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Zmiana oblicza centrum miasta coraz bliżej – prace projektowe na ukończeniu  

T rwają prace projektowe kolejnego 
etapu przebudowy centrum nasze-

go miasta. Poniżej przedstawiam wizu-
alizacje, obrazujące jak już niebawem 
wyglądać będzie nowa przestrzeń pu-
bliczna centralnej części Kalet. 
    Po utworzeniu małego rynku zmianie 
poddane zostaną tereny obejmujące ob-
szar od placu targowego do budynku ban-
ku, a w ostatnim etapie zostanie zmoder-
nizowana przestrzeń przed budynkiem 
banku i PSS Społem. W ramach inwesty-
cji planowane jest utworzenie dodatko-

wych miejsc parkingowych, utwardzenie 
terenu z miejscami na zieleń z krzewami 
niskopiennymi, montaż małej architektury 
w postaci ławek, donic i kwietników,       
a także ustawienie postumentu z wizerun-
kiem patrona szkoły podstawowej.  
    Prace projektowe na nowe rozwiązania 
urbanistyczne potrwają do końca bieżące-
go roku. Dla potrzeb realizacji tej części 
inwestycji miasto poczyniło szereg 
uzgodnień własnościowych. Jak już wcze-
śniej informowaliśmy, gmina przejęła od 
powiatu część ul. 1 Maja i uzyskała moż-

liwość dysponowania terenem. Jeśli pan-
demia koronawirusa nie sparaliżuje możli-
wości inwestycyjnych gminy, bezpośred-
nio po zakończeniu prac projektowych       
i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpo-
częty zostanie drugi etap prac budowla-
nych.  

Klaudiusz Kandzia 
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I nformujemy, że przedłużony został termin konkursu plastycznego i fotograficznego w ramach projektu partnerskiego 
“Dobre rady na odpady”, realizowanego przez Miasto Vitkov wraz z Miastem Kalety. Prace konkursowe należy składać w 

Urzędzie Miejskim    w Kaletach (parter budynku) do dnia 30 października 2020 r. Szczegóły na plakatach.  

Przedłużono terminy składania prac w konkursie plastycznym i fotograficznym    
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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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Ogłoszenie skarbnika miasta 

   W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu budżetu miasta Kalety na 2021 rok prosi się    

organizacje związkowe, komitety społeczne, stowarzyszenia, a także mieszkańców o dostarczenie wniosków 

do projektu budżetu na 2021 rok do sekretariatu Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do           

30 września 2020 roku. 

Joanna Gatys  

Uwaga!  
Znaleziono rower! 

 
Komisariat Policji  

w Kaletach informu-

je, iż w miesiącu 

sierpniu br., na tere-

nie leśnym, znalezio-

no rower marki 

„Mateo Dalia” kolo-

ru kremowego. Wła-

ściciel może odebrać 

zagubiony rower      

w Komisariacie.  

Komisariat Policji w Kaletach zwraca 
się z ponowną prośbą o informowanie          
o wszelkich przypadkach zakłócania 
ładu i porządku publicznego w szczegól-
ności w rejonie osiedla przy ul. 1 Maja. 
Zgłoszenia można kierować pod bez-
płatny numer alarmowy 112 lub 997. 
Powyższe informacje przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa na terenie 
Miasta Kalety, jak i pozwoli skuteczniej 
ścigać sprawców zakłóceń ładu i po-
rządku publicznego.  

APEL Komisariatu Policji     
w Kaletach   
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Marek Parys 

12  sierpnia 2020 r., w siedzibie Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Katowicach, burmistrz 
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia spo-
tkał się z dyrektorem tej placówki         
p. Józefem Kubicą, który pełni również 
funkcję radnego sejmiku województwa 
śląskiego oraz m.in. członka kapituły 
WFOŚiGW w Katowicach. Pan Józef 
Kubica zawsze chętnie wspiera wszelkie 
inicjatywy w naszym mieście. Jest rów-
nież częstym gościem ważnych uroczy-
stości odbywających się w Kaletach.  
     Z uwagi na fakt, że przeszło 80% po-

wierzchni naszej gminy stanowią lasy, 
burmistrz Klaudiusz Kandzia rozmawiał    
z dyrektorem Kubicą na temat aktualnych 
spraw gospodarki leśnej na terenie Kalet. 
Rozmowy dotyczyły inwestycji drogo-
wych realizowanych w partnerstwie           
z Lasami, a także poruszono temat funk-
cjonującej na terenie Lasów Państwowych 
piaskowni w Drutarni. W spotkaniu 
uczestniczył również nadleśniczy Nadle-
śnictwa Koszęcin p. Adam Chudzik.  

