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Klaudiusz Kandzia 

Miasto Kalety pozyskało ponad 55.000 złotych  
na pielęgnację zabytkowej Alei Dębów oraz cisa Donnersmarcka    

M iasto Kalety uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        

w Katowicach, na zadanie w ramach którego wykonane zostaną 
zabiegi pielęgnacyjne kaletańskich pomników przyrody – Alei    
Dębów w Truszczycy oraz cisa Donnersmarcka w Jędrysku. 
    Zadanie będzie polegało m.in. na wykonaniu cięć pielęgnacyjno sa-
nitarnych, korekty koron drzew, redukcji wysokości oraz wiązań ela-
stycznych. Prace te zaplanowane zostały na podstawie przeprowadzo-
nej wcześniej opinii dendrologicznej, gdzie uwzględniony został stan 
fitosanitarny drzew. Na tej podstawie sformułowane zostały zalecenia 
do wykonania niezbędnych zabiegów zabezpieczających na wieko-
wych pomnikach przyrody. 
    Realizację zadania zaplanowano na ten rok. Całość projektu opiewa 
na kwotę 69.709,95 złotych z czego aż 55.691,95 zł. dofinansowana 
zostanie przez WFOŚiGW w Katowicach.  

Inwentaryzacja kotłów grzewczych  

M iasto Kalety będzie prowa-
dzić inwentaryzację kotłów 

grzewczych na paliwo stałe (węgiel, 
ekogroszek, pelet, biomasa). Jej ce-
lem będzie przekazanie informacji 
ilu mieszkańców potrzebuje jeszcze 
wymienić stare kotły węglowe na 
nowe instalacje oraz jakie są potrze-
by termomodernizacyjne, a więc 
także, jak dużego wsparcia samo-
rządu potrzebują. Mieszkańcy będą 
proszeni o wypełnienie ankiety na 
ten temat. 
     Celem akcji będzie określenie licz-
by przestarzałych kotłów grzewczych, 
szczególnie tych, które powinny zo-
stać wymienione w pierwszej kolejno-
ści tj. do końca 2021 r. 
     Konieczność przeprowadzenia in-
wentaryzacji wynika z zapisów 
Uchwały nr V/36/1/2017 sejmiku wo-
jewództwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spala-
nie paliw – tzw. UCHWAŁY ANTY-
SMOGOWEJ. 
    Inwentaryzacja w gospodarstwach 
domowych zostanie przeprowadzona 
w formie ankiet do wypełnienia przez 
właściciela lub najemcę budynku. An-
kieta ta będzie dostarczona mieszkań-
com wraz z decyzją o podatku od nie-
ruchomości. 
     Wypełnione ankiety można będzie 
przekazać do Urzędu Gminy na 3 spo-
soby: dostarczyć do skrzynki znajdu-
jącej się na parterze Urzędu Miejskie-
go w Kaletach, wysłać pocztą trady-
cyjną na adres Urzędu z dopiskiem na 
kopercie ANKIETA OGRZEWANIE 
lub wysłać pocztą elektroniczną skan 
lub zdjęcie ankiety na adres e-mail: 
sekretariat@kalety.pl, a wiadomość 
zatytułować ANKIETA OGRZEWA-

NIE. 
     Termin złożenia ankiet mija 30 
kwietnia 2021 roku. 
     Dane pochodzące z ankiet groma-
dzone będą w celu stworzenia bazy 
inwentaryzacji ogrzewania gospo-
darstw domowych na terenie Miasta 
Kalety i nie będą udostępniane pu-
blicznie lub przekazywane osobom 
trzecim. 
    Z uwagi na obowiązek Gminy doty-
czący przeprowadzenia takiej inwen-
taryzacji wypełnienie ankiety jest obo-
wiązkowe.   W przypadku niezłożenia 
wypełnionej ankiety przez właściciela/
najemcę budynku w terminie do koń-
ca kwietnia 2021 r. zostanie przepro-
wadzona przez pracowników Urzędu 
Miasta wizyta w obiekcie, obejmująca 
kontrolę źródła ogrzewania. 

Ewa Drabik 

Cena 1,50 zł 
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu 

LKS Małapanew Kuczów 
 

 

 
Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu          

podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, 
PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%    

PODATKU   NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZA-
CJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę  
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334  

oraz w rubryce  
„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  

wpisać nazwę naszego klubu, czyli  
MAŁAPANEW  KUCZÓW.       

  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również      
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      

zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczo-
ne na poprawę warunków uprawiania sportu przez dzie-

ci i młodzież w klubie  Małapanew Kuczów.   
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UWAGA! ZNALEZIONO KLUCZE! 
W miesiącu styczniu 2021 roku, w okolicach skrzyżowania ulic Leśnej i 1 maja, znaleziono komplet 6 kluczy. 

Właściciel może odebrać zgubę w Komisariacie Policji w Kaletach.   
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 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.  

Druk: Fotoidruk, 42– 660 Kalety, ul. Fabryczna 26, www.fotoidruk.pl,  
Nakład 500 egz. 
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Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca 

Śp. Brunona Wolnika 
Pani Jolancie Baron, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

składają: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 
Kierownik MOPS Renata Czudaj wraz z pracownikami, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.  

Podziękowanie 

 
Serdeczne podziękowania  za tak liczny udział , modlitwę 

oraz  wyrazy współczucia Wszystkim uczestniczącym  
w uroczystości pogrzebowej Męża, Syna, Ojca, Dziadka 

  

ś. p. Zenona Leszka Ciuka  
 

zaś w szczególności odprawiającym mszę żałobną księżom:  
Antoniemu Swadźbie, Krzysztofowi Gocowi,  

Michałowi Wąsowi oraz Krzysztofowi Sędłakowi, 
jak również Marianowi Lisieckiemu wraz z orkiestrą,  

a także Marcinowi Wypychowi 
 

Składają: żona, matka i synowie z rodzinami 

MATERIAŁ PŁATNY 



 

www.kalety.pl 

(jal) 

Nr 2 (346)  4         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

Z  wielką przyjemnością informuje-
my, że podczas tegorocznego  29. 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który odbył się w niedzielę 31 
stycznia 2021 r. udało się zebrać w na-
szym mieście aż 33.220,00 zł. (dla po-
równania, w zeszłym roku było              
to 32.422,06 zł.). Serdecznie dziękujemy! 
Podana kwota jest nieoficjalna, gdyż 
uzbierane środki będą jeszcze przelicza-
ne przez Fundację. To znów rekord, 
który cieszy tym bardziej, że tegoroczny 
Finał WOŚP, ze względu na pandemię, 
odbył się bez udziału naszych mieszkań-

ców.  
    Całe wydarzenie transmitowane było     
w Internecie, gdzie na żywo można było 
wysłuchać wszystkich koncertów, ale rów-
nież wziąć udział w aukcji gadżetów        
w formule on-line.  
   W Kaletach sztab zorganizowany został 
jak w latach ubiegłych przy Miejskim Do-
mu Kultury. Z MDK-u prowadzona była 
także transmisja imprezy on-line. Podczas 
tegorocznego finału WOŚP, wzorem lat 
ubiegłych, od godz. 10.00-14.00 na parkin-
gu przy Małym Rynku stała mobilna stacja 
krwiodawstwa Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kato-
wic. Akcja poboru krwi jak zwykle cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem. Ze-
brano jej ponad 8 litrów! Dziękujemy 
wszystkim krwiodawcom.  
    Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia oraz Dyrektor MDK w Kaletach 
Marian Lisiecki składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim 44-rem wolontariu-
szom z naszego miasta, darczyńcom oraz 
osobom, którzy przyczynili się do spraw-

nej organizacji 29. Finału WOŚP w Kale-
tach. Szczególne podziękowania należą się 
Miejskiej Orkiestrze Dętej oraz artystom, 
którzy bezinteresownie wystąpili oraz 
wsparli Finał: Grupie Exit, Mona Lisie 
wraz z zespołem, Grupie Great Line, wo-
kalistom Dominice Ślimok oraz Domans-
ky’emu. . 
     Burmistrz składa również podziękowa-
nie Panu Marianowi Lisieckiemu – Szefo-
wi Sztabu za koordynację pracy całego 
sztabu, Panu Janowi Wiesiołkowi – preze-
sowi Śląskiego Oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci za przekazanie gadżetów 
na licytację, członkom sztabu WOŚP           
i pomocnikom: Pani Iwonie Nowak-
Magiera, Panu Piotrowi Kotarskiemu, Pa-
nu Krzysztofowi Lisieckiemu, Pani Joan-
nie Ptak, Pani Joannie Żurek, Pani Monice 
Ulbricht, Pani Agacie i Angelice Kostka, 
Pani Małgorzacie Widera, Agacie Magiera 
oraz Panu Jarosławowi Neumannowi.  

Dzięki ogromnej hojności naszych mieszkańców  
Kaletański finał WOŚP znów z rekordową kwotą!   

S towarzyszenie zrzesza rodziców         
i dzieci, które przeszły leczenie on-

kologiczne. Nasi podopieczni to dzieci, 
które były leczone z powodu nowo-
tworów, głównie mózgu i rdzenia krę-
gowego. Wszyscy nasi podopieczni to 
osoby więcej lub mniej poszkodowane        
w wyniku ciężkiej choroby i leczenia. To 
osoby poruszające się na wózkach,          
z niedowładami, z padaczką itp. scho- 
rzeniami. Nasze Stowarzyszenie opie-
kuje się dziećmi, które mieszkają w wo-
jewództwach opolskim, śląskim, 
wielkopolskim, małopolskim. 
    Działamy od 25 lat. W tym czasie udało 
się nam pomóc wielu naszym               
podopiecznym. Niektórzy ukończyli 
szkołę średnią, studiują, pracują, żenią się. 
Widzimy, że warto pomagać. Ta pomoc 
jest możliwa dzięki corocznym wpłatom    
z 1% podatku od wielu dobrych ludzi. To 
im nasze dzieci zawdzięczają swoją 
sprawność.  Zasadniczym celem jest or-
ganizowanie leczenia rehabilitacyjnego dla 
naszych dzieci. Naszą działalność finansu-
jemy ze składek. Niestety nie wystarczają 
one na prowadzenie rehabilitacji dla potr-
zebujących jej dzieci przez cały rok. Co 
rok   organizujemy wyjazdy do ośrodków 
rehabilitacyjnych. Dwukrotnie dzieci były       
w USA na obozach rehabilitacyjnych dla 
dzieci po leczeniu onkologicznym.  
    Wpłaty Państwa dokonane z tytułu po-

datku za 2018 rok pozwoliły na zor-
ganizowanie w 2019 roku obozu rehabili-
tacyjnego w Ciechocinku, opłacenie 
dzieciom zajęć z hipoterapii i wycieczek.   
W roku 2020 zorganizowaliśmy obóz          
w Brennej z hipoterapią przy współpracy 
rehabilitanta. Naszym celem jest aby 
dzieci po leczeniu wracały do 
szkoły, żeby potem mogły 
znaleźć pracę, żeby ogranic-
zyć stopień ich niepeł-
nosprawności. 
    Dzięki ustawie o pożytku 
publicznym i wolontariacie 
każdy podatnik może nam 
pomóc wpłacając 1% podatku 
od dochodów za ubiegły rok. 
Nie zmniejszamy w ten 
sposób naszych dochodów,     
a jedynie ujmujemy tę kwotę 
fiskusowi. Wpłacić można 
każdą kwotę, ale tylko 1% 
można odliczyć od podatku. 
Jak można dokonać wpłaty: 
Wystarczy, że w swoim 
zeznaniu podatkowym PIT 
wpiszecie Państwo  nr KRS 
000023104. Można także 
wpłacać pieniądze na nasze 
Stowarzyszenie przez fun-
dację Siepomaga oraz fun-
dację FaniMani.pl: płacąc za 
zakupy w jednym z 1072 

sklepów internetowych. Robiąc zakupy 
płacimy normalną cenę, średnio 2,5% war-
tości zakupów wspiera wybraną przez Pań-
stwa organizację, można też wpłacić do-
browolną kwotę na nasze konto bankowe.  
                            

