożliwić dzieciom swobodną obserwa-

cję przyrodniczą.  
    Każdy gatunek roślin oznaczony został 
tabliczką z nazwą krzewu. Mini ogród 
roślin miododajnych będzie doskonałą 
bazą do prowadzenia zajęć dla najmłod-
szych jako element "żywej lekcji przyro-
dy". Jak tylko rośliny się zadomowią, 
pszczoły z pewnością ochoczo zabiorą się 
do pracy. 
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Wyniki wyborów Prezydenta RP w Kaletach 

W  dniach 28 czerwca 
oraz 12 lipca        w 

pięciu obwodowych komi-
sjach na terenie miasta 
kalecianie, a także osoby 
dopisane do spisów wybor-
ców w naszym mieście, 
głosowali w wyborach pre-
zydenckich.  
    W pierwszej turze fre-

kwencja wyniosła 57,20% , a   najwięcej głosów- 
1916 - uzyskał obecnie urzędujący Prezydent 
reprezentant Prawa i Sprawiedliwości Andrzej 
Duda. Drugi wynik uzyskał kandydat Koalicji 
Obywatelskiej Rafał Trzaskowski- 1057 głosów. 
Na Szymona Hołownię zagłosowało natomiast 
654 mieszkańców naszego miasta. Obok zesta-
wienie wyników w poszczególnych obwodach 
wyborczych  z terenu Kalet.  
   W drugiej turze wyborów, 12 lipca, ponow-
nie  najwięcej głosów zdobył kandydat Prawa       
i Sprawiedliwości Andrzej Duda 2285, na Rafała 
Trzaskowskiego głosowało 1906 uprawnionych. 
Frekwencja wyniosła 59,51%. 

Od lipca Ichtiopark już otwarty 

Od  1 lipca wznowiła działalność wypożyczalnia 
sprzętu wędkarskiego w Ichtioparku.  

     W sezonie wakacyjnym funkcjonuje ona codziennie, 7 
dni w tygodniu, od godz. 13.00 do 20.00. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo korzystających z wypożyczalni, 
sprzęt wędkarski będzie każdorazowo dezynfekowany 
przed wydaniem go do użytku. Dodatkowo w każdy 
weekend (sobota i niedziela), począwszy od 4 lipca, czyn-
na jest również pasieka edukacyjna, w której można na 
żywo podejrzeć pracę pszczelej rodziny, a także dowie-
dzieć się wielu ciekawostek o tych pożytecznych owa-
dach. Opiekunem pasieki jest nasz kaletański pszczelarz 
p. Arkadiusz Kopyciok.  



 

www.kalety.pl 

MATERIAŁ PŁATNY 

Lipiec 2020               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety            3 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
RAFI– II 

                            Nr tel. 887-339-446 
   

JUŻ  

OTWARTE! 
 

Restauracja 

”Słono i słodko” 

 w Zielonej  

zaprasza na domowe obiady oraz 
desery. 

 

Kalety– Zielona 

ul. Ofiar Katynia 110  

(dawny „Zajazd u Rzepki”) 

 

Kontakt pod nr tel. : 601-630-058 

 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  

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.gazeta.kalety@gmail.com 

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.  
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Podziękowanie 
 

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli we mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej śp. Zeniusza Nowaka. 

Rodzina dziękuje za okazane współczucia, kondolencje, złożone kwiaty i modlitwę. 
Żona, synowie, córka z rodzinami. 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci męża 

Śp. Zeniusza Nowaka 

pani Irenie Nowak– radnej Rady Miejskiej w Kaletach 

składają  

Burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego  

oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi. 
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Do  redakcji „Biuletynu” napisał 
niedawno pan Andrzej Szpulak 

interesujący się tematem Straży Gra-
nicznej w Kaletach i najbliższej okolicy. 
Już tylko nieliczni pamiętają, że nasze 
miasto było niegdyś miejscowością na 
pograniczu polsko– niemieckim, a od-
dalony o  kilka kilometrów Tworóg 
leżał już w innym państwie. Tak było w 
latach 1922-1939, od momentu przeję-
cia części Śląska przez polską admini-
strację do pamiętnego września rozpo-
czynającego 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 materiały 
jeździł aż do Szczecina, gdzie znajduje się 
Archiwum Straży Granicznej, jednak, jak 
na razie, są one dość niekompletne aby 
myśleć o publikacji książkowej. Dlatego 
Andzej Szpulak postanowił sięgnąć do 