Spotkanie burmistrza z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych   

30  czerwca 2020 r. upłynął termin 
zgłaszania kandydatur do tego-

rocznej nagrody Marka Śląskie. Pi-
smem 20 sierpnia 2020 r. Kapituła 
Konkursu Marka Śląskie poinformo-
wała tutejszy Urząd, że Miasto Kalety 
zostało nominowane do nagrody.  
    Wzorem lat ubiegłych, Miasto Kalety, 
zgłosiło swój akces do tej prestiżowej 
nagrody w kategorii turystyka i rekreacja. 
Przypomnijmy, że w 2013 roku miasto 
Kalety było już laureatem tego konkursu 
w kategorii sport, turystyka i rekreacja.  
   W tamtej edycji kapituła przyznająca 
nagrodę doceniła miasto Kalety za zna-
czący wkład w rozwój województwa 
śląskiego.  
    Ideą konkursu Marka Śląskie jest pro-
mocja województwa śląskiego, która 
koncentruje się nie tylko na jego atutach 
przemysłowo-gospodarczych, ale także 
na zjawiskach społecznych, kulturalnych, 
politycznych czy sportowych.  

Miasto Kalety ponownie 
nominowane do nagrody 

Marka Śląskie    

Laptopy zakupione ze środków Unii Europejskiej           
przekazane szkołom publicznym w Kaletach  

20  sierpnia 2020 r., w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego, burmistrz 

Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia do-
konał oficjalnego przekazania dyrekto-
rom publicznych szkół podstawowych 
sprzętu komputerowego niezbędnego 
do nauki zdalnej.  
   41 sztuk laptopów wraz z oprogramowa-
niem zakupionych zostało dla kaletań-
skich placówek oświatowych w ramach 

projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szko-
ła+”. Przekazany sprzęt będzie z pewno-
ścią przydatną pomocą dydaktyczną dla 
naszych uczniów w czasie konieczności 
kształcenia na odległość. Na realizację 
tego zadania Miasto Kalety pozyskało 
łącznie 101.200,00 zł.  

Do  końca sierpnia trwało głosowa-
nie internautów w konkursie na 

Najlepszą Przestrzeń Publiczną Woje-
wództwa Śląskiego zorganizowanym 
przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
Jego celem była m.in. promocja realiza-
cji architektonicznych kształtujących 
przestrzenie publiczne poprawiające 
jakość życia mieszkańców regionu.  
    Miasto Kalety zgłosiło do plebiscytu 
stanicę rowerową w Truszczycy, która 
ostatecznie otrzymała 235 głosów, co 
pozwoliło zająć nam 11 miejsce na 42 
konkursowe lokalizacje. Serdecznie dzię-
kujemy mieszkańcom, a także sympaty-
kom naszego miasta za oddane głosy na 
kaletańską stanicę rowerową. Wysoka 
pozycja w rankingu świadczy o popular-
ności tego miejsca nie tylko wśród tury-
stów kolarzy, ale także mieszkańców        
i gości użytkujących stanicę podczas spa-
cerów lub biwaków.  

Dziękujemy za oddane    
głosy na kaletańską stanicę 

rowerową   

(jal) 
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Aktywne przejście dla pieszych w centrum naszego miasta już działa!  

Z godnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami, w centrum naszego miasta 

powstało aktywne przejście dla pie-
szych. Ten inteligentny system popra-
wiający bezpieczeństwo w okolicy szko-
ły podstawowej powstał z myślą o na-
szych najmłodszych mieszkańcach i ich 
bezpieczeństwie w drodze do szkoły. 
    Przejście, oprócz czujników wykrywa-
jących pieszych, wyposażone zostało       
w dodatkowe oświetlenie oraz monito-
ring, który w przypadku zdarzeń drogo-
wych ułatwi ustalić przebieg zdarzenia.  
     Realizacja przedmiotowej inwestycji 
nie byłaby możliwa bez wcześniejszego 
przejęcia przez Burmistrza Miasta Kalety 
od Powiatu Tarnogórskiego ulicy 1 Maja 
na odcinku od Miejskiego Domu Kultury 
do Straży Pożarnej. Obecnie ten odcinek 

ulicy posiada statut drogi gminnej.  
    Miasto Kalety powołując się na 
deklarację Zarządu Powiatu Tarno-
górskiego z niecierpliwością oczeku-
je na aktywne przejście dla pieszych 
na ul. Paderewskiego w Kaletach na 
wysokości ul. Ogrodowej, który 
zapewnił, że w bieżącym roku tako-
we powstanie. Przejście to jest bar-
dzo ważne, gdyż korzysta z niego 
wielu mieszkańców tej okolicy,           
a szczególnie dzieci zmierzające do 
szkoły.  

Wiatrak na wyspie rozbłysnął zieloną energią  

O drestaurowany niedawno symbol 
Zielonej – drewniany wiatrak znaj-

dujący się na wyspie dolnego zbiornika 
wodnego – doczekał się przysłowiowej 
„wisienki na torcie”. Po gruntownym 
remoncie jego poszycia, dachu oraz 
skrzydeł, wiatrak został oświetlony lam-
pami ledowymi zasilanymi odnawial-
nym źródłem energii. Dzięki temu ilumi-
nacja jest ekologiczna i przyjazna śro-
dowisku.  
    Trzeba przyznać, że wiatrak prezentuje 
się teraz naprawdę imponująco. Szczegól-
nie wieczorami, kiedy zachęca do roman-
tycznych spacerów brzegiem jeziora.  
    W przyszłości planowane jest także 
uruchomienie innowacyjnego promu lino-
wego napędzanego siłą własnych mięśni, 
którym będzie można dopłynąć na wyspę.  