          Janusz Maruszczyk

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom po Leczeniu Onkologicznym 
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M i a s t o 
K a l e t y ,    

w ramach reali-
zacji kampanii 
edukacyjno – 
informacyjnej 
pn. „MOGĘ! 
Z a t r z y m a ć 
S M O G  – 
Przedszkolaku 
złap oddech” – 
I I  e d y c j a , 
otrzymało od Województwa Śląskiego 
pomoc rzeczową w postaci dwóch 
oczyszczaczy powietrza. 
    Pomoc rzeczowa została przyznana 
Gminie w związku z zakwalifikowaniem 
się Miejskiego Przedszkola nr 1 „Leśne 
Skrzaty” w Kaletach do udziału w kampa-
nii. 
    Oczyszczacze powietrza o łącznej war-
tości 1 578,00 zł zostały zakupione ze 
środków Województwa Śląskiego w ra-
mach kampanii edukacyjno – informacyj-
nej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – 
Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, 
współfinansowanej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
    Oczyszczacze powietrza będą służyły 
poprawie jakości powietrza w Miejskim 
Przedszkolu nr 1 „Leśne Skrzaty”. Przed-
szkole zobowiązuje się do przeprowadze-
nia kampanii edukacyjno -informacyjnej 
wśród dzieci i rodziców/prawnych opie-
kunów dotyczących ochrony powietrza, 
smogu, walki z niską emisją, wpływie 
zanieczyszczenia na zdrowie dzieci oraz 
zachowań prozdrowotnych. 

Dwa oczyszczacze powietrza 
trafiły do Miejskiego     

Przedszkola nr 1 w Kaletach  

Co  prawda do wiosny jeszcze da-
leko, ale stanice w jędryskow-

skich lasach już stały się popularnymi    
i często odwiedzanym przez rowerzy-
stów miejscówkami.  
    To właśnie z myślą o nich opodal stani-
cy Donnersmarcka zamontowano właśnie 
tablicę informacyjną objaśniającą, dlacze-
go to właśnie to miejsce wybrano pod jej 
budowę. Nie trzeba przypominać, iż "rzut 

beretem" dzieli budowlę od słynnego cisu 
Donnersmarcka, ale mało kto wie, że       
w bliskiej okolicy przez kilkadziesiąt lat 
stała "Chata Guida"- miejsce wykorzysty-
wane podczas hrabiowsko- książęcych 
polowań. Chaty, a nawet śladu po niej, co 
prawda od dość dawna już nie ma, ale 
spoglądając na zamieszczone na tablicy 
zdjęcie można choć na chwilę przenieść 
się w czasie...  

Nowa tablica informacyjna wzbogaciła infrastrukturę 
 stanicy Donnersmarcka  

P omimo pandnemii, Miasto Kalety uczestniczy w projekcie edukacyj-
nym pn. „Dobre rady na odpady”, którego liderem jest miasto part-

nerskie Vitkov. Celem projektu jest przede wszystkim edukacja w zakre-
sie gospodarki odpadami, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 
sortowania odpadów oraz demonstracja, w jaki sposób odpady mogą być 
dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi. Jedną z aktywności w ra-
mach działań był konkurs plastyczny dla uczniów. Nadesłane prace, jeśli 
sytuacja epidemiczna zezwoli, zostaną zaprezentowane na specjalnie zor-
ganizowanych wystawach w obydwu miastach. 
    Tymczasem obrazy naszych młodych artystów znalazły się i uatrakcyjniły 
kalendarze edukacyjnego na rok 2021, które wydane zostały w ramach po-
wyższego projektu. Osoby chętne, aby stać się posiadaczem takiego kalenda-
rza, mogą bezpłatnie odebrać swój egzemplarz w biurze obsługi petenta na 
parterze Urzędu Miejskiego w Kaletach. Do rozdania mamy około 400 sztuk. 

Kalendarz edukacyjny w ramach projektu partnerskiego „Dobre rady na odpady”  

Agnieszka Kwoka 

Agnieszka Kwoka 

Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19   
dla Seniorów, którzy skończyli 70 rok życia  

P rzypominamy, że od piątku, 22 
stycznia br., ruszyły rejestracje na 

szczepienia przeciw COVID-19 dla Se-
niorów, którzy skończyli 70 rok życia.  
    Stopniowo szczepionka będzie udo-
stępniana kolejnym grupom wiekowym 
oraz zawodowym.  
    W Kaletach zakwalifikowane do Naro-

dowego Programu Szczepień zostały 
przychodnie:  
- N.Z.O.Z. SAWMED przy ul. Gwoździa 
25, tel. 34 3577 335  
- Przychodnia Kaletańska przy ul. 1 Maja 
22, tel. 880 156 758  
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W  swojej książce „Miotek i Zielo-
na. Zarys dziejów wsi” Edward 

Goszyk napisał niegdyś: 
 „Nie zachowały się tu żadne przekazy   
o wojnie trzydziestoletniej, ale starusz-
kowie wspominali o grozie i trwodze 
wcześniejszej „strasznej” wojny husyc-
kiej. A od tego czasu do zasłyszenia 
przeze mnie tego podania minęło bez 
mała pięć i pół wieku, więc naprawdę 
musiała to być straszna wojna. W poda-
niu tym musiało być sporo prawdy. 
    Na pograniczu Miotka z Kuczowem 
doszło do starcia oddziałów husyckich   
z rycerstwem śląskim. Z potyczki tej, 
czy raczej bitwy, zwycięsko wyszli Hu-
syci. Następnie wpadli do Woźnik, 
gdzie podobno zabrali akt lokacyjny, 
później spustoszyli Ligotę Woźnicką       
i podeszli aż pod Częstochowę. To już 
fakty historyczne. 
    Cmentarzysko poległych tu wówczas 
wojów ma się rozciągać na długości 
kilometra od miejsca, gdzie obecnie, na 
granicy Kuczowa z Miotkiem, znajduje 
się krzyż przydrożny, do uroczyska 
leśnego „Ptasia Góra”. (…). 
    Przed 70-80 laty przy wybieraniu 
piasku budowlanego znaleziono większe 
ilości czaszek, piszczeli i innych ludz-
kich kości. Natomiast podczas kopania 
fundamentów i piwnic pod pierwszy 
dom w Kuczowie od strony Miotka zna-
leziono (1966) „żelastwo” wśród które-
go rozpoznać można było rękojeść mie-
cza oraz część hełmu.” 
  Tak oto w kaletańskie lasy zajrzeć 
miała po raz pierwszy „wielka histo-
ria”. 
 

    Ile w tym faktów? Tak naprawdę nigdy 
się tego nie dowiemy. Nie należy jednak 
lekceważyć do końca owych ustnych 
przekazów, o których pisze Edward Go-
szyk. Jak głosi stare porzekadło- w każdej 
legendzie jest ziarenko prawdy. 
   
    Czy Husyci mogli pojawić się w na-
szych okolicach? A jeżeli tak- to co ich 
mogło zagnać aż tu? No i kim tak napraw-
dę byli? 
    Otóż znajdujemy jeden moment, kiedy 
to ewentualne wtargnięcie wojsk husyc-
kich, tudzież (o czym niżej) raczej quasi 
husyckich, można by umiejscowić w wy-
darzeniach historycznych udokumentowa-
nych źródłowo. Ale zaczniemy tę opo-
wieść, która mogła, acz wcale nie musiała 
się wydarzyć, od odpowiedzi na ostatnie    
z zadanych pytań. 
    Cała „awantura” zapoczątkowująca 
lawinę wydarzeń, w której rezultacie hu-
sycki oddział dotarł aż nad Małą Panew, 
rozpoczęła się 6 lipca 1415 roku w dale-
kiej Konstancji- mieście położonym         
w południowych Niemczech, nad jezio-
rem Bodeńskim, przy granicy ze Szwajca-
rią. Na odbywającym się tam soborze 
powszechnym spalono w tym dniu na 
stosie czeskiego reformatora religijnego- 
Jana Husa. 

    Hus stworzył własny program reformy 
Kościoła i obrony czeskich interesów na-
rodowych, który zyskał szeroką popular-
ność wśród mieszczan, chłopów i drobne-
go rycerstwa. Popierali go również niektó-
rzy feudałowie i niższe duchowieństwo. 
Ośrodkiem działalności Husa od 1402 sta-
ła się Kaplica Betlejemska w Pradze, w 
której jego uczniowie propagowali cze-

skie, a nie łacińskie nabożeństwa. Wkrótce 
kazania zaczęły przyciągać tłumy i Hus 
został przywódcą narodowej czeskiej frak-
cji, domagającej się natychmiastowych 
reform w Kościele, m.in. zmian liturgicz-
nych, komunii pod dwiema postaciami: 
chleba i wina, a także powrotu Kościoła do 
surowych i prostych zasad pierwotnego 
chrześcijaństwa. 
    Reforma, jak nietrudno było przewi-
dzieć, nie spodobała się od razu ciągnące-
mu olbrzymie zyski ze swoich licznych 
owieczek i przywykłemu do wystawnego 
życia ogółowi stanu duchownego z papie-
żem na czele. Hus został więc zaproszony 
na sobór w Konstancji, aby wytłumaczyć 
się ze swoich „błędów”.  
    Obawy o swoje życie zagłuszył nieco 
„listem żelaznym” otrzymanym od ów-
czesnego króla Czech Zygmunta Luksem-
burczyka. List ów gwarantował mu niety-
kalność, ale na miejscu okazało się, że 
jedynie od władz świeckich. Hus wylądo-
wał w więzieniu, w którym spędził kilka 
miesięcy (sam sobór trwał ponad cztery 
lata). W międzyczasie, na żądanie cze-
skiej szlachty, pozwolono mu na trzykrot-
ne wygłoszenie swoich postulatów. Klam-
ka zapadła jednak już na samym wstępie. 
Reformatora ogłoszono heretykiem i skła-
niano do porzucenia swoich tez. Na próż-
no. 6 lipca 1415 roku, za murami miejski-
mi Konstancji, z pieśnią „Kyrie eleison” 
na ustach, Jan Hus zginął w płomieniach 
za swoje przekonania. 
    Papież i biskupi odetchnęli z ulgą. Ale 
jedynie na krótko. Okazało się bowiem, 
że spalony na stosie czeski duchowny 
pozostawił w kraju duże grono zwolenni-
ków, które po jego męczeńskiej śmierci 
rosło w tempie śnieżnej kuli. Dwa lata 
później, w 1417 roku, Husyci (bo taką 
zbiorczą nazwą, wobec podziału na liczne 
frakcje, zwykło się ich określać) ogłosili 
w Pradze tzw. Artykuły Praskie żądając 
m.in.: prawa do swobodnego głosze-
nia Słowa Bożego, przywróce-
nia komunii pod dwiema postaciami dla 
świeckich, odebrania duchowieństwu 
władzy świeckiej i sekularyzacji dóbr 
kościelnych, karania za grzechy śmier-
telne przez władzę świecką. 
    Artykuły były na tyle dużym zagroże-
niem dla panującego w Europie od stuleci 
ładu religijnego, że ani papieża, ani bisku-
pi, ani też trzymający stronę „starego” 
duchowieństwa czeski król Zygmunt Luk-
semburczyk- obwiniany dodatkowo      
(zresztą całkiem słusznie) za dopuszcze-
nie na mordu na Husie, nie mogli na rebe-
lię patrzeć z założonymi rękami.  

