
 

www.kalety.pl 

Klaudiusz Kandzia Klaudiusz Kandzia 

(jal)

N
r 6

 (3
3

8
) 

Czerwiec 2020 

Z dniem 18 maja 2020 r. została wznowiona działalność inkasenta. W obecnej sytuacji należy osobiście podać 
stan licznika wodomierza inkasentowi, który wystawi fakturę. Nie ma jednak możliwości uregulowania należno-
ści gotówką u inkasenta, a jedynie poprzez przelew bankowy.  

Podaj stan licznika inkasentowi    

55.000,00 zł - kolejna dotacja        
pozyskana przez Miasto Kalety 

na zakup sprzętu komputerowego  

M iło mi poinformować, że kolejny wniosek 
grantowy, jaki miasto Kalety złożyło          w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 55.000,00 zł. 
Według założeń projektowych planowany jest 
zakup kolejnych 20 laptopów wraz z oprogramo-
waniem dla placówek oświatowych z terenu Mia-
sta Kalety, które rozdysponują sprzęt wśród naj-
bardziej potrzebujących uczniów. 
    Środki na zakup komputerów pochodzą z budżetu 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i mają wesprzeć 
uczniów oraz nauczycieli w prowadzeniu zdalnych 
lekcji. Miasto w ramach dwóch zaakceptowanych 
wniosków pozyskało łącznie 101.200,00 zł bezzwrot-
nej dotacji, co pozwoli na zakup 41 komputerów. 

II etap parkingu w Miotku na ukończeniu  

D obiegają końca prace 
przy budowie II etapu 

parkingu w Miotku.  
    Inwestycja ta, zaraz po wy-
konaniu kanalizacji sanitarnej   
i termomodernizacji budynku 
szkoły jest największą z reali-
zowanych w tej dzielnicy Ka-
let. Wykonawcą prac jest fir-
ma BUT-MET BIS z Panek, 
która wyłoniona została          
w przetargu nieograniczonym. 
Wartość inwestycji opiewa na 

kwotę 392.327,84 zł, a termin jej zakończenia ustalony został na 31 sierpnia 
2020 r.   
    W ramach realizacji I etapu inwestycji powstało 30 miejsc postojowych,   
a dzięki drugiemu etapowi 39, co daje łącznie 69 miejsc parkingowych. 
     Powstała przestrzeń publiczna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej z pewnością stanie się wizytówką tego miejsca         
i będzie cieszyć nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim swoją funkcjo-
nalnością.  

D rodzy Mieszkańcy Miasta 
Kalety, Upływa trzeci mie-

siąc epidemii koronawirusa i ja-
koś nie widać jej końca. Nadal 
więc musimy robić wszystko, by 

unikać zakażenia. 
 Skutki pandemii dotknęły i doty-
kają nadal w różnym stopniu każ-
dego: przedsiębiorców, pracowni-
ków i ich rodziny. Trudności doty-
czą oświaty i wychowania, kultury, 
sportu, ale w dużej mierze korona-
wirus uderzył w samorządy. Znaj-
duje to m.in. wyraz w spadkach 
udziału gmin w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych czy         
w odczuwalnym  zmniejszeniu 
subwencji oświatowej. Mimo tego 
uruchomiliśmy projekty pomocy 
tym przedsiębiorcom, którzy od-
czuli skutki powstałej sytuacji, po-
przez stosowne uchwały Rady 
Miejskiej i zarządzenia Burmi-
strza. Nie pozostawiamy także sa-
mym sobie osób potrzebujących 
wsparcia. 
    W sytuacji niedoborów budżeto-
wych konieczne jest szukanie osz-

czędności, które zaczynamy od nas 
samych. Trzeba je wszakże poczy-
nić w taki sposób, by nie odczuli 
tego mieszkańcy, by nie obniżył 
się poziom usług świadczonych 
przez Miasto i jego jednostki. W 
zakresie planowanych inwestycji 
musimy zaś realizować przede 
wszystkim takie, które uzyskają 
współfinansowanie zewnętrzne. 
    Liczę na Państwa zrozumienie       
i wsparcie. Dzięki niemu będziemy 
mogli przejść przez ten trudny czas 
z jak najmniejszymi konsekwen-
cjami. 
                                        Z wyrazami niezmiennego  

szacunku 
Klaudiusz Kandzia 

Słowo od burmistrza 
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WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
RAFI– II 

               Nr tel. 887-339-446    

JUŻ  

OTWARTE! 
 