Agnieszka Kwoka 

„O Rybka!", czyli ilustrowana historia wielkiego odkrycia  

„O 
 Rybka!" to projekt edu-
kacyjny zrealizowany z 
myślą o najmłodszych 
odbiorcach, inspirowany 

legendą o odnalezieniu rud srebra i 
ołowiu przez chłopa Rybkę.  
    Przypadkowe odkrycie dokonane 500 
lat temu dało początek miastu Tarnowskie 
Góry. Autorska wersja tej legendy została 
zaprezentowana przez Krzysztofa Stręcio-
cha w formie kilkuminutowej animacji      
i ilustrowanego e-booka. Dodatkowo zo-
stały one wzbogacone o zestaw materia-
łów edukacyjnych, które pomogą            
w utrwaleniu zdobytej wiedzy. 
   Krzysztof Stręcioch, artysta związany z 
Kaletami, jest ilustratorem   i projektan-
tem graficznym. Jego ilustracje można 

znaleźć m.in. w książkach 
dla dzieci. W swoich reali-
zacjach chętnie nawiązuje 
do bogactwa lokalnego 
dziedzictwa i ukazuje je w 
nowoczesny oraz przystęp-
ny sposób. 
    Projekt został zrealizo-
wany w ramach programu 
stypendialnego Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego - Kultura w sieci.  

S 
woją wakacyjną działalność zakoń-
czyła zlokalizowana w Ichtioparku 
pasieka edukacyjna. Był to pierwszy 

sezon od jej powstania, gdzie pod okiem 
pszczelarza udostępniona została dla go-
ści. Umożliwienie podglądania pszczół 
okazało się nie lada atrakcją dla zwiedza-
jących. Można było dowiedzieć się wielu 
ciekawostek, a także zakosztować kaletań-
skiego miodu oraz produktów pszczelich. 
Z weekendu na weekend liczba odwiedza-
jących sukcesywnie rosła.  
     Przypomnijmy, że budowa kaletańskiej 
pasieki edukacyjnej współfinansowana była 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
PROW na lata 2014-2020.Od przyszłego 
sezonu turystycznego planowane są dodatko-
we atrakcje związane z funkcjonowaniem 
pasieki m.in. wytyczenie miejsca do biwako-
wania, czy zobaczenie za pomocą specjal-
nych gogli co i jak widzi owad.  

Pasieka edukacyjna  
proekologicznym sukcesem  
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Spotkanie z dyrektorami szkół miejskich przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego   

E gzamin ósmoklasisty w terminie 
głównym został przeprowadzony 

od 16 do 18 czerwca 2020 r. Do egzami-
nu przystąpiło 69 uczniów, 2 uczniów    
z przyczyn zdrowotnych nie przystąpiło 
do niego w powyższym terminie, napi-
sali egzamin w terminie dodatkowym, 
tj. 7, 8 i 9 lipca br.  
    Egzamin ósmoklasisty był przeprowa-
dzony w formie pisemnej. Każdy ósmo-
klasista z Kalet przystąpił do egzaminu    
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 
języka polskiego, matematyki, języka 
obcego nowożytnego. Egzamin ósmokla-
sisty jest egzaminem obowiązkowym, co 
oznacza, że każdy uczeń musi do niego 
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ucznio-
wie, którzy w czerwcu przystąpili do za-
mykającego naukę w szkole podstawowej 
egzaminu ósmoklasisty, 31 lipca otrzyma-
li swoje wyniki. 
     Centralna Komisja Egzaminacyjna 
podała wyniki procentowe dla poszcze-

gólnych szkół. 
Zadania we 
wszystkich arku-
szach sprawdzały, 
w jakim stopniu 
ósmoklasiści opa-
nowali wymagania 
ogólne i szczegóło-
we −          z zakre-
su trzech przedmiotów egzaminacyjnych 
− określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla II etapu eduka-
cyjnego. Poszczególne zadania w arku-
szach egzaminacyjnych odnosiły się rów-
nież do wymagań przypisanych do wcze-
śniejszych etapów edukacyjnych.  
    Wyniki tegorocznego egzaminu poka-
zują, że uczniowie dobrze poradzili sobie 
z zadaniem z języka polskiego, które 
sprawdzało umiejętność odbioru tekstu 
kultury i wykorzystania zawartych w nim 
informacji. Z matematyki uczniowie wy-
kazali się umiejętnością odczytywania, 

interpretowania i przetwarzania danych 
przedstawionych w tekście i na diagramie 
oraz ich wykorzystania w sytuacji prak-
tycznej. Na egzaminie z języka obcego 
nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący 
zadania z języka angielskiego najlepiej 
poradzili sobie z zadaniami otwartymi 
sprawdzającymi znajdowanie określonych 
informacji w tekście pisanym. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w kaletańskich szkołach   