Husyci w Miotku 
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 Przeciwko husyckim heretykom przygo-
towywano krucjatę, zaś ci nie zamierzali 
bezczynnie czekać na śmierć. 
    Tak powstało husyckie wojsko, którego 
stolicą stało się nowo założone miasto 
Tabor (nazwane tak od biblijnej góry).  
Także tabor, ale już w innym znaczeniu, 
stał się źródłem jego bitewnych sukcesów. 
     Husyci mieli szczęście do wybitnych 
dowódców, zaś w walce stosowali zazwy-
czaj taktykę taborową- spięte ze sobą łań-
cuchami wozy bojowe, których załogę 
stanowiło 18-21 ludzi uzbrojonych w 
rusznice, kusze, pawęże (specjalne tarcze), 
czy sulice (lance). Jedną husycką jednost-
kę stanowiło 10 takich wozów, zaś pod-
czas większych bitew łączyły się one w 
hufce. W skład wojsk husyckich wchodzi-
ła też piechota, konnica, artyleria i oddzia-
ły pomocnicze wykorzystywane do budo-
wy dróg i mostów. Stosunek sił w czasie 
bitew był zazwyczaj niekorzystny dla hu-
sytów, którzy walczyli najczęściej z prze-
ciwnikiem dwukrotnie a nawet trzykrotnie 
liczniejszym. Pomimo tego armia husycka 
odniosła wiele zwycięstw. 
    Pierwsza krucjata katolicka ruszyła na 
Czechy w 1420 roku. Została rozbita. Po-
dobnie jak następne cztery, następujące po 
sobie aż po rok 1431.  

      W przerwach pomiędzy rozbijaniem 
kolejnych krucjat wojska husyckie, aby 
nie stracić wartości bojowej, ale także 
dlatego, iż nie mając czasu na siew             
i zbiory, musiały się same wyżywić, pod 
pretekstem szerzenia swoich ideałów reli-
gijnych, wyprawiały się na rejzy, których 
celem były kraje ościenne, tudzież rejony 
Królestwa Czech, które z tych czy innych 
powodów Husytom nie sprzyjały. W ten 
sposób zbrojne tabory splądrowały przy-

graniczne tereny Austrii, Bawarii, Sakso-
nii, Węgier, Nowej Marchii, zaś w pew-
nym momencie dotarły aż na Pomorze 
Gdańskie. Husyci plądrowali pozostające 
przy „starym wyznaniu” Morawy, a także 
będący wówczas częścią Korony św. 
Wacława Śląsk.   
 
     Ze względu na wspomnianą na wstępie 
hipotetyczną potyczkę w okolicach póź-
niejszych Kalet należy wziąć pod lupę rok 
1430 i wydarzenia, które miały miejsce    
w promieniu kilkudziesięciu kilometrów 
od usytuowania tego starcia, które bez-
sprzecznie z Husytami można powiązać. 
     Otóż 16 kwietnia tegoż roku wojska 
husyckie (jak mniemano) napadły na Ja-
sną Górę i splądrowały tamtejszy klasztor 
niszcząc największą świętość- ikonę Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. 
     Trzy dni wcześniej duży oddział hu-
sycki pod dowództwem Jaku-
ba Kroměšína z Březovic, który był wła-
śnie w trakcie jednej z opisywanych  rejz 
„wyjazdowych”, zdobył Bytom.  
    W szeregach najeźdźców walczył kniaź 
Fryderyk Ostrogski, który w 1422 roku 
opuścił strony rodzinne nad Horyniem na 
Wołyniu, by towarzyszyć Zygmuntowi 
Korybutowiczowi wysianemu do Czech   
w charakterze namiestnika księcia Witol-
da. W Czechach — jak podaje Jan Dłu-
gosz — Fryderyk stał się husytą, przyjął 
język i tamtejsze obyczaje. Pod Bytomiem 
(lub nieco wcześniej), mimo formalnego 
zakazu dotyczącego wstępowania podda-
nych polskiego króla do husyckiego woj-
ska, dołączyli do kniazia jego znajomi- 
rycerze  Jakub Nadobny, Jan Kuropatwa    
i Rogala zwany Wyszel. Wszyscy trzej 
znajdowali się tymczasowo w finanso-
wym dołku. Tak miał się zrodzić plan 
napadu na klasztor, którego przykrywką 
była aktywność wojsk husyckich w okoli-
cach czesko- polskiej granicy. Oprócz 
Fryderyka Ostrogskiego łupieżcze przed-
sięwzięcie wsparli także wspomniany 
Zygmunt Korybutowicz (bratanek Włady-
sława Jagiełły żywiący płonne nadzieje na 
zostanie „husyckim królem Czech”) oraz 
książę głogówecki i prudnicki Bolko V 
Husyta. 
    Kiedy wojska husyckie spod Bytomia 
pomaszerowały na Gliwice, śląsko- rusko- 
litewsko- polskie towarzystwo, wsparte 
zapewne sporą liczbą czeskich „bożych 
wojowników”, niepostrzeżenie odbiło na 
północ, w stronę Częstochowy. Tereny 
dawnego Księstwa Bytomskiego kończyły 
się kilka kilometrów za Żyglinem. 
    Po drodze nie było za bardzo co łupić. 
Być może dlatego wojska „husyckie” zbo-
czyły ze starego traktu zwanego „Drogą 
Bytomską” po splądrowaniu i spaleniu 

kuźnicy Starego Janisza w okolicach dzi-
siejszego „garbatego mostu” nad Małą 
Panwią. Jedyny łakomy kąsek przed Woź-
nikami,  w bliskim oddaleniu od wspo-
mnianej drogi, stanowić mogła kuźnica    
w Kuczowie (hamernie w Zielonej i Miot-
ku najprawdopodobniej wówczas jeszcze 
nie istniały). 

     I właśnie w tym miejscu tej, nie pod-
partej niestety żadnymi źródłami pisanymi 
i osadzonej na ostrożnych hipotezach, 
opowieści, dochodzimy do punktu, w któ-
rym dojść mogło do starcia z owym ślą-
skim rycerstwem, o którym pisze Edward 
Goszyk. 
 
    Napastników już znamy. Kim zatem 
byli obrońcy? 
    Ziemia Lubliniecka na której leżała 
zarówno kuźnica Małego Janisza, jak i ta 
kuczowska, znajdowała się wówczas pod 
zwierzchnictwem księcia strzeleckiego, 
niemodlińskiego i oleskiego Bernarda – 
wuja uczestniczącego w „wypadzie czę-
stochowskim” Bolka V Husyty. Jeżeli 
jakimś cudem doszły do niego wieści       
o rozboju dokonanym w kuźnicy przy 
Drodze Bytomskiej i zdołał wysłać od-
dział celem obrony pobliskich włości- to 
właśnie ci rycerze mogli stawić opór na-
pastnikom na leśnej drodze prowadzącej 
w kierunku Kuczowa. Jeżeli trzymać się 
będziemy chronologii zakładając, że jesz-
cze 13 kwietnia żołnierze stanowiący 
skład owego oddziału rabunkowego brali 
udział w zdobywaniu Bytomia, zaś już 17 
kwietnia napadli na jasnogórski klasztor 
(choć data ta jest kwestionowana przez 
wielu historyków), możemy przyjąć że 
hipotetyczna „kaletańska”  

Najsłynniejszy dowódcta husycki–  

Jan Żiżka z Trocnova 

Bolko V Husyta, 

Książę głogówecki i prudnicki 
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potyczka miała miejsce 15 kwiet-
nia 1430 roku, w Wielką Sobotę. 
    „Husyci” zwyciężyli, zaś po obu stro-
nach poległo zapewne sporo ofiar. Ich 
szczątki być może do dziś spoczywają w 
okolicach wspomnianego krzyża na po-
graniczu Kuczowa i Miotka (a trzeba pa-
miętać, że takich krzyży nigdy nie usta-
wiano w przypadkowych miejscach).  
Ponad pięć wieków później światło dzien-
ne ujrzały zaś  szczątki miecza i hełmu – 
niemi świadkowie wydarzeń, o których 
miejscowi mieszkańcy nie potrafili zapo-
mnieć pomimo upływu kilkuset lat. 
    Kto wie? Być może ziemia (a właści-
wie piasek) w tych okolicach skrywa       
w sobie jeszcze wiele tajemnic. Być może 
pewnego dnia jakieś świadectwo arche-
ologiczne rzuci większe światło na wyda-
rzenia, które mogły tu mieć miejsce. Na 
ten moment możemy o pobycie 
„Husytów” w Kaletach dywagować jedy-
nie na podstawie wątłych poszlak. Faktem 
jest jednak, że niemała  kuźnica Małego 
Janisza (w roku 1386 jej zabudowania 
pomieściły cały orszak księcia opolskiego 
Władysława) została wówczas  zniszczo-
na do tego stopnia, iż później już jej nie 
odbudowano (spacerując przy „Garbatym 
Mostku”, kilkadziesiąt metrów pod prąd 
Małej Panwi, można jeszcze wyraźnie 
dostrzec  groblę kuźniczego stawu). Tym-
czasem ta kuczowska, na wskutek inter-
wencji wojsk książęcych, mogła prze-
trwać groźbę napaści i funkcjonowała aż 
po wiek XIX. 
    A co z „Husytami” i Husytami? Ci 
pierwsi, jak już wspomniano, kilkanaście 
godzin po hipotetycznej potyczce 
„kaletańskiej” z sukcesem obrabowali 
częstochowskie sanktuarium. Niestety 
łupów nie było zbyt wiele, a na dodatek 
sprytny plan, polegający na zrzuceniu 
winy za napad na heretyckich Czechów, 
nie do końca się udał. Stało się tak nawet 
pomimo tego, iż, chcąc jeszcze bardziej 
uwiarygodnić udział Husytów, rabusie 
wyrzucili z wozu obraz Najświętszej Ma-
rii Panny powodując jego rozpad na 
„części pierwsze” (czyli dokładnie na trzy 
deski). Rysy na twarzy Czarnej Madonny 
zwykło się datować na ów feralny kwie-
cień A.D. 1430. Wbrew opowieściom      
o cięciu mieczem- mają być skutkiem 
brutalnego zerwania z obrazu wotów 
przyczepionych do niego w akcie spełnio-
nych łask. 
     W chwili ataku na klasztor król Wła-
dysław Jagiełło dogadywał właśnie z hu-
syckimi hetmanami w Kaliszu szczegóły 
współdziałania przeciwko Zakonowi 
Krzyżackiemu, zaś ci zdecydowanie od-
cięli się od tego świętokradztwa, które 
mogło sojusz pogrzebać zaraz na wstępie. 