źródeł tradycyjnych– głównie do ludzkiej 
pamięci żyjących krewnych funkcjonariu-
szy służących niegdyś na posterunkach 
granicznych w Kaletach, w Boruszowi-
cach, w Bruśku czy w Mikołesce.      
    Niniejszy artykuł ma na celu pośrednic-
two w prośbie p. Andrzeja Szpulaka, któ-
ry tą drogą chciałby zaapelować 
do mieszkańców Kalet którzy 
posiadają jakiekolwiek materia-
ły ikonograficzne, dokumenty 
dotyczące Straży Granicznej a 
także zdjęcia mostu z czasów 
przedwojennych i po wysadze-
niu go w 1939 roku. Badacz 
prosi        o kontakt pod adre-
sem mailowym: 
sas.ksp@onet.eu 
    Prosi też mieszkańców, któ-
rzy pamiętają rodzinę Mace-
wicz o udzielenie informacji. W 
Zielonej podobno stacjonował 
oddział konny SG. Może ktoś 
wie gdzie? Pytań jest mnóstwo.  
Jakiś czas temu na Allegro po-
jawiły 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 kolek-
cjoner i Prezes Stowarzyszenia 
Weteranów Polskich Formacji 
Granicznych, Waldemar Bo-
cheński i zezwolił na ich publi-
kację. 

Szukamy informacji na temat Straży Granicznej w Kaletach 

Jacek Lubos 
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Gościnnie w Ichtioparku, Słono i Słodko w Zielonej–  
nowe punkty gastronomiczne w Leśnym zakątku Śląska 

N asze miasto wzbogaciło się w ostat-
nim czasie o dwa ciekawe punkty 

gastronomiczne, w których można 
smacznie zjeść rozkoszując się bliskością 
terenów rekreacyjnych. 

   Pierwszy z nich ruszył z działalnością   
w czerwcu w Zielonej, w lokalu, który 
przez ostatnie lata prowadzony był          
w „Zajeździe u Rzepki”. Obecnie restau-
racja ma nowego właściciela, zaś nową 
jakość gastronomiczną zajęła się p. Kata-
rzyna Myrcik, która z pasją realizuje swo-
je kulinarne wizje ku zadowoleniu pod-
niebień swoich gości. . 
 „Słodko i słono”, bo taką nazwę nosi 
nowa restauracja przy ulicy Ofiar Katynia, 
ma w swojej ofercie tradycyjne dania 
kuchni polskiej, a także deserowe dodatki 
w postaci ciast czy lodów. W lokalu,        
a także w usytuowanym w jego bezpo-
średniej bliskości plenerowym ogródku, 

można zjeść smacznie i niedrogo w godzi-
nach 13.00– 19.00 pomiędzy poniedział-
kiem    a czwartkiem oraz w godzinach 
13.00– 20.00 w piątek i pomiędzy 10.00 a 
20.00 w sobotę i niedzielę.  

    „Słono i słodko” 
organizuje przyjęcia 
i bankiety. Ma          
w swojej ofercie tak-
że dowóz dań do 
klienta po uprzednim 
zamówieniu telefo-
nicznym.     
    Drugi punkt,        
w którym mieszkań-

cy Kalet oraz odwie-
dzający Leśny zaką-
tek Śląska goście 
mogą dobrze zjeść   
w „przepięknych 
okolicznościach 
przyrody” otwarła w 
lipcu tuż przy wypo-
życzalni sprzętu 
wędkarskiego w Ich-
tioparku restauracja 
„Gościnna”. 
   Wśród dań królują 
potrawy z grilla– 
kiełbasa, krupnioki 
czy karkówka. Dla 
bardziej wymagają-
cych smakoszy jest 
też m.in. pstrąg.  
    Tradycjonaliści, 
którzy zapragną zjeść 
przy stoliku nad sta-
wem „prawdziwy” 
obiad– też nie mogą 
narzekać. Na życze-
nie restauracyjny 
catering przywiezie 

nam na Fabryczną dowolne danie z re-
stauracyjnego menu.   
Mała  gastronomia w Ichtioparku  czynna 
jest w piątki    w godzinach 16.00 – 20.00 
oraz w soboty i niedziele od 13.00 do   
20.00.  