W  czwartek, 20 sierpnia 2020 r. 
odbyło się spotkanie dyrekto-

rów szkół: Doroty Mańczak oraz Boże-
ny Dziuk – dla których organem pro-
wadzącym jest Miasto Kalety. W spo-
tkaniu uczestniczyli również burmistrz 
Miasta Klaudiusz Kandzia, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych Joanna 
Ptak oraz zastępca burmistrza Dariusz 
Szewczyk.  
    Dyrektorzy wraz z pracownikami Urzę-
du Miejskiego analizowali sytuację zwią-
zaną z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego 2020/2021, w aspekcie m.in. trwają-
cej pandemii koronawirusa oraz jaki bę-
dzie miała ona wpływ na prowadzony 
proces edukacyjny w ich placówkach.  Na 
tę chwilę wszystkie miejskie placówki 
edukacyjne zostały otwarte.   
     Dyrektorzy poinformowali władze 
Miasta, że są przygotowani na ustalanie 
zasad i sposobu organizacji pracy w swo-
ich placówkach w taki sposób, by wszyst-
kie zalecenia, jak        i procedury postę-
powania nałożone na nich przez Ministra 

Edukacji Narodowej, 
Ministra Zdrowia 
oraz Głównego In-
spektora Sanitarnego 
mogły być spełnione 
w konkretnych przy-
padkach. Szkoły są 
przygotowane na każ-
dą ewentualność 
związaną z naucza-
niem uczniów w 
chwili, kiedy pande-
mia koronawirusa 
nabierze rozpędu. W 
takiej sytuacji naucza-

nie będzie zależało od panujących warun-
ków epidemiologicznych, jak również 
samej sytuacji w konkretnej placówce 
szkolnej.  
    Od 1 września uczniowskie zajęcia  
prowadzone są z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa i higieny. Do każdego od-
działu klasowego przydzielone zostało 
jedno pomieszczenie klasowe.  
    Ponadto ustalono, że zajęcia wychowa-
nia fizycznego odbywać się będą na świe-
żym powietrzu, a wykonywane ćwiczenia 
zapewnią zachowanie odpowiedniego 
dystansu pomiędzy uczniami. Na terenie 
placówek oświatowych nie będą również 
mogły przebywać osoby postronne.  
    Wprowadzone zasady mają na celu 
zapewnienie maksymalnego bezpieczeń-
stwa epidemiologicznego zarówno dla 
uczniów, nauczycieli, pracowników ob-
sługi jak i rodziców i dziadków. Uroczy-
sta inauguracja roku, ze względu na środ-
ki bezpieczeństwa, nie odbyła się. 

W raz z nadejściem września koń-
czy się czas beztroski i wypoczyn-

ku dla dzieci i młodzieży, a rozpoczyna 
okres nauki i wytężonej pracy.  
    1 września uczniowie rozpoczęli nowy 
rok szkolny 2020/2021 w dwóch szkołach 
podstawowych, dla których organem pro-
wadzącym jest Miasto Kalety. Część 
uczniów dopiero rozpoczyna swoją przy-
godę z edukacją, dla innych jest to ostatni 
rok w szkole.  
    W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
w Kaletach rok szkolny rozpoczęło 410 
uczniów, w tym w trzech klasach pierw-
szych 55 dzieci. W Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku 
naukę rozpoczęło 165 uczniów, a w klasie 
pierwszej 18 dzieci. Do miejskich przed-
szkoli będzie uczęszczało 151 dzieci.  
    Życzymy uczniom, a szczególnie 
pierwszoklasistom, którzy rozpoczynają 
przygodę z nauką, aby szkoła była miej-
scem, do którego z chęcią będą przycho-
dzić i mieć poczucie bezpieczeństwa. 
Niech każdy dzień spędzony w szkole 
będzie czasem zdobywania wiedzy, przy-
noszącym nowe doświadczenia i umiejęt-
ności, które umożliwią osiąganie kolej-
nych sukcesów w następnych etapach 
edukacji.  

Nowy rok szkolny                
w miejskich placówkach 

oświatowych   

Agnieszka Kwoka 
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23  sierpnia br. na terenie zbiorników wodnych w Zielonej od-
były się eliminacje Pucharu Hunterów organizowane przez 

Śląski Klub Strzelecki Hunter Team LOK.  
    Tor składał się z 20 stanowisk po 2 figurki oraz dodatkowa konku-
rencja, która obejmowała 5 celów ułożonych na nieregulaminowych 
dystansach. Na podium, w kategorii Junior, uplasowała się mieszkanka 

naszego miasta Zofia Krupa. Jak widać, strzelcy polubili Zieloną, która okazała się być 
idealnym miejscem na tego typu zawody.  

Wystrzałowa Zielona  

I nformujemy, że od 1 września br. Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach 
przy ulicy Lublinieckiej czynna będzie w poniedziałki, wtorki i piątki w godzi-

nach 12.00 - 20.00, a w środy od 8.00-16.00. W czwartki biblioteka nieczynna. Na-
tomiast filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miotku zaprasza czytelników w po-
niedziałki i czwartki od 10.00 do 18.00, a wtorki, środy i piątki od 8.00 do 16.00.    
W pomieszczeniach kaletańskich książnic obowiązują ogólne zasady sanitarne 
(zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego).  