 Jan Kuropatwa, Jakub Nadobny       
i Rogala z Kozolina zostali areszto-
wani i osadzeni w wieży zamku 
krakowskiego. Każdy z nich poniósł 
karę, ale można powiedzieć, że dość 
niską i bardzo nieadekwatną do  
czynu, jakiego się dopuścili. 
    Era prawdziwych Husytów trwała 
jeszcze cztery lata. Wprost ze Śląska 
oddziały czeskie powędrowały       
w roku 1431 pod Domażlice na gra-
nicy bawarskiej dając odpór piątej 
krucjacie. 14 sierpnia rozegrała się 
tam wielka bitwa, w której taktyka 
taborowa po raz ostatni zatryumfo-
wała nad przeważającymi oddziała-
mi katolickimi. 
    Nie mogąc zwyciężyć Husytów 
zjednoczonych, król Zygmunt Luk-
semburski, we współdziałaniu           
z biskupami, postanowił wykorzy-
stać podziały wewnątrz tego ruchu. 
Doprowadził do zaakceptowania tez 
wysuwanych przez ich umiarkowa-
ne skrzydło- utrakwistów i przecią-
gnął ich oraz ich wojska na 
swoją stronę. 30 maja 1434 
roku pod Lipanami w cen-
tralnych Czechach potęga 
husycka została ostatecznie 
złamana. W świadomości 
historycznej Czechów pozo-
stało jednak dumne wspo-
mnienie o narodzie, który  
przez wiele lat stawał męż-
nie i zwyciężał „Sam prze-
ciwko wszystkim”. 

Przerwana grobla stawu kuźniczego przed dawną hamernią Małego Janisza (okolice Garbatego Mostu). 

Krzyż na pograniczy Miotka i Kuczowa  na miejscu          

domniemanej  bitwy  
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Za  sprawą epidemii COVID-19 
rok ten z całą pewnością był 

specyficzny, ale był również wyjątkowy 
pod wieloma względami. 
    Z powodu zagrożenia epidemiologicz-
nego nie udało się dokończyć rozgrywek 
sezonu 2019/2020, podjęto więc decyzję o 
jego zakończeniu uwzględniając wyniki 
uzyskane po rundzie jesiennej. Unia Kale-
ty zajęła 7 miejsce z dorobkiem 20 punk-
tów i bilansem bramkowym 22-26. 
Awans przyznano MKS-owi Myszków, 
natomiast decyzją władz piłkarskich nikt z 
ligi nie spadł. 
    Na wznowienie ligowego grania w roku 
2020 czekaliśmy do 25 lipca, kiedy to 
zainaugurowany został sezon 2020/2021. 
Sezon wystartował w gronie 20 zespołów, 
które zostały podzielone na dwie dziesię-
ciozespołowe grupy. Gra w toczyła się 
systemem mecz i rewanż, a po rozegraniu 
18 kolejek cztery najlepsze drużyny         
z każdej z grup wiosną tworzyć będą gru-
pę mistrzowską walczącą o awans do IV 
ligi, natomiast drużyny z miejsc 5-10 obu 
grup walczyć będą o utrzymanie. Unia 
Kalety w swojej grupie rywalizowała je-
sienią z KS Panki, Liswarta Krzepice, 
Amator Golce, MLKS Woźniki, Jedność 
Boronów, Sparta Lubliniec, Pogoń Ka-
myk, Olimpia Truskolasy, Promień Glini-
ca. Kadra zespołu została odświeżona 
pozyskanymi latem zawodnikami: Oskar 
Krawczyk, Adam Kąkol, Patryk Maroń, 
Patryk Rotuski, Kamil Garcarczyk oraz 
zawodnikami z drużyny juniorów: Paweł 
Lebek, Patryk Lebek, Bartosz Wojtal        
i Paweł Jarosz. 
    W 18 ligowych spotkaniach wystąpiło 
łącznie 25 zawodników, którzy wywal-
czyli na boiskach w rundzie jesiennej 32 
punkty, zajmując 3 miejsce dające awans 
do grupy mistrzowskiej! Drużyna wygrała 

9 spotkań, 5 zremisowała i odniosła 4 
porażki, bilans bramkowy to 34 bramki 
zdobyte oraz 25 straconych. Zespół pro-
wadzony przez Ireneusza Adamskiego 
dobrze radzi sobie również w rozgryw-
kach Pucharu Polski na szczeblu PPN 
Lubliniec, docierając do finału tych roz-
grywek, który odbędzie się wiosną 2021 
roku! Po drodze eliminując Victorie 
Strzebiń, Ruch Kochanowice oraz ligowe-
go rywala Promień Glinica. 
Strzelcy bramek w roku 2020 - Rozgryw-
ki ligowe + Puchar Polski: 
Damian Zuber - 13 bramek / 11 Liga + 2 
PP 
Oskar Krawczyk - 8 bramek / 5 Liga + 3 
PP 
Michał Bambynek - 7 bramek / Liga 
Patryk Rotuski - 4 bramki / Liga 
Patryk Maroń - 4 bramki / 2 Liga + 2 PP 
Dawid Baron - 3 bramki / 2 Liga + 1 PP 
Mateusz Nojman - 1 bramka / Liga 
Mariusz Urbańczyk - 1 bramka / Liga 
Arnold Imiołczyk - 1 bramka / Liga 
Adam Kąkol - 1 bramka / PP 
    Najlepiej asystującymi byli: Damian 
Zuber - 8 asyst, Mateusz Nojman, Oskar 
Krawczyk, Patryk Maroń - 4 asysty. Trój-
ką zawodników z największą liczbą minut 
na boisku zostali: Michał Bambynek i 
Damian Zuber którzy zgromadzili 1485 
minut, a także Oskar Krawczyk z 1457 
minutami na koncie. Żółty-
mi kartkami w rozgryw-
kach ligowych zawodnicy 
Unii zostali ukarani 37 
razy. Najwięcej 7 razy Da-
mian Zuber oraz 5 Kamil 
Garcarczyk. Jedyną bezpo-
średnią czerwoną kartką 
został upomniany nasz 
bramkarz Mateusz Pyka. 
Wspomniany Pyka pięć 
razy zachowywał czyste 
konto i w wielu spotka-
niach był nieocenioną po-
mocą dla defensywy Unii. 
    Trzecie miejsce po run-
dzie jesiennej, dające gwa-
rancję gry wiosną w grupie 
mistrzowskiej i walce        
o najwyższe cele, a także 
udział w finale rozgrywek 
Pucharu Polski PPN Lubli-
niec, to z pewnością sukces 
sportowy roku 2020. Suk-
ces dający możliwość          
i nadzieje na kolejne spor-
towe triumfy w jubileuszo-
wym dla klubu 2021 roku. 

    Dobrze w mijającym roku radziły sobie 
również nasze grupy młodzieżowe. Grupa 
Orlików zajmuje 2 miejsce w stawce 10 
zespołów, odnosząc 7 zwycięstw, 1 remis 
i 1 porażkę. Młodzicy plasują się na 3 
miejscu po rozegraniu 14 spotkań, z do-
robkiem 28 punktów na które złożyło się, 
9 zwycięstw, 1 remis i 4 porażki. Liderem 
w swoich rozgrywkach są Trampkarze, 
którzy wygrali wszystkie 8 spotkań. Ju-
niorzy w 8 zespołowej lidze plasują się    
w środku tabeli, zajmując 4 miejsce          
z dorobkiem 11 punktów. Latem udało się 
również zorganizować obóz sportowy dla 
dzieci i młodzieży w Głuchołazach. 
    Pod względem sportowym rok 2020     
z całą pewnością można zaliczyć do uda-
nych, jednak klub osiągał sukcesy nie 
tylko na niwie sportowej. Organizacyjnie 
też było dobrze. W marcu podczas gdy 
rozgrywki były zawieszone, a czasy nie-
pewne. Po wielu miesiącach starań, pracy 
zarządu i prawników, w szczególności 
mec. Paweł Klimek, mec. Judyta Włuczko
-Kwaśnik, udało się uzyskać wpis do 
KRS. Otwarło to nowe możliwości           
w funkcjonowaniu klubu m.in. dało moż-
liwość pozyskiwania sponsorów, których 
wsparcie było nieocenione w ciężkich 
czasach pandemii. 
        Prezes Zarządu 