     Obu inicjatywom należy tylko przykla-
snąć, bo doskonale wpasowały się w lukę, 
którą mieszkańcy Kalet dotychczas starali 
się wypełniać urządzając rowerowe wy-
cieczki na Mikołeskę czy do Strzebinia. 
Mamy nadzieję, że renoma nowych punk-
tów gastronomicznych w Kaletach po-
działa teraz podobnie na mieszkańców 
miejscowości ościennych.  
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Na  początku lipca Miasto Kalety 
rozpoczęło przebudowę drogi 

gminnej ul. Witosa w Jędrysku, która 
komunikacyjnie stanowi dojazd do ta-
kich dróg bocznych jak Morcinka, Kor-
fantego i Moniuszki.  
    Wykonawcą robót jest Firma „OLS” 
Spółka z o.o. z Lublińca. Przebudowane 
zostanie 384 metry drogi. W zakres prac 
wchodzi m.in.: wykonanie podbudowy      
z kamienia naturalnego, warstwy ścieral-
nej i warstwy wiążącej z betonu asfalto-
wego oraz wykonanie poboczy z kruszy-
wa łamanego o szerokości 0,5 metra. 
Koszt przebudowy tego odcinka drogi 
wyniesie 290.000 zł. Planowany termin 
zakończenia prac budowlanych określony 
został na 15 września 2020 r.  

Rozpoczęła się przebudowa ul. Witosa w Jędrysku    

I nformujemy, że w dniach od 1 lipca 
do 31 lipca 2020 r. Punkt Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
mieszczący się przy ul. Ks. Drozdka 30 
w Kaletach, będzie nieczynny z przy-
czyn technicznych.  

Uwaga PSZOK nieczynny  

Xymena Sudakowska 

R ealizując postanowienia strategii 
Miasta Kalety, w części związanej 

z poprawą jakości powietrza naturalne-
go w naszej gminie, przystąpiono do 
kolejnego projektu, który ma pomóc     
w osiągnięciu wspomnianego celu.  
    Mowa tu o ostatnim budynku użytecz-
ności publicznej w Kaletach, który nie 
został jeszcze poddany termomoderniza-
cji, czyli siedzibie Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w Kaletach. Po opra-
cowaniu pełnej dokumentacji projektowej 
przyszedł czas na poszukanie dodatko-
wych środków na zrealizowanie tej inwe-
stycji. W lipcu Miasto Kalety złożyło 
wniosek o bezzwrotną dotację w wysoko-

ści ponad 2 mln złotych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Zadanie w swoim zakresie przewiduje 
docieplenie budynku, wymianę źródła 
ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicz-
nej. Miejmy nadzieję, że wniosek zostanie 
pozytywnie oceniony i uzyska dofinanso-
wanie, bez którego projekt ten może nie 
doczekać się realizacji. Rozstrzygnięcie 
naboru RPO przewidziane jest na luty 
2021 r., zakończenie inwestycji zaplano-
wano na koniec 2022 roku.  

Miasto zawnioskowało o środki unijne na 
 termomodernizację budynku MOW w Kaletach   

Klaudiusz Kandzia 

Miasto zawnioskowało         
o dotację na modernizację 
budynku szkoły w Miotku 

W  ramach naboru Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 
z działania 4.1 odnawialne źródła ener-
gii, Miasto Kalety ubiega się o bez-
zwrotną dotację na kolejny projekt, 
który ma przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza w naszym mieście.  
    Jak już wcześniej informowaliśmy, 
władze samorządowe podejmują starania, 
aby budynek szkoły w Miotku stała się 
jeszcze bardziej ekologiczny i przyjazny 
dla środowiska. W tym celu w ramach 
wspomnianego naboru starają się o kwotę 
450.000 zł, która pozwoli na realizację 
założeń projektu, który przewiduje mon-
taż powietrznej pompy ciepła oraz instala-
cji fotowoltaicznej.  
    Projektowana pompa ma służyć do 
ogrzewania budynku, zaś blisko 12 i 5 
kW instalacje fotowoltaiczne przewidzia-
ne zostały do zaspokojenia zapotrzebowa-
nia w energię elektryczną właśnie tego 
źródła ciepła. Dzięki realizacji tego pro-
jektu budynek ten stanie się praktycznie 
bezemisyjny oraz samowystarczalny, je-
żeli chodzi o zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Rozstrzygnięcie naboru       
w ramach priorytetu 4.1 zaplanowane 
zostało na miesiąc grudzień 2020 roku.  
    Sama realizacja projektu, która uzależ-
niona jest od uzyskania wnioskowanej 
dotacji, przewidziana jest do końca 2021 
roku. Przypomnijmy, że do tej pory budy-
nek ten z udziałem środków Unii Europej-
skiej przeszedł niesamowitą metamorfozę. 
Przeprowadzona została kompleksowa 
termomodernizacja, wymienione zostało 
źródło ciepła na piec na eko groszek, za-
montowano kolektory słoneczne do pro-
dukcji ciepłej wody użytkowej. W ramach 
innego projektu już niebawem na dachu 
zabudowana zostanie 5 kW instalacja 
fotowoltaiczna.  