Nowe godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej     
w Kaletach   

Marian Lisiecki 

Grzegorz Krupa 

Unia Kalety rozpoczęła sezon 2010/2021 

4  wygrane, dwie porażki– tak pre-
zentuje się ligowy bilans zespołu   

z Kalet na początku września. Zdobyte 
12 punktów daje na razie naszej druży-
nie wysokie, 3-cie miejsce. 
   Ogólnie więc nie jest źle, choć sam po-
czątek sezonu i przegrana w Pankach aż 
1:5 pozwalały żywić uzasadnione obawy 
co do formy teamu z Fabrycznej. Potem 
było już jednak tylko lepiej. 3:0 z lubli-
niecką Spartą, wyjazdowe zwycięstwo 
3:1 w Glinicy z Promieniem, 4:2 z  boro-

nowską Jednością i cenne zwycięstwo 3:2 
na niewygodnym terenie w Golcach, po-
zwoliły uzbierać punktów. A że w mię-
dzyczasie przydarzyła się nikła porażka   
w Krzepicach (1:2)- mówi się trudno. 
    W najbliższym czasie Unię czeka mecz 
derbowy w Woźnikach (12 września),       
i dwa spotkania domowe z Olimpią Tru-
skolasy (19 września) KS Panki (26 wrze-
śnia)   

7  września 2020 r., w siedzibie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Kale-

tach odbyło się spotkanie upamiętniają-
ce piątą rocznicę tragiczniej śmierci śp. 
Marcina Walczaka – ówczesnego dyrek-
tora tej placówki. Podczas kameralnej 
uroczystości odsłonięta została tablica 
pamiątkowa ku czci byłego dyrektora, 
która zawisła tuż przy drzwiach miej-
skiej książnicy.  
    Spotkanie otworzył dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury Marian Lisiecki, który po-
witał gości oraz pokrótce przedstawił ży-
ciorys śp. Marcina Walczaka. Biblioteką 
kierował 14 lat. Zawsze z uśmiechem wi-
tał czytelników i dla każdego miał dobre 
słowo. Życzliwy, skromny, oddany swojej 
pracy i pasjom. Zginął tragicznie przed 
pięciu laty, wykonując obowiązki służbo-
we.  
    Honorowego odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy dokonała małżonka śp. Marcina 
Walczaka – p. Brygida Walczak oraz bur-
mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia. 
Oddając hołd zmarłemu udano się także na 
cmentarz zapalić symboliczny znicz na 
Jego grobie.  
    W spotkaniu udział wzięła najbliższa 
rodzina zmarłego dyrektora, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Janina Perz, pracow-
nicy Miejskiej Biblioteki Publicznej          
w Kaletach oraz przedstawiciel biblioteki 
powiatowej.  
    Tablica pamiątkowa była przygotowana 
przez Miasto już dużo wcześniej. Czekano 
jednak aby zawisła w siedzibie miejskiej 
biblioteki dopiero po remoncie i termomo-
dernizacji całego budynku, co również 
zbiegło się z piątą rocznicą śmierci dyrek-
tora.  

Pamięci Marcina Walczaka    

Agnieszka Kwoka 
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Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów  

 

 Od 1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdol-

niejszych uczniów i studentów.  

 O stypendium ubiegać mogą się uczniowie klas V, VI,VII i VIII szkół podstawowych, i ponadpod-

stawowych oraz studenci do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program 

szkolny lub program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi,              

artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach  szczebla co najmniej wojewódzkie-

go.  

 Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2020 r. do 

30.09.2020 r. w przypadku studentów od 1.10.2020 r. do 31.10.2020 r. 

 Formularze wniosków można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim (parter – punkt obsługi klienta), 

lub ze strony internetowej www.bip.kalety.pl ( „Wnioski do pobrania” , „Stypendia”) 

 Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów i studentów,     

mieszkańców naszego miasta, w roku szkolnym 2020/2021. Formularze wniosków można pobrać oraz składać 

w Urzędzie Miejskim (parter – punkt obsługi klienta), lub ze strony internetowej www.bip.kalety.pl 

( „Wnioski do pobrania” , „Stypendia”) 

 Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynika-

jącej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,   nie-

pełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. 

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto. 

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,      

a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

 Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:  

•złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, 

•dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków 

wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 

•zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 

Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, III piętro- Centrum Usług Wspólnych, telefonicznie  

34/3527-651 



 

www.kalety.pl 

Wrzesień 2020               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety           9 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

17  sierpnia 2020 r. odbył się odbiór 
końcowy prac związanych z wy-

konaniem II etapu budowy parkingu      
w Miotku.  
    Druga część rewitalizacji zdegradowa-
nej przestrzeni publicznej objęła utwar-

dzenie terenu z kostki brukowej w obrębie 
cmentarza wraz z wyznaczeniem miejsc 
postojowych, wykonanie odwodnienia 
oraz oświetlenia w technologii LED. Wy-
konawcą robót było przedsiębiorstwo 
P.U.H. BUD-MET BIS z Panek.  