Sebastian Lebek 

Piłkarskie emocje w roku 2020 już za nami,  
pora więc na krótkie podsumowanie ostatnich miesięcy  
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W  roku 2021 największy klub 
sportowy naszego miasta obcho-

dzi szacowny jubileusz. Kaletańska 
„Unia” kończy właśnie  sto lat działal-
ności, w związku z czym warto wspo-
mnieć na najbardziej istotne wydarze-
nia w historii jubilatki. 
    Początki zorganizowanej aktywności 
sportowej w mieście Kalety są ściśle 
związane z powstaniem i działalnością 
ruchu sokolskiego. 14 lutego 1921 roku   
w późniejszej dzielnicy Kalet– Jędrysku 
powstało gniazdo „Sokoła”, dzięki czemu 
powstał klub sportowy- organizacja żyją-
ca wówczas przede wszystkim przygoto-
waniem do zrywu zbrojnego w walce       
o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.  
     Wówczas „Sokół” skupiał zwolenni-
ków takich dyscyplin sportowych jak: 
gimnastyka, lekkoatletyka i piłka nożna. Z 
braku środków finansowych jako sprzęt 
ćwiczeniowy musiały wystarczyć drążki 
przymocowane do drzew. Leśne łąki sta-
nowiły teren do biegania. Piłką nożną 
była popularna szmacianka, a bramki zro-
bione były z żerdzi.  
    W miarę upływu czasu z drużyn po-
dwórkowych zaczęły powstawać drużyny 
reprezentujące Kalety w rozgrywkach 
pomiędzy miejscowościami ościennymi. 
Już w roku 1925 zespół piłkarski „Sokół” 
nosił nazwę drużyny Klubu Sportowego 
„Mała Panew”, a jego prezesem został 
Franciszek Żur. Dwa lata później drużyny 
klubu zostały zarejestrowane w okręgo-
wym Związku Piłki Nożnej i zaczęły roz-
grywać mecze mistrzowskie w klasie „B”. 
Klub był również organizatorem zabaw 
tanecznych, z których cały dochód prze-
znaczano na zakup niezbędnego sprzętu. 
    Od 1930 roku zamierzenia KS „Mała 
Panew” realizował KS „Strzelec”. Był to 
klub utworzony przez członków KS 
„Mała Panew” oraz zawodników i działa-
czy przyfabrycznej drużyny piłkarskiej. 
Już wtedy treningi odbywały się dwa razy 
w tygodniu pod okiem doświadczonej 
kadry. Zaowocowało to zdobyciem w 
1933 roku mistrzostwa klasy C i awansem 
do ówczesnej ligi B. Wówczas stanowi-
sko prezesa należało do Karola Szastoka. 
W 1939 r. drużyna KS „Strzelec” zdobyła 
mistrzostwo ligi B awansując do klasy A. 
    Następnie wybuch Drugiej Wojny 
Światowej spowodował zawieszenie dzia-
łań sportowych. W tym czasie wielu za-
wodników i działaczy sportowych przy-
płaciło życiem swój patriotyzm. 
    Rozkwit sfery aktywności fizycznej     
w naszym mieście nastąpił dopiero            
w 1945 roku kiedy to odbyły się pierwsze 

spotkania działaczy, zwolenników sportu. 
Rezultatem było utworzenie w 1946 roku 
klubu sportowego, noszącego nazwę 
Związkowy Klub Sportowy „Papiernia” 
Kalety z prezesem mgr inż. Januszem 
Grabowskim i sekcją piłki nożnej. Hono-
rowy patronat nad klubem objął Kaletań-
ski Zakład Celulozowo-Papierniczy, który 
finansował zakupy niezbędnego sprzętu      
i udzielał pomocy przy budowie urządzeń 
sportowych. 
    W Polsce Ludowej panowały warunki 
umożliwiające wszechstronny rozwój 
sportu na wielu płaszczyznach. Zaczęły 
powstawać nowe sekcje jak: lekkoatlety-
ka, siatkówka, koszykówka, łucznictwo.   
Z kolei w latach 1949-1952 powstała       
w naszym mieście sekcja boksu, założona 
przez wielkiego sympatyka tego sportu - 
Joachima Macho. Jeszcze wcześniej bo-
wiem w latach 1946-1953 istniała sekcja 
koszykówki, która nie rozgrywała meczy 
mistrzowskich, a jedynie uświetniała im-
prezy i święta okolicznościowe. Nato-
miast siatkówka mężczyzn jako sekcja 
istniała w latach 1946-1956, zdobywając 
niejednokrotnie tytuł mistrza okręgu lubli-
nieckiego. Szczególną aktywnością w tym 
czasie wykazywały się również żeńskie 
drużyny w lekkoatletyce, łucznictwie oraz 
siatkówce. 
    U progu pierwszego powojennego dzie-
sięciolecia stosunkowo konsekwentnie 
realizowała swą działalność sekcja piłki 
nożnej. W pierwszym zorganizowanym 
turnieju z udziałem drużyn różnych po-
wiatów zespół piłkarski zdobył pierwszy 
powojenny puchar. 
    W 1951 roku klub zmienił nazwę na 
Klub Sportowy „UNIA” Kalety, posiada-
jąc niestety tylko już tylko dwie sekcje: 
piłkę nożną i siatkówkę. Czynnikami ha-
mującymi rozwój klubu były: trudności 
finansowe, brak zawodników, braki nie-
zbędnego sprzętu. 
    Od 1957 roku skupiono się głównie na 
piłce nożnej, bowiem sekcja siatkówki 
przestała istnieć. Początek lat 60-tych to 
głównie modernizacja obiektów sporto-
wych. Brak szatni, łaźni czy toalet spowo-
dował starania o budowę stadionu sporto-
wego, który oddano do użytku już w 1961 
roku. Powstało także boisko reprezenta-
cyjne i treningowe do piłki nożnej, skocz-
nie do skoków w dal i wzwyż, oraz rzut-
nia do pchnięcia kulą. Przy stadionie spor-
towym wybudowano obiekt socjalny         
z szatniami, łaźnią, magazynem, świetlicą 
oraz pokojem sędziowskim. Dalej powsta-
ło boisko do koszykówki, siatkówki, piłki 
ręcznej. 

    W innej części miasta odrestaurowano 
kort tenisowy, wybudowano basen kąpie-
lowy, dwa pawilony sportowe z pomiesz-
czeniem dla sekcji tenisa stołowego i pod-
noszenia ciężarów. Możliwość wybudo-
wania tych wszystkich obiektów i urzą-
dzeń sportowych była możliwa dzięki 
pomocy wieloletniego patrona klubu – 
Kaletańskich Zakładów Celulozowo-
Papierniczych oraz Zakładów Przemysłu 
Leśnego w Kaletach. Byli to jedni             
z pierwszych sponsorów klubu. Wybudo-
wanie tak kompleksowych obiektów spor-
towych spowodowało rozwój i poszerze-
nie działalności sportowej i aktywności 
fizycznej. W 1966 roku powstała sekcja 
tenisa stołowego, później piłki ręcznej        
i podnoszenia ciężarów. 
    W 1972r prezesem klubu został Raj-
mund Przybyłek. Pod koniec 1973 roku     
z pracy w klubie zrezygnował kierownik      
i instruktor sekcji Tadeusz Mazur, co spo-
wodowało, iż w 1974 roku sekcja podno-
szenia ciężarów została rozwiązana.        
W sekcji piłki ręcznej także nastąpiły 
zmiany. Powołano nowego kierownika- 
Alfreda Szmalenberga, dzięki czemu dru-
żyna zaczęła odnosić sukcesy, m. in. 
awansując do kasy „A”. W sezonie 1983-
1984 drużyna zajęła 3 miejsce w gronie 
zespołów klasy „A”. Jednakże na przeło-
mie 1984/1985 sekcja przestała istnieć. 
Jednym z powodów była rezygnacja          
z funkcji kierownika Alfreda Szmalenber-
ga i instruktora sekcji Andrzeja Lipińskie-
go. 
     Lata 70-te to najlepszy okres w działal-
ności sekcji tenisa stołowego. W roku 
1971 drużyna „Unii” uzyskała awans do 
klasy okręgowej. Indywidualne sukcesy 
odnieśli zawodnicy klubu na Mistrzo-
stwach Powiatu. Nowy sezon mistrzowski 
1977/78 sekcja tenisa stołowego rozpo-
częła w nowym systemie gier. Po raz 
pierwszy tenisiści rozpoczynali rozgrywki 
w oddzielnych zespołach męskich i żeń-
skich. Drużyna męska składała się z 6 
zawodników, a żeńska z 5 zawodniczek. 
Coraz trudniejsza sytuacja zaistniała po-
cząwszy od sezonu 1978/1979. Z drużyny 
męskiej jak i żeńskiej odeszło kilkoro 
doświadczonych zawodników i zawodni-
czek. Z pracy w klubie zrezygnował in-
struktor Jan Berbesz. 
    Początek lat 90-tych przyniósł wiele 
zmian w sferze polityki całego kraju, jak     
i na arenie międzynarodowej, co nie pozo-
staje bez wpływu na działalność małych 
klubów sportowych. 
    W klubie „Unia” Kalety w tym czasie 
działały tylko dwie sekcje: piłki nożnej 

Sto lat minęło… Historia Klubu Sportowego „Unia” Kalety w pigułce 
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Małgorzata Mazur 

(jal) 

i tenisa stołowego. Wzmiankując o poczy-
naniach tenisistów należy wspomnieć      
o sezonie 1988/99, który dla tej sekcji był 
niezwykle udany. Drużyna uczestniczyła 
w rozgrywkach mistrzowskich w klasie 
wojewódzkiej zajmując 3 miejsce. Jednak 
znacznie trudniejsza stała się sytuacja 
sekcji tenisa stołowego na początku lat 90
-tych. Wpływ na to miało wiele czynni-
ków, m.in.: brak środków transportu czy 
sali gdzie można by było przeprowadzać 
treningi. Następstwem tego było odejście 
z sekcji czołowych zawodników. Kierow-
nikiem sekcji od roku 1990 był Franci-
szek Jonik. Ważny dla sekcji był także 
sezon 1995/96, w którym nastąpiło kilka 
zmian organizacyjnych. W dniu 
19.05.1995r. sekcja tenisa stołowego za-
warła umowę z kaletańską firmą, na pod-
stawie której przybrała nazwę „Unia-
Sekor”. Drugą zmianą było wprowadzenie 
11 zespołowej grupy III ligi tenisa stoło-
wego. W roku 1996 nowym kierownikiem 
i trenerem sekcji tenisa stołowego został 
Antoni Jeż. 
     W roku 1999 na prośbę kierownika 
sekcji Zarząd Klubu podjął uchwałę          
z dnia 01.08.1999 r. w celu usamodziel-
nienia się tej sekcji. W nazwie pozostał 
człon nazwy „Unia”, a cała nazwa sekcji 
brzmiała: Samodzielna Sekcja Tenisa 
Stołowego „Unia - Sekor” Kalety. 
     Obok sekcji tenisa stołowego, w klubie 
pomimo licznych problemów działała 
sekcja piłki nożnej skupiająca wokół sie-
bie kaletańskie dzieci oraz młodzież. W 
sekcji istniały drużyny: juniorów, tramp-
karzy i seniorów. W roku 1990 trenerem 
pierwszej drużyny został Damian Jelonek. 
Znamienny dla Klubu był sezon 1993/94, 
w którym zauważono wyraźny regres pił-
ki nożnej. Brak dyscypliny wśród zawod-
ników i liczne kontuzje, przekładały się 