Klaudiusz Kandzia 

W zorem lat poprzednich Gmina 
Kalety zadeklarowała pomoc dla 

powiatu tarnogórskiego na realizację 
inwestycji drogowych w naszym mie-
ście.  
    Tym razem pomoc dotyczy projektu 
przebudowy nawierzchni jezdni ulicy 
Ofiar Katynia w Kaletach na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Tarnogórską do skrzy-
żowania z ul. Wierzbową oraz budowy 
ciągu pieszo - rowerowego na ww. odcin-
ku, w wysokości 50 % kosztów wykona-
nia ww. zadania.  
    Po przeprowadzeniu przez powiat prze-
targu na ww. cel najkorzystniejsza oferta 
opiewa na kwotę 82 000 zł. Do porządku 
obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej    
w Kaletach wprowadzony został projekt 
uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu 

Tarnogórskiego na ww. cel. w kwocie 41 
000 zł., który przegłosowano.  
    Idea budowy chodnika przy ulicy ofiar 
Katynia powstała podczas dorocznej kon-
ferencji dotyczącej Zielonej organizowa-
nej przez Miasto Kalety. Zaproponowano 
wtedy formę współpracy z Powiatem ma-
jącą na celu doprowadzenia do rozpoczę-
cia ww. inwestycji. Inicjatorami byli          
z ramienia Miasta Kalety radna z Zielonej 
Mirosława Potempa oraz wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Kaletach Alojzy 
Rupik i radny Zygmunt Mirowski nato-
miast ze strony Powiatu Tarnogórskiego 
radny Eugeniusz Ptak.  

Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego           
na wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego  

przy ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej   
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I nformujemy, że zgodnie z zatwier-
dzonymi przez Państwowe Gospodar-

stwo Wodne Wody Polskie taryfą dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
(decyzja GL.RET.070.7.17.2018.EK        
z dnia 16 maja 2018 roku) oraz zbioro-
wego odprowadzenia ścieków (decyzja 
nr GL.RET.070.7.17/1.2018.EK z dnia 
29 maja 2018 roku) od 11.06.2020 do 
10.06.2021 ceny kształtują się następują-
co:  
- stawka za 1 m3 wody w wysokości 4,76 
zł netto, cena brutto 5,14 zł; 
- stawka za 1 m3 ścieków w wysokości 
5,86 zł netto, cena brutto 6,33 zł; 
- stawka opłaty abonamentowej w wyso-
kości 3,42 zł netto, cena brutto 3,69 zł.  

Nowa stawka opłat  
za wodę i ścieki   

Od  poniedziałku, 15 czerwca, 
wznowiła działalność Miejska 

Biblioteka Publiczna w Kaletach. Pla-
cówka w sezonie wakacyjnym, od lipca 
do sierpnia, będzie miała wydłużone 
godziny otwarcia (do 16.00).  
    W czasie, kiedy biblioteka była nie-
czynna, odmalowano i odświeżono 
wszystkie jej pomieszczenia. Teraz wypo-
życzanie książek stanie się jeszcze przy-
jemniejsze. Serdecznie zapraszamy na-
szych czytelników do kaletańskiej biblio-
teki!  