Restauracja 

”Słono i słodko” 

 w Zielonej  

zaprasza na domowe obiady oraz 
desery. 

 

Kalety– Zielona 

ul. Ofiar Katynia 110  

(dawny „Zajazd u Rzepki”) 

 

Kontakt pod nr tel. : 601-630-058 

 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2  
 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  

Janusz Maruszczyk.  
 

Materiały do Biuletynu przyjmowane są   

do 20-tego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos@kalety.pl  

oraz w Urzędzie  Miejskim, w biurze nr 23 b.    
 

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  

(034) 352– 76 –52,  

pon. 7.30- 17.00,  

wt. – czw. 7.30-15.30,  

pt. 7.30-14.00   
 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  

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

Biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com 

w godzinach 8.00– 11.30 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  

 

Biuletyn Informacyjny  

Miasta Kalety 

MATERIAŁ PŁATNY 

Podziękowania dla wolontariuszy 
Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich wolontariuszy którzy na terenie naszego miasta przyczynili się swoimi bezintere-
sownymi działaniami do walki z pandemią. Dziękuję zarówno pojedynczym osobom jak i zorganizowanym w sposób mniej lub 
bardziej formalny grupom i stowarzyszeniom. Między innymi należy wymienić Warsztaty terapii zajęciowej z Drutarni grupę 
„Akcja Kalety” nie zapominając oczywiście o wielu innych cennych inicjatywach mieszkańców. 
     W szczególności należy zwrócić uwagę na bezinteresowne uszycie i przekazanie Urzędowi Miejskiemu maseczek ochronnych, 
które następnie trafiły do naszych mieszkańców oraz szpitala powiatowego w Tarnowskich Górach, dziękuję: 
- pracownikom Warsztatów Terapii Zajęciowych z Drutarni na czele z prezesem TPD Janem Wiesiołkiem, który osobiście dostar-
czał maseczki do naszego urzędu, 
- prezesowi firmy EKO-TECH p. Markowi Jelonkowi, 
- państwu Małgorzacie i Romanowi Dratwa – właścicielom firmy MAŁRO, 
- p. Danucie Sośnica, p. Celinie Sałata, p. Halinie Watoła, p. Monice Kubiak i p. Annie Bawełek, 
- p. Joachimowi Sosnicy, 
- p. Eugeniuszowi Ptakowi - radnemu Powiatu Tarnogórskiego, 
- radnym Rady Miejskiej w Kaletach: Krzysztofowi Rogoczowi, Grzegorzowi Krupie oraz Zygmuntowi Mirowskiemu. 
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Z  okazji 100 rocznicy Urodzin św. 
Jana Pawła II ogłoszono Woje-

wódzki Konkurs Recytatorski Poezji 
św. Jana Pawła II. 45 osób ze szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych odpo-
wiedziało na zmienioną przez korono-
wirus formę Konkursu. Do końca mar-
ca uczestnicy nadsyłali filmiki z nagra-
ną swoją recytacją wybranego utworu. 
    Konkurs odbywał się w 3 kategoriach 
wiekowych: I kategoria klasy 4-6 szkoła 

podstawowa, II kategoria klasy 7-8 szkoła 
podstawowa oraz III kategoria szkoła po-
nadpodstawowa. Uczestnicy bardzo po-
ważnie potraktowali temat, co było wi-
doczne w odświętnym stroju, w portretach 
Ojca Świętego umieszczonych w tle do-
mowym, a także w odpowiedniej modula-
cji głosu, pięknej dykcji oraz recytacji ze 
zrozumieniem, trudnej dla młodego czło-
wieka poezji. W każdej kategorii zostały 
przyznane I, II i III miejsce oraz wyróż-
nienia. Organizatorami konkursu był Ze-
spół Szkół Technicznych oraz Jasnogór-
ska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I Stopnia w Częstochowie. 
    Wśród laureatów jest uczennica klasy 
VII Zespołu Szkół Publicznych w Kale-
tach Anna Ślimok, która w swojej katego-
rii zajęła III miejsce. 
    Gratulujemy i cieszymy się, że wśród 
laureatów konkursu jest mieszkanka na-
szego miasta. 