na niezadowalające zarząd wyniki. Popra-
wa wyników nastąpiła już w jesiennej 
rundzie sezonu 1994/95, kiedy to powró-
cili do gry podstawowi zawodnicy nasze-
go klubu. Poza meczami mistrzowskimi  
w 1995 roku piłkarze „Unii” Kalety roze-
grali kilka meczy kontrolnych i towarzy-
skich z następującymi drużynami: rezerwą 
GKS „Ruch” Radzionków, z III ligową 
rezerwą RKS „Raków” Częstochowa oraz 
goszczącą w Kaletach drużyną z Vitkova. 
    Upadłość Kaletańskich Zakładów Celu-
lozowo-Papierniczych w Kaletach w 1994 
roku spowodowała degradację obiektów 
sportowych w mieście. Niegdyś prężnie 
działające: basen kąpielowy wraz z korta-
mi tenisowymi, klub młodzieżowy 
„Papirus” i sauna zostały zamknięte. Sta-
dion sportowy wraz z boiskiem do piłki 
ręcznej i strzelnicą były w coraz gorszym 
stanie.  
    Po upadku fabryki stadion i budynek 
socjalny przeszły na własność Skarbu 
Państwa. Przez dłuższy czas nie przepro-
wadza się na nich żadnego generalnego 
remontu, jedynie w 1999 r. remont łaźni   
a w latach 2002-2005 zostało wyremonto-
wane ogrodzenie i zainstalowano oświe-
tlenie boiska bocznego (dzięki dotacji       
z U. M. Kalety i pieniądzom sponsorów). 
Dopiero w 2006 roku stadion stał się wła-
snością Miasta Kalety. Zaczęła się jego 
gruntowna modernizacja. W 2006 roku 
przeprowadzono remont dachu i szatni zaś 
w 2008 roku pozostałe pomieszczenia: 
świetlicę klubową i magazyn. W dalszych 
latach zmodernizowana została murawa 
stadionu– zainstalowano profesjonalny 
system zraszania. Zmodernizowano bież-
nię lekkoatletyczną, powstały tez nowe 
trybuny dla kibiców i boisko wielofunk-
cyjne. Budynek klubowy poddano termo-
modernizacji, odnowiono  boisko boczne, 

które zyskało oświetlenie.   W zachodniej 
części obiektu wybudowano tor rolkowy, 
który poprowadzono częściowo na terenie 
zlikwidowanej strzelnicy. 
    W sezonie 2020/2021 w klubie działają 
dwie sekcje– piłki nożnej i tenisa stołowe-
go. Pierwsza drużyna piłkarzy występuje 
w Lidze Okręgowej Okręgu Częstochowa, 
zaś tenisiści walczą w 3 Lidze Śląskiej. 
„Unia” prowadzi też w tych dyscyplinach 
kilka prężnie działających grup dziecię-
cych i młodzieżowych. Oprócz tego przy 
klubie działa też siatkówka dziewcząt na 
poziomie amatorskim. 
    Działalność KS „Unia” finansowana 
jest obecnie z dotacji Miasta Kalety prze-
kazywanych corocznie po konkursie ofert 
na upowszechnianie kultury fizycznej        
i sportu oraz z pieniędzy przekazywanych 
przez firmy sponsorujące oraz sponsorów 
indywidualnych. 
    Jeżeli przepisy związane z panującą 
obecnie pandemią ulegną do tego czasu 
zmianie– na miesiąc maj planuje się zor-
ganizowanie obchodów jubileuszu KS  
„Unia” na obiekcie przy ul. Fabrycznej. 
Tygodniowy event poświęcony szacownej 
jubilatce zakończyłby się wówczas week-
endem, podczas którego celebrować bę-
dziemy kolejne  „Dni Kalet”.     
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W  dniu 4 lutego 2021 r. - w trybie 
zdalnym - odbyła się XXIII sesja 

Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodni-
czyła jej Janina Perz – przewodnicząca 
Rady Miejskiej. W obradach udział 
wzięło 15 radnych, co przy 15 osobo-
wym składzie Rady Miejskiej upoważ-
nia Radę do podejmowania prawomoc-
nych uchwał.  
    Po przekazaniu (do protokołu) spra-
wozdań przewodniczącej Rady Miejskiej 
oraz burmistrza za 2020 rok, radni wysłu-
chali sprawozdania przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej z działalności tej Ko-
misji za 2020 rok. Następnie radni podjęli 
uchwały:  
Nr 195/XXII/2021 w sprawie zmian bu-

dżetu Miasta Kalety na 2021 rok. 
Nr 196/XXIII/2021 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2029.  
Nr 197/XXIII/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na cesję praw i obowiązków wyni-
kających z umowy dzierżawy. 
Nr 198/XXIII/2021 w sprawie przekaza-
nia do sądu administracyjnego skargi Wo-
jewody Śląskiego wraz z odpowiedzią na 
skargę.  
Nr 199/XXIII/2021 w sprawie zwolnienia 
z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej 
od przedsiębiorców za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia          
w miejscu sprzedaży za rok 2021 przed-

siębiorców prowadzących punkty sprze-
daży na terenie miasta Kalety.  
Nr 200/XXIII/2021 w sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kalety.  
Nr 201/XXIII/2021 w sprawie sposobu      
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Kalety.  
     W wyniku głosowania radni odrzucili 
(zwyczajną większością głosów) projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz 
Gminy Kalety.  
     W punkcie wolne głosy i wnioski, do-
datkowe informacje zgłaszano bieżące 
sprawy.  

Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach   



 

www.kalety.pl 

Dariusz Szewczyk Aleksandra Wilk 
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Rekrutacja do przedszkoli  
na rok szkolny 2021/2022   

I nformujemy, że rozpoczynają się 
zapisy dzieci do przedszkoli. Dzieci 

korzystające w bieżącym roku z usług 
przedszkola mają zagwarantowane       
w nim miejsce i nie biorą udziału           
w naborze! W takich przypadkach ro-
dzice są zobowiązani złożyć w placówce 
Deklarację o kontynuowaniu wychowa-
nia przedszkolnego. Deklaracje przyj-
mowane będą w okresie od 15 lutego 
2021 r. do 26 lutego 2021 r. 
    W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają 
zapisać dziecko do innego publicznego 
przedszkola niż to, do którego dotychczas 
uczęszcza, muszą mieć pełną świado-
mość, że wówczas ich dziecko uczestni-
czy w rekrutacji na takich samych zasa-
dach, jak dziecko zapisywane do przed-
szkola po raz pierwszy. 
     Ważną informacją jest fakt, że o przy-
jęciu dziecka do przedszkola nie będzie 
decydować kolejność zgłoszeń! W nabo-
rze będą brały udział tylko dzieci zapisy-
wane do przedszkola po raz pierwszy. 
Rodzice tych dzieci będą zobowiązani 
wypełnić wniosek zgodnie z regulaminem 
rekrutacji. 
     Wniosek o przyjęcie do publicznego 
przedszkola można znaleźć na stronie 
www.kalety.pl oraz na stronie placówki 
przedszkolnej. Wnioski będzie można 
składać w godzinach pracy przedszkola 
od 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 
r. przy wejściu do oznaczonej napisem 

REKRUTACJA skrzynki. Osoby bez do-
stępu do Internetu mogą pobrać wniosek i 
inne dokumenty na parterze Urzędu Miej-
skiego w Kaletach oraz przy wejściu do 
przedszkola. 
     Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisane-
go dokumentu do placówki, wówczas 
dziecko nie bierze udziału w procesie 
rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa 
wymagają złożenia we wniosku oświad-
czeń rodziców. Każde Oświadczenie musi 
być potwierdzone podpisem obydwu ro-
dziców lub prawnych opiekunów. Dnia 15 
kwietnia 2021 r. nastąpi publikacja list 
kandydatów zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych do przedszkola. Następ-
nie do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godzi-
ny 15.00 rodzice będą mogli potwierdzić 
wolę uczestnictwa dziecka do przedszko-
la. Ostateczna lista dzieci przyjętych do 
placówek nastąpi dnia 30 kwietnia 2021 r. 
Informacje ogólne: 
Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci 
zamieszkałe w Kaletach. Kryteria podsta-
wowe wymienione są w ustawie: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandy-
data; 
6) samotne wychowywanie kandydata     
w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Powyższe kryteria mają jednakową war-
tość. W przypadku równorzędnych wyni-
ków uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego pod uwagę 
będą brane kryteria na podstawie Uchwa-
ły Rady Miejskiej w Kaletach. 
Kryteria dodatkowe obowiązujące na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego: 
1. kandydat, którego oboje rodziców pra-
cuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym 
lub jest wychowywany samotnie przez 
jednego rodzica - 32 punkty 
2. kandydat, którego rodzeństwo kontynu-
uje edukację przedszkolną w przedszkolu 
lub zostało objęte obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego w przed-
szkolu - 16 punktów 
3. kandydat, którego rodzeństwo kandy-
duje do tego samego przedszkola - 10 
punktów 
4. kandydat z rodziny objętej nadzorem 
kuratorskim - 5 punktów 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem 

Gminy Kalety będą mogli być przyjęci do 
przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu 
pierwszego etapu postępowania rekruta-
cyjnego dana placówka będzie nadal dys-
ponować wolnymi miejscami. Rodzice 
dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie      
7 dni od podania do publicznej wiadomo-
ści listy kandydatów przyjętych i nieprzy-
jętych, wystąpić do dyrektora z wnio-
skiem o sporządzenie uzasadnienia odmo-
wy przyjęcia dziecka do danego przed-
szkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej przysługuje odwołanie do dyrek-
tora placówki. Jeżeli po 15 sierpnia 2021 
r. pojawią się wolne miejsca /rezygnacja/, 
w terminie do 30 sierpnia 2021 będzie 
prowadzona rekrutacja uzupełniająca, 
propozycja kierowana będzie do rodziców 
dzieci nieprzyjętych w wyniku postępo-
wania rekrutacyjnego. O kolejności przyj-
mowania będzie decydować liczba uzy-
skanych w rekrutacji punktów. 
Zapraszamy do naszych przedszkoli dzie-
ci 3,4,5 i 6 - letnie z terenu Gminy Kalety. 
Informacje dotyczące rekrutacji dostępne 
są na stronie internetowej naszego miasta, 
stronach internetowych przedszkoli. 
Informacje dodatkowe 
Do przedszkola dzieci zapisywane są je-
den raz w roku szkolnym. W kolejnych 
latach rodzice dzieci uczęszczających do 
przedszkola zobowiązani są do wypełnie-
nia deklaracji w celu kontynuowania edu-
kacji w placówce. W roku szkolnym   
2021/2022 przygotowaniem przedszkol-
nym objęte są dzieci sześcioletnie, dzieci 
pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie mają 
zagwarantowane miejsce w przedszkolu. 
UWAGA ! RODZICE DZIECI 6 – LET-
NICH (ROK URODZENIA 2015) W ro-
ku szkolnym 2021/2022 do szkoły mogą 
być zapisane także dzieci sześcioletnie      
z rocznika 2015. Każde dziecko 3, 4, 5, 6 
- letnie ma prawo do edukacji przedszkol-
nej. O przygotowanie odpowiedniej liczby 
miejsc zadba gmina, z kolei rodzice będą 
mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainte-
resowani posłaniem dziecka do przed-
szkola. 
Załączniki (wniosek o przyjęcie do 
przedszkola 2021/2022, oświadczenie      
o samotnym wychowywaniu dziecka , 
deklaracja o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego, klauzula Informacyjna 
RODO) pobrać można ze strony 
www.kalety.pl (zamieszczone są pod   
informacją o rekrutacji do przedszkoli). 
 