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników  

M iasto Kalety 
przesłało 

swoje zgłoszenie 
do plebiscytu na 
najlepszą prze-
strzeń publiczną 

województwa śląskiego.  
    W tym roku do konkursu zgłoszona 
została stanica rowerowa w Truszczycy, 
która wzbogaciła infrastrukturę turystycz-
ną w naszym mieście i jest chętnie odwie-
dzanym miejscem przez miłośników wy-
cieczek rowerowych. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich mieszkańców oraz 

sympatyków naszej miejscowości do 
udziału w głosowaniu internetowym, któ-
re potrwa od 1 – 31 sierpnia 2020 r. Kon-
kurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Wo-
jewództwa Śląskiego organizowany jest 
przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
Jego celem jest m.in. promocja realizacji 
architektonicznych kształtujących prze-
strzenie publiczne poprawiające jakość 
życia mieszkańców regionu.  

Stanica rowerowa w Truszczycy w konkursie na najlepszą 
przestrzeń publiczną województwa śląskiego  

Od  kilku tygo-
dni na tere-

nie Miasta Kalety 
funkcjonuje bez-
płatna sieć dostępu 
do Internetu. Zada-
nie zrealizowane 
zostało w ramach 
programu Wi-

Fi4Eu.  
    Na ten cel Miasto Kalety ze środków 
Unii Europejskiej pozyskała 100% dotację 
w kwocie 15.000 euro. Urządzenia umoż-
liwiające dostęp do bezpłatnej sieci zabu-
dowane zostały w następujących lokaliza-
cjach: 
– park w Jędrysku - dostęp zewnętrzny, 
– Mały Rynek - dostęp zewnętrzny, 
– boisko Orlik - dostęp zewnętrzny, 
– plac rekreacyjny w Drutarni - dostęp 
zewnętrzny, 
– Ichtiopark - dostęp zewnętrzny, 
– stadion miejski- dostęp zewnętrzny, 
– plaża w Zielonej - dostęp zewnętrzny, 
– teren przy szkole w Miotku - dostęp 
zewnętrzny, 
– Miejski Dom Kultury w Kaletach - do-

stęp we-
wnętrzny, 
– plac zabaw, 
osiedle przy 
ul. 1 Maja - 
dostęp ze-
wnętrzny, 
– teren przy 
Urzędzie 
Miejskim w 
Kaletach - 
dostęp ze-
wnętrzny. 
     Dzięki 
dotacji z Unii Europejskiej praktycznie 
cały teren naszego rozległego Miasta zo-
stał pokryty bezpłatną siecią dostępu do 
Internetu. Aby skorzystać z tej sieci ko-
nieczne jest znajdowanie się w jej zasięgu, 
zalogowanie się po wcześniejszym zapo-
znaniu i zaakceptowaniu postanowień 
regulaminu. 

Bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć wifi4EU Kalety 
już możliwy!   

Marian Lisiecki 

Marek Parys 

Marek Parys 

Nowa karetka ze wsparciem 
finansowym Miasta Kalety 

w służbie mieszkańcom      
naszego powiatu   

23  czerwca burmistrz Miasta Kalety 
Klaudiusz Kandzia wraz         z 

radnym powiatowym Eugeniuszem Pta-
kiem wzięli udział w uroczystym prze-
kazaniu karetki pogotowia ratunkowego 
dla Wielospecjalistycznego Szpitala Po-
wiatowego w Tarnowskich Górach.  
    Miasto Kalety dofinansowało zakup 
specjalistycznego ambulansu kwotą 8.500 
zł., którą udało się zaoszczędzić m.in. po-
przez nieorganizowanie w tym roku Dni 
Miasta. Dofinansowanie na zakup karetki 
przekazały także inne gminy naszego po-
wiatu oraz Starostwo Powiatowe.  
Dzięki nowoczesnemu ambulansowi moż-
liwe będzie jeszcze szybsze udzielenie 
pomocy potrzebującym, a przede wszyst-
kim zwiększy on bezpieczeństwo miesz-
kańców naszego powiatu. 

(jal) 
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MATERIAŁ PŁATNY 

  
Nasza firma zajmuje się produkcją galanterii ogrodowej. Produkujemy głównie stoły   
i krzesła ogrodowe, drewutnie i domki narzędziowe. W związku z rozwojem firmy 
poszukujemy pracownika na stanowisko: 
 
 

STOLARZ 
Wymagania: 

•doświadczenie w pracy z drewnem 

•umiejetność obsługi maszyn stolarskich 

•umiejętność organizacji pracy 

•zaangażowanie, sumienność i odpowiedzialność 

•nastawienie na długoterminową współpracę 

 
OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO 

 Obowiązki na stanowisku to: mechaniczna manipulacja surowca, obsługa traku, wstępny podział jakościowy przetartego 
materiału. 