    W odbiorze uczestniczył burmistrz 
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, 
wiceprzewodniczący Alojzy Rupik, in-
spektor nadzoru, projektanci: p. Anna 
Sprot i p. Henryk Dragon, przedstawiciele 
wykonawcy oraz Urzędu Miejskiego w 
Kaletach. Koszt robót brutto wyniósł        
392.327,84 zł.  
    Inwestycja budowy „Miotkowskiego 
rynku” podzielona została na dwa etapy. 
W ubiegłym roku zakończony został 
pierwszy etap budowy parkingu w obrębie 
kościoła wraz z wykonaniem oświetlenia 
oraz uzupełnieniem elementami małej 
architektury na tym terenie. Do zrealizo-
wania została część rekreacyjna całej in-
westycji. Koncepcja architektoniczna za-
kłada wybudowanie mini muszli koncer-
towej wraz z ławeczkami dla widowni 
oraz kręgiem tanecznym. Część rekreacyj-
na oddzielona będzie od parkingu pasem 
zieleni. Staną również elementy małej 
architektury tj. ławki i stojaki na rowery.  

Zakończenie drugiego etapu budowy „Miotkowskiego rynku”   

Jan Potempa 
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Bolesław Gruszka 

19  sierpnia 2020 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem II etapu przebudowy drogi gminnej ul. 
Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo 

Z.P.U.H. BET-BRUK z Lublińca.  
    W odbiorze uczestniczył burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, radny Grze-
gorz Krupa, inspektor nadzoru oraz przedstawiciele urzędu miejskiego w Kaletach. Nawierzchnię drogi, jak i zjazdy do posesji wy-
konano z kostki brukowej betonowej. Długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 300 mb. Koszt tegorocznego etapu inwe-
stycji dla ul. Kochanowskiego to 534.988,57 zł.  

Zakończono II etap przebudowy ul. Kochanowskiego w Kaletach   

Z godnie z wcześniejszymi deklaracja-
mi Zarządu Powiatu Tarnogórskie-

go, zakończono na terenie naszego Mia-
sta wymianę nakładek asfaltowych.  
    Mowa tutaj o dwóch ulicach, których 
zarządcą jest powiat tj. ulicy Koszęcińskiej 
w Drutarni i ul. Ks. Drozdka w Jędrysku. 
W przypadku ul. Ks. Drozdka wymieniono 
nakładkę od mostu na rzece Mała Panew 

do skrzyżowania z ul. Ks. Rogowskiego. 
Łączna długość wymienianej nakładki to 
blisko 350 mb. Na ulicy Koszęcińskiej 
nowa nakładka wykonana została na dłu-
gości ponad 600 mb, od ronda w kierunku 
Koszęcina. 

Eugeniusz Ptak 

Powiat wyremontował odcinki dwóch dróg na terenie Kalet  Konserwacja oznakowania 
"Leśnej Rajzy"  

Na  początku października roz-
pocznie się konserwacja ozna-

kowań na kaletańskim odcinku 
"Leśnej Rajzy", który liczy ponad 30 
kilometrów.  
    Istniejący od niemal 7 lat szlak wrósł 
na dobre w plany weekendowych i waka-
cyjnych wypraw rowerowych wielu ama-
torów ruchu na świeżym powietrzu. Nic 
zresztą dziwnego, bo oferuje wiele zróż-
nicowanych atrakcji i wiedzie przez kilka 
gmin. Jednakże przez te lata stworzone 
przed jego oficjalnym otwarciem oznako-
wanie w wielu punktach zostało zlikwi-
dowane (gospodarka leśna), albo po pro-
stu zniszczone przez warunki atmosfe-
ryczne i wręcz domaga się renowacji. Na 
początku października, jeżeli pogoda na 
to zezwoli, cała długość szlaku w grani-
cach administracyjnych Miasta Kalety 
zostanie odnowiona. Pojawi się też kilka 
tablic z drogowskazami i kilometrażem 
(aby doprowadzić turystów np. do Ichtio-
parku, który nie leży w bezpośredniej 
bliskości szlaku). Dodatkowo zostanie 
zmieniony przebieg "Leśnej Rajzy" na 
odcinku pomiędzy Miasteczkiem Ślą-
skim a Jędryskiem, tak, aby rowerzyści 
mieli możliwość skorzystania ze stanicy 
rowerowej w Truszczycy.  

Jacek Lubos 
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P rzypominamy, że do dnia 30 listopada 2020 r. można składać wnioski na świadczenie „Dobry 
start” – jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli 

rok szkolny.  
    Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 
przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukoń-

czenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez bankowość elektro-
niczną. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Kalety pod 
nr tel. (34) 3527-656.  