UWAGA Przedsiębiorcy 
prowadzący sprzedaż        

napojów alkoholowych  

W ychodząc naprzeciw potrzebom 
branży gastronomicznej, która 

w ogromnej mierze ponosi skutki kry-
zysu spowodowanego pandemią - Bur-
mistrz Miasta Kalety przedstawił Ra-
dzie Miejskiej w Kaletach projekt 
uchwały w sprawie zwolnienia restau-
ratorów z opłaty I raty za korzystanie   
z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych.  
    Uchwała została podjęta na sesji Rady 
Miejskiej w Kaletach w dniu 4 lutego br. 
Ustawowy termin płacenia raty pierwszej 
upłynął z końcem stycznia – czyli przed 
podjęciem i wejściem w życie uchwały     
o zwolnieniach. To oznacza, że przedsię-
biorcom którzy ją zapłacili w terminie 
zostanie ona zwrócona.  
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P rzyjęta przez Sejmik Wojewódz-
twa Śląskiego tzw. uchwała anty-

smogowa, która wprowadza koniecz-
ność wymiany kotłów starszych niż 10 
lat w bieżącym roku, spowodowała 
znaczny wzrost zainteresowania dota-
cjami na wymianę źródeł ciepła ofero-
wanymi przez Program Czyste Powie-
trze. W związku z dużym zainteresowa-
niem oraz licznymi pytaniami kierowa-
nymi do punktu konsultacyjnego pro-
gramu Czyste Powietrze w Kaletach, 
postanowiliśmy przedstawić najważ-
niejsze warunki oraz zapisy Programu.  
 
1. Kto może ubiegać się o dofinansowa-
nie?  
Osoba, która posiada tytuł prawny do bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego nie 
przekraczająca dochodu rocznego powy-
żej 100 tyś zł. 
2. Cel Programu  
Poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych po-
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
3. Jak wysokie dofinansowanie można 
uzyskać?  
Kwota dotacji jest uzależniona od stopnia 
intensywności dofinansowania oraz wy-
boru źródła ciepła i zakresu zadań przewi-
dzianych do wykonania w ramach progra-
mu Czyste Powietrze, dla Beneficjentów 
którzy są uprawnieni do podwyższonego 
stopnia dofinansowania nawet do 37 ty-
sięcy złotych w przypadku wyboru pompy 
ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. 
4. Kto jest upoważniony do podwyższo-
nego dofinansowania?  
O podwyższony stopień dofinansowania 
mogą ubiegać się osoby których przecięt-
ny miesięczny dochód na jednego członka 
ich gospodarstwa domowego nie przekra-
cza kwoty:  
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobo-
wym,  
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobo-
wym.  
Wymagane jest zaświadczenie z właści-
wego dla zamieszkania urzędu gminy lub 
miasta o zarobkach - w tut. urzędzie taki 
dokument wystawia z upoważnienia kie-
rownik MOPS-u. 

5. Realizacja, które koszty będą podle-
gać rozliczeniu.  
Na realizacje zadań Beneficjenci mają 30 
miesięcy od daty złożenia wniosku, kosz-
ty poniesione przed złożeniem wniosku 
mogą być rozliczone w przypadku gdy nie 
zostanie przekroczony termin 6 miesięcy 
od zakupu lub wykonania usługi. 
6 Co wchodzi w skład zadania związa-
nego z wymianą kotła na paliwo stałe? 
Zakup/montaż kotła z automatycznym 
sposobem podawania paliwa z osprzętem, 
armaturą zabezpieczającą i regulującą, 
układem doprowadzenia powietrza i od-
prowadzenia spalin, zbiornikiem akumu-
lacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu      
z osprzętem. 
7. Jakie wymagania techniczne powi-
nien spełniać kocioł na paliwo stałe? 
Kotły na paliwo stałe muszą posiadać 
certyfikat/świadectwo potwierdzające 
spełnienie wymogów dotyczących eko-
projektu (ecodesign); Kotły na pellet 
drzewny muszą posiadać klasę efektyw-
ności energetycznej minimum A+ Kotły 
na węgiel muszą posiadać klasę efektyw-
ności energetycznej minimum B Dofinan-
sowanie jedynie do kotłów z automatycz-
nym podawaniem paliwa. Kocioł nie mo-
że posiadać rusztu awaryjnego lub pr-
zedpaleniska /b rak 
możliwości montażu 
rusztu awaryjnego lub 
przedpaleniska. 
8. Jakie wymagania 
powinny spełniać 
zadania związane       
z poprawą efektyw-
ności energetycznej 
b u d y n k u . 
(docieplenie, wymia-
na okien i drzwi ze-
wnętrznych)  
Z m o d e r n i z o w a n e 
przegrody zewnętrzne 
oraz okna, drzwi mu-
szą spełniać normy 
obowiązujące od 31-
.12.2020 r., określone 
w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warun-
ków technicznych, 
jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1422) 
9. Instalacja foto-
woltaiczna w jakim 
przypadku można 
otrzymać dofinanso-
wanie?  

    Na Instalację fotowoltaiczną można 
uzyskać dofinansowanie tylko w przypad-
ku powiązania tego zadania z wymianą 
źródła ciepła. Moc instalacji fotowoltaicz-
nej od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą 
być instalowane jako nowe, wyproduko-
wane w ciągu 24 miesięcy przed monta-
żem. Dofinansowaniu nie podlegają pro-
jekty polegające na zwiększeniu mocy już 
istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej. 
Zakończenie zadania rozumiane jest jako 
przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicz-
nej do sieci. 
    Przypomnijmy, że na podstawie poro-
zumienia zawartego przez Burmistrza 
Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię z Pre-
zesem WFOŚiGW Katowice Tomaszem 
Bednarkiem, w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Kaletach funkcjonuje punkt kon-
sultacyjny Programu Czyste Powietrze, 
gdzie nasi mieszkańcy mogą uzyskać nie-
zbędne informacje, a także pomoc w zło-
żeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt 
konsultacyjny mieści się na I piętrze w 
biurze nr 11. W związku ze stanem epide-
mii obecnie kontakt wyłącznie pod nr tel. 
(34) 352 76 50 lub poprzez pocztę elek-
troniczną: przemyslaw.kocot@kalety.pl 

Duże zainteresowanie Programem Czyste Powietrze w naszym mieście  
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REKRUTACJA  na rok szkolny 2021/2022 

            Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach i Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku 
  w Kaletach ogłaszają na rok szkolny 2021/2022 nabór do  

klasy I   

           Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kaletach  ul. 1 Maja 6  

           Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku, ul. Orzeszkowej 10 

Zasady rekrutacji  do klasy 

Granice obwodu  na okres od 1.09.2021 do 31.08.2022  według ustalonych orzeczeń  zamieszczone są na stronach szkół. 

 

Zgłoszenie do klasy I  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach  i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach 
Miotku na rok szkolny 2021/2022  dla kandydatów należących do obwodu Szkoły. 

Termin przyjmowania zgłoszeń – 

od 8 lutego 2021 do 5 marca 2021 r. 

                  Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły dostępne na stronach szkół 

                                     w terminie od 8 lutego 2021 r. do 5  marca  2021 r. 

Wniosek o przyjęcie do klasy I   KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY na rok szkolny 2021/2022   - 
druki do pobrania na stronach szkół. 

Termin przyjmowania zgłoszeń - od 8.03.2021  do 31.03.2021. 

3.04.2020r. o godz. 12:00 w szkołach  zostanie opublikowana  lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
 niezakwalifikowanych do klas I. 

REKRUTACJA  
do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kaletach 
ogłasza na rok szkolny 2021/2022 nabór do następujących placówek oświatowych: 

- klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach, ul. 1 Maja 4 
- klasa I Technikum w Kaletach, ul. 1 Maja 4 

Zasady rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach i Technikum w Kaletach. 
Rekrutacja przeprowadzana jest elektronicznie, odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicz-
nej obowiązującego w województwie śląskim. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

będzie można składać   
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.   

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 
 

Rekrutacja przeprowadzana jest elektronicznie, odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązu-
jącego w województwie śląskim. 
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 
2021 r. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć 
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. 
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. 
 
Przewiduje się utworzenie 2 ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ. (liceum ogólnokształcą-
ce– oferta szkoły obejmuje utworzenie klasy licealnej o ukierunkowaniu dziennikarskim, rozszerzone przedmioty: język angielski, 
język polski i wos oraz technikum ekonomiczne– w zawodzie technik ekonomista. 
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Dlaczego warto być uczniem szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Kaletach? 
 

Szanowni Rodzice! 
 

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach  
Z wielką radością przyjmiemy uczniów wszystkich klas – od pierwszej do ósmej. 

 

Dojazd i bezpieczeństwo 

 ZSP w Kaletach pracuje w trzech budynkach przy ul. 1 Maja  w centrum miasta.   

Uczniowie I etapu edukacyjnego uczą się w odrębnym budynku, w którym są sale dydaktyczne, biblioteka , szatnie, sala zajęć      

ruchowych,  sala do SI i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jadalnia, 2 świetlice. Przy szkole znajduje się bezpieczne interaktywne 

przejście. Dbamy o to, aby szkoła była bezpieczna, posiadamy plac zabaw. Uczniowie są dowożeni bezpłatnie do szkoły 

pod opieką opiekuna. 

      Uczniowie klas IV - VI uczą się w budynku głównym, w którym mieszczą się 2 sale gimnastyczne, gabinet higienistki, bibliote-

ka, zielona pracownia, sala komputerowa, jadalnia. Uczniowie klas VII – VIII uczą się w budynku dawnego gimnazjum wyposażo-

nego w wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pracowni komputerowej, w budynku znajduje się gabinet psychologa, pedago-

ga szkolnego, logopedy. Posiadamy monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. W każdym poziomie budynku podczas przerw dyżurują 

nauczyciele. Posiadamy wirtualną gazetkę szkolną.  Realizujemy projekty wymiany międzynarodowej, od 1993 r. współpracujemy   

z Vitkovem, realizujemy polsko -niemiecką wymianę młodzieży z Wilhelmshaven, w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy dwa dwu-

letnie projekty  Erasmus+ Start with yourself oraz Erasmus+ Water Guards . Wzmacniamy potencjał intelektualny uczniów poprzez  

realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  pn. Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety. 

Pracujemy z uczniami na tabletach, korzystamy z 16 tablic interaktywnych, monitora  interaktywnego. 

 

Posiadamy certyfikację szkoły przyjaznej każdemu uczniowi. 

 Wspieramy indywidualny rozwój uczniów, tworzymy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowujemy  

treści programowe i pomoce dydaktyczne do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, dodatkowe realizujemy bezpłatne wparcie 

terapeutyczne (zajęcia: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, korekcji wad postawy,  terapię SI, biofe-

edback, rehabilitacja ruchowa). Przebywanie w towarzystwie rówieśników mających te same zmartwienia, problemy dnia codzien-

nego  daje uczniom większą możliwość porozumienia, uczniowie mają warunki do rozwijania indywidualnego potencjału, by            

w przyszłości mogli się w pełni rozwinąć. 