 
Wymagania: 

•doświadczenie na stanowisku trakowgo 

•umiejętność organizacji pracy 

•zaangażowanie, sumienność i odpowiedzilność 

•nastawienie na długoterminową współpracę 

 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 691 957 325 lub przesłania CV  na adres: stolldrew@wp.pl 
 

ZPUH STOLLDREW 
Damian Świerc 
ul.Dębowa 64 
42-660 Kalety 

www.stolldrew.pl  
tel. 691 957 325 
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W  piątek 26 czerwca 2020 r. odbyła 
się XVIII sesja (nadzwyczajna) 

Rady Miejskiej w Kaletach. Sesja po-
nownie odbyła się         w trybie zdal-
nym.  
    Na sali posiedzeń obecni byli przewod-
nicząca rady, burmistrz oraz skarbnik. 
Pozostali radni brali udział za pośrednic-
twem łącza internetowego. W sesji uczest-
niczyło łącznie 15 radnych co stanowiło 
qworum pozwalające na podejmowanie 
przez radę prawomocnych uchwał.           
W trakcie obrad radni podjęli następujące 
uchwały:  
 
Nr 145/XVIII/2020 w sprawie udzielenia 
pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na 
realizację zadania „Przebudowa DP 
2335S, ulica Ofiar Katynia”. 
Nr 146/XVIII/2020 w sprawie zmian bu-
dżetu Miasta Kalety na 2020 rok. 
Nr 147/XVIII/2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2020-2029.  
Nr 148/XVIII/2020 w sprawie przekaza-
nia petycji zgodnie z właściwością. 
Nr 149/XVIII/2020 w sprawie nie-
uwzględnienia petycji Fundacji Rozwoju 

Bezgotówkowego w Warszawie w spra-
wie wprowadzenia płatności bezgotówko-
wych.  
Nr 150/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia 
apelu o utworzenia w Tarnowskich Gó-
rach powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej. 
Nr 151/XVIII/2020 w sprawie zgody na 
zawarcie w trybie bezprzetargowym umo-
wy dzierżawy na czas nieoznaczony nie-
ruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Kalety.  
Nr 152/XVIII/2020 w sprawie regulaminu 
korzystania z Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Kaletach.  
Nr 153/XVIII/2020 w sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kalety.  
Nr 154/XVIII/2020 w sprawie sposobu      
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Kalety.  
Nr 155/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania Stypendium 
Burmistrza Miasta Kalety za wybitne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sporto-

we uczniów i studentów oraz określenie 
zasad jego przyznawania.  

Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   

P rzedsiębiorcy, którzy otrzymali 
świadczenie w wysokości 5.000 zł, 

nie muszą składać wniosku o jej umo-
rzenie.  
    Możliwość taką daje przyjęta przez 
Sejm tarcza antykryzysowa w aktualnie 
obowiązującej wersji 4.0. Warunkiem 
umorzenia pożyczki wraz z odsetkami jest 
prowadzenie przez mikro przedsiębiorcy 
swojej działalności przez okres 3 miesię-
cy od dnia udzielenia wsparcia.  

Przedsiębiorco, nie musisz 
wnioskować o umorzenie   

pożyczki  

Aleksandra Wilk 

Małgorzata Mazur 
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Rozstrzygnięto konkurs miejski na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród   

T radycyjnie, jak co roku, również tego lata Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia ogłosił konkurs miejski na naj-
ładniejszy balkon i przydomowy ogród. Pomysłowości i oryginalności w tworzeniu rabat i kwietników naszym mieszkań-

com nie brakowało, dlatego zdecydowano, że w tym roku wyróżnieni zostaną:  

Państwo Małgorzata i Józef Płaczek  

Pani Małgorzata Przybyłek  
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Pani Natalia Steinhof  