„Dobry start” – jednorazowe wsparcie dla uczniów  

G mina Kalety 
realizuje 

Podprogram Pro-
gramu Operacyj-
nego Pomoc Żyw-
nościowa 2014 – 
2020, którego 
celem jest dotar-
cie z pomocą żyw-

nościową do grup osób najbardziej po-
trzebujących. Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest 
współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym.  
     W jego ramach Kalety otrzymały żyw-
ność z Częstochowskiego Banku Żywno-

ści. Otrzymaliśmy m.in. makarony, kasze, 
cukier, mleko, olej oraz produkty w pusz-
kach. Rozdziałem żywności zajmował się 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kaletach. Pracownicy rozdysponowali 
19.240,30 kg żywności, której wartość 
wyniosła 88.469,79 zł. Gmina poniosła 
koszty związane z programem w wysoko-
ści 3.600 zł.  
    W miesiącu lipcu br. zakończono pro-
gram. W jego ramach odbyły się działania 
towarzyszące tj. warsztaty na temat zdro-
wego odżywiania i przeciwdziałaniu mar-
notrawstwu żywności. Warsztaty prowa-
dzili przedstawiciele Banku Żywności       
w Częstochowie, a odbyły się one           
w Miejskim Domu kultury w Kaletach.  

     Pragnę serdecznie podziękować przede 
wszystkim proboszczowi Parafii Rzymsko 
Katolickiej w Drutarni ks. Krzysztofowi 
Goc za udostępnienie salki na magazyno-
wanie żywności. Dziękuję za wyrozumia-
łość, okazaną pomoc i życzliwość. Pragnę 
podziękować Burmistrzowi Miasta i jego 
pracownikom gospodarczym za pomoc    
w rozładunku oraz pracownikom Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
realizację całego programu.  

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Kalet  

Renata Czudaj 

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Kaletach - dział Świad-

czeń Rodzinnych informuje osoby 

uprawnione do zasiłku rodzinnego, 

których dzieci rozpoczną naukę          

w szkole średniej w roku szkolnym 

2020/2021 o możliwości ubiegania się    

o dodatek na „zakwaterowanie” lub 

„dojazd” z tytułu podjęcia przez dziec-

ko nauki w szkole poza miejscem za-

mieszkania. 

    Dodatek przysługuje przez 10 miesię-

cy w roku w okresie pobierania nauki od 

września do czerwca następnego roku 

kalendarzowego. Dodatek z tytułu podję-

cia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania przysługuje mat-

ce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawne-

mu albo opiekunowi faktycznemu dziec-

ka lub osobie uczącej się: 

1) w związku z zamieszkiwaniem w 

miejscowości, w której znajduje się sie-

dziba szkoły ponadpodstawowej lub 

szkoły artystycznej, w której realizowany 

jest obowiązek szkolny i obowiązek nau-

ki - w wysokości 113 zł miesięcznie na 

dziecko albo 

2) w związku z dojazdem z miejsca za-

mieszkania do miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły, w przypad-

ku dojazdu do szkoły ponadpodstawo-

wej, a także szkoły artystycznej, w której 

realizowany jest obowiązek szkolny        

i obowiązek nauki w zakresie odpowia-

dającym nauce w szkole ponadpodstawo-

wej - w wysokości 69 zł miesięcznie na 

dziecko. 

     Podstawą otrzymania w/w dodatków 

jest przedstawienie zaświadczenia po-

twierdzającego uczęszczanie dziecka do 

szkoły ponadpodstawowej, w przypadku 

dodatku na zakwaterowanie także za-

świadczenia potwierdzające tymczasowe 

zameldowanie ucznia poza miejscem 

zamieszkania. 

    Osobom, których dzieci będą konty-

nuowały naukę w szkole średniej w roku 

szkolnym 2020/2021 przypominamy        

o konieczności dostarczenia zaświadcze-

nia ze szkoły potwierdzającego kontynu-

ację nauki do 21.09.2020 r. 

Dodatek na „zakwaterowanie” lub „dojazd” z tytułu   
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem            

zamieszkania   

Renata Czudaj 

W  wyniku przeprowadzonego pisem-
nego przetargu nieograniczonego 

dnia 31 lipca br. burmistrz Miasta Kalety 
zawarł umowę z firmą Solaris Ventum 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na 
dzierżawę nieruchomości przeznaczonej 
pod budowę farmy fotowoltaicznej przy 
ul. ks. Drozdka w Kaletach.  
   Przedmiot dzierżawy stanowiły nieużytki 
będące własnością Gminy Kalety o łącznej 
powierzchni 1,82 ha, które zgodnie z obo-
wiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego przeznaczone są 
pod tereny do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych o mocy powyżej 100 kW. 
Dzierżawa przedmiotowego terenu zasili 
budżet miasta kwotą rocznego czynszu 
dzierżawnego w wysokości 18.200,00 zł + 
podatek VAT. 