Zdrowie i zabawa 

 Przed szkołą znajduje się miniogród botaniczny z wieloma gatunkami roślin. Na zewnątrz mamy również wielofunkcyjne 

boisko, z którego uczniowie korzystają na lekcjach wychowania fizycznego.  W szkolnej stołówce dzieci mogą liczyć na  dwudanio-

we obiady  przygotowywane przez restaurację „ CASYNO” pakowane w jednorazowych naczyniach. W szkole korzystamy               

z e-dziennika, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco monitorować postępy dziecka, jak i śledzić ważne informacje. 

 

Rozwijanie zainteresowań 

 Nasza szkoła to dobre miejsce do rozwijania zainteresowań. Często uczniowie występują na różnych uroczystościach szkol-

nych i pozaszkolnych. Istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach z robotyki czy treningach klubów sportowych. 

 

Nauka w czasie pandemii 

 Szkoła spełnia wszystkie wymogi reżimu sanitarnego w przypadku zajęć stacjonarnych. Przy wejściach głównych i ewaku-

acyjnych znajdują się dystrybutory płynu dezynfekującego. Płyny znajdują się także przy każdej toalecie. Wszystkie powierzchnie   

w szkole są regularnie odkażane. W czasie nauki zdalnej uczniowie łączą się z nauczycielami przez platformę MICROSOFT        

TEAMS. 

Kontakt ze szkołą  - zapraszamy do kontaktu z sekretariatem  (34) 3577 013. 
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Szanowni Rodzice! 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku.  
Z wielką radością przyjmiemy uczniów wszystkich klas – od pierwszej do ósmej. 

 

Dojazd i bezpieczeństwo 
ZPO znajduje się przy ulicy Orzeszkowej 10 (to ulica prostopadła do drogi wojewódzkiej 908), dlatego bezproblemowo 

można dojechać zarówno od strony Tarnowskich Gór i Częstochowy.   
Szkoła położona jest na uboczu przy lesie, co daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. 

Szkoła posiada własny parking. Dbamy o to, aby szkoła była bezpieczna. Posiadamy monitoring zewnętrzny. Na każ-
dym poziomie budynku podczas przerw dyżurują nauczyciele. 

 

Szkoła przyjazna wszystkim uczniom 
Nasza szkoła stawia mocny akcent na edukację włączającą – zapewniamy wszystkim uczniom warunki do rozwijania 

indywidualnego potencjału, by w przyszłości mogli się w pełni rozwinąć. Dzieci przez kadrę traktowane są indywidual-
nie. Każdy pracownik szkoły, ale i uczeń, wie, jak ważne jest przyjazne traktowanie innych, w należytym szacunkiem. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą liczyć na fachowe wsparcie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapię SI oraz zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne (w przeznaczonej 

do tych zajęć sali), spotkania z psychologiem i pedagogiem. 
 

Zdrowie i zabawa 
Na terenie szkolnym posiadamy bezpieczny plac zabaw. Przed szkołą znajduje się miniogród botaniczny z wieloma  
gatunkami roślin. Na zewnątrz mamy również wielofunkcyjne boisko, z którego uczniowie korzystają na lekcjach     

wychowania fizycznego. Poza tym posiadamy salę gimnastyczną oraz salę do gimnastyki korekcyjnej. 
 

Pracownie i wyposażenie 
W szkole znajdują się: świetlica, pracownia komputerowa, pracownia językowa, biblioteka szkolna z lekturami, słowni-

kami oraz wieloma książkami rozwijającymi zainteresowania uczniów, filia biblioteki miejskiej, gabinet psychologa        
i pedagoga i osiem sal lekcyjnych - każda z komputerem i projektorem, w wielu są tablice interaktywne. Niedawno do 

użytku została oddana nowoczesna, bogato wyposażona sala przyrodnicza (Zielona Pracownia),   
w której odbywają się lekcje prowadzone nowatorskimi metodami. W szkolnej stołówce dzieci mogą liczyć na pyszne, 

dwudaniowe obiady serwowane przez restaurację „Gościnna”. 
W szkole korzystamy z e-dziennika, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco monitorować postępy dziecka, jak i śledzić 

ważne informacje. 
 

Rozwijanie pasji 
ZPOto dobre miejsce do rozwijania zainteresowań. Często uczniowie występują na różnych uroczystościach szkolnych  

i pozaszkolnych. Istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach z robotyki czy treningach klubów sportowych. 
 

Co nowego? 
W tym roku szkolnym została wyremontowana i doposażona biblioteka szkolna. 

Na sali gimnastycznej położono nowy parkiet. 
Do użytku oddano także gabinet logopedyczny. 

Na drugim piętrze zamontowano drążek baletowy oraz lustra, pomocne w zajęciach z rytmiki. 
Na korytarzach pierwszego i drugiego postawiono ławki dla uczniów. 

W przedszkolu wyremontowano salę dydaktyczną i kuchnię. 
 

Nauka w czasie pandemii 
Szkoła spełnia wszystkie wymogi reżimu sanitarnego w przypadku zajęć stacjonarnych. 

Przy wejściu znajduje się dystrybutor płynu dezynfekującego. Płyny znajdują się także w każdej toalecie.  
Wszystkie powierzchnie w szkole są regularnie odkażane. 

W czasie nauki zdalnej uczniowie łączą się z nauczycielami. 
 

Kontakt ze szkołą 

Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad wyborem szkoły dla Waszych dzieci oraz macie jakieś pytania, zapraszamy 
do kontaktu z sekretariatem (pierwsze piętro, pierwsze drzwi po lewej) lub pod numerem telefonu (34) 357-81-03. 



 

www.kalety.pl 

(jal) 

Joanna Gatys 

W 2021 roku nadal działa w Urzędzie 
Miejskim punkt konsultacyjny  

Powiatowego Urzędu Pracy  

W  związku z tym, że Rada Miejska w Kaletach 
po raz kolejny podjęła uchwałę o udzieleniu 

pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu       
w 2021 r. w postaci dotacji celowej na dofinansowa-
nie kosztów prowadzenia i utrzymania punktu in-
formacyjno – doradczego dla osób bezrobotnych       
i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze 
Miasta Kalety mieszkańcy naszego miasta nie mu-
szą wyjeżdżać do Tarnowskich Gór, aby skorzystać 
z usług Urzędu Pracy. Nie udzielenie pomocy powia-
towi, oznaczałoby likwidację ww. punktu, co do-
tknęłoby najuboższą część mieszkańców Kalet, dla 
których poniesienie kosztów dojazdu do Tarnow-
skich Gór stanowi spory wydatek.  

Luty 2021               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety          17 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

D ecyzje roznoszone będą bezpo-
średnio do miejsca zamieszkania 

podatników, od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 7:30 do 
15:00, w piątki od godziny 7.30 do 
14:00.  
    Zgodnie z przepisami Ordynacji podat-
kowej, w przypadku nieobecności adresa-
ta w mieszkaniu, pisma doręcza się za 
pokwitowaniem pełnoletniemu domowni-
kowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy 
osoby te podjęły się oddania pisma adre-
satowi. W chwili, gdy nie będzie możli-
wości przekazania decyzji podatkowej 
osobie pod wskazanym adresem, doręczy-
ciel zostawi AVIZO z informacją o ko-
nieczności odbioru tej decyzji w biurze 

obsługi petenta Urzędu Miejskiego w Ka-
letach (parter budynku).  
 
    Przypominamy jednocześnie, iż termi-
ny płatności poszczególnych rat podatku 
od nieruchomości za rok 2021 upływają   
w następujących terminach:  
1. I rata podatku do 15 marca br.  
2. II rata podatku do 15 maja br.  
3. III rata podatku do 15 września br.  
4. IV rata podatku do 15 listopada br.  
 
          Uwaga!  
    W przypadku kwoty podatku nieprze-
kraczającej 100 zł rocznie, podatek płatny 
jest jednorazowo w terminie I raty podat-
ku, czyli do 15 marca br.  

    W przypadku niedoręczenia decyzji co 
najmniej na 14 dni przed terminem płat-
ności pierwszej raty podatku, termin płat-
ności podatku przesuwa się i wynosi 14 
dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej 
wysokość zobowiązania podatkowego. 
   WAŻNE!  
    Doręczyciele - pracownicy urzędu, bę-
dą posiadać identyfikatory i imienne upo-
ważnienia wydane przez Burmistrza Mia-
sta Kalety. Osoby doręczające decyzje 
podatkowe nie pobierają przy tym żad-
nych opłat ani nie mają prawa do przyj-
mowania wpłat na podatki.  

Począwszy od dnia 8 lutego 2021 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach 
  doręczają mieszkańcom Kalet decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości   

Na  początku lutego rozpoczęły się prace przy 
budowie nowego wielofunkcyjnego boiska 
w Drutarni.  

    Nowy obiekt w centralnej części dzielnicy zastąpi 
utworzony w czynie społecznym plac rekreacji. Bo-
isko o wymiarach 26 x 19 m będzie umożliwiało grę   
w mini piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siat-
kówkę. Nawierzchnia wykonana będzie z poliuretanu, 
która wraz z 6 metrowymi piłkochwytami zapewni 
bezpieczeństwo korzystającym oraz najbliższemu oto-
czeniu nowej infrastruktury sportowej.  
    Prace wykonuje firma GRUMIX Sp. z o.o. z Sarno-
wa. Nowy obiekt sportowy, ma być gotowy do 30 
czerwca 2021 r.  

Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego w Drutarni  

Marek Parys 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Kalety  

ogłasza 
VI pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku   

przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach 

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:  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 15 lutego 2021 r. do godz. 9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 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 12 lutego 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 Urzędu Miasta przy ul. Żwirki i Wigury 2,      

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

 

Dane teleadresowe:  

Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr  tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.  
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Kalety  

ogłasza 
IV 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 17 lutego 2021 r. do godz. 9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 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 16 lutego  2021 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem        

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

wpłacenia wadium. 
 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 

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

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

 

Dane teleadresowe:  

Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr  tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu.  
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 
 Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości gminnej:  

działka niezabudowana nr ewid. 2213/44 o powierzchni 0.0610 ha, położona w Kaletach przy ul. Brzozowej, arkusz   mapy 11, obręb 
Kalety, użytek ewidencyjny RV, dostępność komunikacyjna bardzo dobra, wjazd na nieruchomość    bezpośrednio od drogi publicznej 

o nawierzchni gruntowej –  ul. Brzozowej, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nr GL1T-
/00069737/5, stanowiąca własność Gminy Kalety. Działka o regularnym kształcie prostokąta o bokach ok. 17 x 36 m, niezabudowana, 

teren działki płaski wyrównany, porośnięty trawą. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu 1MN81, 
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania. Ograniczony dostęp do sieci infrastruktury technicznej:  

wodociągowo –  kanalizacyjnej.  
Cena wywoławcza: 

 51.000,00 zł ( pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych )   

Termin i miejsce przetargu:  
Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2021 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kaletach  

przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro - sala posiedzeń. Wysokość wadium: 5.000,00 zł ( pięć 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.  