Pani Sabina Michalik  
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Rejon Ulice
LIPIEC 2020 SIERPIEŃ 2020 WRZESIEŃ 2020

kom eko kom eko kom eko

1 3 1 5 3 4 2

2 6 2 7 5 11 3

3 13 15 12 13 14 10

4 15 16 14 14 15 11

5 16 22 17 21 16 22

6 17 29 19 26 18 25

7 24 30 27 28 29 30

Rejon Ulice

LIPIEC 2020 SIERPIEŃ 2020 WRZESIEŃ 2020

1 WYSOKA ZABUDOWA 9,23 6,21 6,20 4,18 3,17 1, 15, 29

Armii Krajowej, Asnyka, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, 

Koszęcińska, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, 

Nowa, Okrzei, Popiełuszki, Posterunek Kolejowy, 

Roździeńskiego, Rycerska, Rzeczna, Skłodowskiej, 

Słowiańska, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, 

Tetmajera, Wesoła, 1 maja, 3 maja

Bema, Celulozowa, Chopina, Dworcowa, Gołębia, 

Gwoździa, Harcerska, Kaczorowskiego, Kilińskiego, 

Kosmonautów, Krasickiego, Krucza, Leśna, Lipowa, Miarki, 

Piastów, Prusa, Reja, Rodziewiczównej, Słoneczna, 

Spokojna, Topolowa, Traugutta, Wojska Polskiego, Zielona

Brzechwy, Bukowa, Chrobrego, Dębowa, Fabryczna, 

Gawlika, Imbirowa, Konopnickiej, Lubliniecka, Pokoju, 

Sienkiewicza, Sobieskiego, Rogowskiego, Żwirki i Wigury

Anioła, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, 

Dąbrowskiego, Długosza, ks. Drozdka, Drzymały, 

Działkowa, Głowackiego, Jana Pawła II, Jaśminowa, 

Jaworowa, Jodłowa, Księżycowa, Matejki, Młodzieżowa, 

Polarna, Twardowskiego, Wolności od nr 11 do nr 71, 

Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego

Bajeczna, Damrota, Gajowa, Kochanowskiego, Kopernika, 

Korfantego, Kościuszki, Krótka, Lema, Ligonia, Lubocz, 

Łączna, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Nałkowskiej, 

PCK, Plac Zjednoczenia, Rymera, Slowackiego, Tuwima, 

Tylna, Witosa, Wodna, Wolności od nr 1 do nr 10

Boczna, Cicha, Jastrzębia, Klonowa, Lubszecka, Miła, 

Miodowa, Myśliwska, Ogrodowa, Orzeszkowej, 

Paderewskiego, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, 

Powstańców, Tulipanowa, Wąska, Wiejska, Zapolskiej 

Barbary, Bracka, Cynkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, 

Jagodowa, Jana, ks.Antosza, Letniskowa, Młyńska, 

Norwida, Owocowa, Sosnowa, Stawowa, Tarnogórska, 

Ustronna, Wierzbowa, Wiosenna, Ofiar Katynia, Wczasowa

Kom + 

BIO

papier, 

szkło, 

tw

Kom + 

BIO

papier, 

szkło, 

tw

Kom + 

BIO

papier, 

szkło, 

tw

Nr 6 (338)  12         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych lipiec– wrzesień 2020 
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Klaudiusz Kandzia 
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Zachęcamy mieszkańców Kalet do zgłaszania wniosków  
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego   

Do 3 sierpnia 2020 r. mieszkańcy naszego powiatu mogą zgłaszać propozycje zadań do przy-
szłorocznego Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. Kwota jaka przeznaczona 
zostanie na przedsięwzięcia wynosi 400.000 zł. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć zadań 
realizowanych w obrębie powiatu tarnogórskiego. Kwota przeznaczona na tegoroczny bu-
dżet obywatelski podzielona została na dwie części. 180.000 zł na realizację projektów w gmi-
nach z liczbą mieszkańców poniżej 10 tys. tj.: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Two-
róg, Krupski Młyn oraz 220.000 zł w gminach z liczbą powyżej 10 tys. mieszkańców tj.: Tar-
nowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.  
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta Kalety  

ogłasza 

II 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 12 sierpnia 2020 r. do godz. 9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 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 8 czerwca 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowa-

nego 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 tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i 

Wigury 2, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw urzędu) 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, biuro nr 11 (I piętro), nr  tel. 34 352-76-50, w godzinach pracy Urzędu.  

 

http://www.kalety.pl
http://www.bip.kalety.pl