Miasto Kalety wydzierżawiło 
teren pod budowę farmy     

fotowoltaicznej  

(jal) 
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Klaudiusz Kandzia 

Xymena Sudakowska 

I nformujemy, iż z dniem 01 września 
br. ponownie otwarty zostaje 

PSZOK w Kaletach.  
   Zmianie ulegają natomiast godziny i dni 
otwarcia PSZOK, a także zasady przyjmo-
wania odpadów. PSZOK będzie czynny: 
- w środy od godz. 7.30 do godz. 15.30 
- w soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00 
    W celu oddania odpadów na PSZOK 
należy się skontaktować z pracownikiem 
Urzędu Miasta pod nr telefonu 34 3527 
660 i poinformować o rodzaju odpadów, 
który dokonuje sprawdzenia czy dana 
osoba figuruje w systemem gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi i czy opłata 
jest regulowana na bieżąco. Osoby, które 
będą chciały oddać odpady na PSZOK       
w sobotę, powinny skontaktować się         
z pracownikiem Urzędu Miasta najpóźniej 
w piątek. Odpady dostarczone na PSZOK 
są przyjmowane w ramach stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miej-
skim w Kaletach DEKLARACJĄ. 
PSZOK przyjmuje odpady komunalne tj. 
odpady powstałe w gospodarstwach do-
mowych. Warunkiem przyjęcia odpadów 
na PSZOK jest spełnienie następujących 
warunków: 
1. odpady pochodzą z nieruchomości za-
mieszkałych położonych na terenie Miasta 
Kalety, dla których została złożona dekla-
racja o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 
2. ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK 
odpadów nie może wskazywać, iż pocho-
dzą one z działalności gospodarczej lub     
z nieruchomości niezamieszkałej, 
3. odpady dostarczone na PSZOK muszą 
być posegregowane. Warunkiem przyjęcia 
odpadów jest brak zaległości z tytułu 
opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje 
odpadów: 
1) zużyte opony – pochodzące z pojazdów 
użytkowanych w gospodarstwie domo-

wym, tj. z samochodów osobowych, mo-
tocykli, motorowerów, rowerów, wózków 
rowerowych i inwalidzkich, czterokołow-
ców oraz przyczep do tych pojazdów; 
2) odpady budowlane i rozbiórkowe po-
chodzące z przebudowy, demontażu lub 
remontów budynków mieszkalnych - gruz 
ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, 
drewno, usunięte fragmenty tynku, na 
wykonanie których nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę lub roz-
biórkę, a także na wykonanie których nie 
jest wymagane zgłoszenie do administra-
cji budowlano-architektonicznej, przewi-
dziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 z późn. zm.), 
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe 
– wytworzone w gospodarstwie domo-
wym, tj. łóżka, materace, meble, wózki 
dziecięce, deski; 4) inne odpady niebez-
pieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o od-
padach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 
2013 r., poz. 21), w tym: rozpuszczalniki, 
kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, 
środki ochrony roślin, opakowania po 
farbach, lakierach, baterie i akumulatory, 
zużyte urządzenia elektryczne i elektro-
niczne zawierające niebezpieczne składni-
ki (np. świetlówki, żarówki); 
5) bioodpady; 
6) przeterminowane leki; 
7) metal, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe; 
8) szkło; 
9) papier; 
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny. 
PSZOK nie przyjmuje: 
1. azbestu, 
2. papy, 
3. wełny mineralnej, 
4. opakowań po materiałach budowla-
nych, 
5. zespołów okiennych 
6. opon z samochodów ciężarowych         
i koparek, 

7. części samochodowych (np. zderzaki, 
reflektory, szyby), 
8. odpadów z remontów, powstających      
w trakcie robót wykonywanych przez 
podmiot świadczący usługi remontowe, 
który jest odpowiedzialny za zagospoda-
rowanie tych odpadów zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami pra-
wa, 
9. odpadów niebezpiecznych pozbawio-
nych etykiet, co uniemożliwia ich identy-
fikację, 
10. odpadów płynnych w nieszczelnych 
pojemnikach, 
11. odpadów zmieszanych 
12. żużli i popiołów z palenisk. 
    Pracownik obsługujący PSZOK przyj-
muje odpady po okazaniu dokumentu 
tożsamości oraz dokonuje weryfikacji 
dostarczonych na PSZOK odpadów pod 
względem zawartości oraz zgodności        
z wykazem aktualnie przyjmowanych 
odpadów. Osoby korzystające z PSZOK 
dostarczają odpady we własnym zakresie   
i na własny koszt oraz zobowiązane są do 
samodzielnego rozładunku odpadów        
w sposób selektywny, zgodnie ze wskaza-
niami pracownika obsługującego PSZOK. 
Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo 
odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby 
to sprzeczne z przepisami prawa oraz mo-
głoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

PSZOK wznowił działalność  

Z  końcem sierpnia rozpoczął się etap 
montażu instalacji fotowoltaicz-

nych na budynkach placówek oświato-
wych w Kaletach.  
     W odnawialne źródło energii do pro-
dukcji prądu wyposażone zostały Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach, 

Miejskie Przedszkole przy ul. Brzechwy 
oraz budynek Zespołu Placówek Oświato-
wych w Kaletach-Miotku.  
    Każda z placówek oświatowych wypo-
sażona została w instalację o mocy 5 
kWp, zaś planowany ich roczny uzysk 
oszacowany został na około 13,7340 
MWh. Przypomnijmy, że na realizację 
tego projektu, który swoim zakresem 

obejmuje również montaż 200 kWp insta-
lacji na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków, Miasto Kalety pozyskało ponad 
900 000,00 zł dotacji z tzw. środków unij-
nych w ramach Regionalnego Programy 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.  

Miejskie placówki oświatowe z fotowoltaiką   