Mieszkanka Kalet laureatką IV Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji  

W yjątkowo inaczej niż zwykle z 
zachowaniem środków bezpie-

czeństwa, w Kościele parafialnym p.w. 
Świętego Franciszka z Asyżu odbyło się 
Nabożeństwo Majowe oraz msza Święta 
w intencji żywych i zmarłych mieszkań-
ców Kuczowa.  
    Przewodniczył ksiądz proboszcz Anto-
ni w koncelebrze z księdzem Marcinem. 
Ufam, że w przyszłym roku powrócimy 
znów do tradycji i ze śpiewem na ustach 
przy akompaniamencie orkiestry dętej po 
Nabożeństwie przy kuczowskim krzyżu 
wszyscy pątnicy udają się na uroczystą 
mszę świętą, czego sobie i wszystkim 
życzę.  

Nabożeństwo majowe         
w Kuczowie  

 Zygmunt Mirowski  

Miasto Kalety po raz        
kolejny powalczy o tytuł 

Gminy Przyjaznej  
Rowerzystom  

P olskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze ogłosiło właśnie IX 

edycję Ogólnopolskiego Konkursu 

Gmina Przyjazna Rowerzystom.  

    Ma on na celu spopularyzowanie infor-

macji o gminach, które w swoich działa-

niach m.in. uwzględniają potrzeby rowe-

rzystów i promują aktywny wypoczynek 

na rowerach oraz tworzą rowerową infra-

strukturę.  

    W tym roku to turyści-kolarze nominu-

ją gminy do konkursu, wypełniając krótką 

kartę zgłoszenia znajdującą się na stro-

nach www.pttk.pl oraz www.ktkol.pl. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy prze-

słać w formie elektronicznej na adres 

poczta@narowerze.pttk.pl w terminie do 

15 lipca 2020 r.  

    Zachęcamy mieszkańców oraz tury-

stów odwiedzających nasze miasto do 

zgłaszania Kalet jako Gminy Przyjaznej 

Rowerzystom i jednocześnie dziękujemy 

za wybór naszego miasta jako atrakcyjne-

go pod względem turystyki kolarskiej.  

Plaża w Zielonej gotowa na otwarcie sezonu turystycznego  

P o długim okresie restrykcji i przepi-
sów zalecających pozostanie w do-

mach, luzowanie obostrzeń jest czymś 
na co czeka już niemal każdy. Tym bar-
dziej, że przecież lato za pasem, a pogo-
da coraz śmielej zachęca do spędzania 
czasu na świeżym powietrzu.  
    Nasza plaża w Zielonej też już przygo-
towuje się do otwarcia sezonu turystycz-
nego i wkrótce będzie mogła zaprosić na 
wypoczynek. Cały teren plaży został nie-
dawno zrekultywowany, a piasek częścio-

wo wymieniony. Niebawem zaczną rów-
nież funkcjonować wypożyczalnie sprzętu 
wodnego, które niezmiennie cieszą się w 
Zielonej dużą popularnością. Zachęcamy 
do śledzenia naszej strony internetowej, 
gdzie już wkrótce poinformujemy o termi-
nie otwarcia naszej strefy wypoczynkowej 
w Zielonej!  

Agnieszka Kwoka 

O d poniedziałku 1 czerwca wznowione zostały w ograniczonym zakresie połą-
czenia autobusowe organizowane przez firmę UNIMETAL na linii Kalety - 

Tarnowskie Góry. Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy obowiązujący do odwołania: 
Kalety - Tarnowskie Góry kursuje od 01.06 4:45 D ; 7:40 D ; 11:00 D ; 12:45 D ; 15:15 
D ; 19:25 D 
Tarnowskie Góry - Kalety 5:25 D ; 8:25 D ; 12:00 D ; 14:30 D ; 15:55 D ; 20:05 D 
D - kursuje od poniedziałku do piątku 

Firma Unimetal wznowiła połączenia  
na linii Kalety - Tarnowskie Góry  



 

www.kalety.pl 

Dariusz Szewczyk 

Czerwiec 2020               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety            5 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

Miasto Kalety pomaga przedsiębiorcom    

W  związku z trudną sytuacją za-
kładów pracy w całym kraju 

rząd przygotował rozwiązania, które 
mają na celu pomoc polskiej gospodar-
ce podnieść się po ciężkim czasie epide-
mii. Sytuacja, w której znajdują się 
przede wszystkim małe przedsiębior-
stwa jest bardzo trudna. Miasto Kalety 
podejmuje działania, które wpierają 
lokalne firmy.  
    Już pod koniec marca specjalnym za-
rządzeniem burmistrza zmieniona została 
stawka czynszu za lokale handlowe, które 
przedsiębiorcy wynajmują od miasta. 
Czynsz obniżono do symbolicznej kwoty 
10 groszy za m2. Lokali tych jest ponad 
20, a największy z nich ma powierzchnię 
212 m2, co tylko temu jednemu przedsię-
biorcy pozwoliło zaoszczędzić w ciągu 
dwóch miesięcy około 8 tysięcy złotych. 
Kontynuacją działań antykryzysowych 
mających na celu wyjście naprzeciw znaj-
dującym się w ciężkiej sytuacji małym        
i średnim firmom były dwie uchwały, 
które zostały przegłosowane na sesji Rady 
Miejskiej w dniu 27 kwietnia br. 
     Pierwsza dotyczy zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 
wybranych grup przedsiębiorców, którzy 
zostali objęci zakazem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Zwolnienie doty-
czy przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność w zakresie:  
1) przygotowywania i podawania posił-
ków i napojów gościom siedzącym przy 
stołach lub gościom dokonującym wła-
snego wyboru potraw z wystawionego 
menu, spożywanych na miejscu (ujętej w 
Polskiej Klasyfikacji Działalności w pod-
klasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji 
usług polegających na przygotowywaniu i 
podawaniu żywności na wynos lub jej 
przygotowywaniu i dostarczaniu oraz 
działalności restauracyjnej lub barowej 
prowadzonej w środkach transportu, wy-
konywanej przez oddzielne jednostki,  
2) organizacji, promocji lub zarządzania 
imprezami, takimi jak targi, wystawy, 
kongresy, konferencje, spotkania, włącza-
jąc działalności polegające na zarządzaniu          
i dostarczaniu pracowników do obsługi 
terenów i obiektów, w których te imprezy 
mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfika-
cji Działalności w podklasie 82.30.Z), 
3) działalności twórczej związanej             
z wszelkimi zbiorowymi formami kultury   
i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w dziale 90.0),  
4) projekcji filmów lub nagrań wideo        
w kinach, na otwartym powietrzu lub w 
pozostałych miejscach oraz działalności 
klubów filmowych (ujętej w Polskiej Kla-
syfikacji Działalności w podklasie 

59.14.Z),  
5) konsumpcji i podawania napojów 
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści w podklasie 56.30),  
6) prowadzenia kasyn, z wyłączeniem      
kasyn internetowych,  
7) fryzjerstwa i pozostałych zabiegów 
kosmetycznych (ujętej w Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności w podklasie 96.02.Z), 
8) działalności salonów tatuażu i piercin-
gu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności w podklasie 96.09.Z),  
9) usług związanych z poprawą kondycji 
fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 96.04.Z), 
10) sportu, rozrywki i rekreacji (ujętej      
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w 
dziale 93.0), w szczególności polegającej 
na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, 
w tym klubów tanecznych i klubów noc-
nych oraz basenów, siłowni, klubów fit-
ness,  
11) prowadzenia usług hotelarskich          
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy     
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hote-
larskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374    
i 568).  
 
   Ww. grupa przedsiębiorców odpowiada 
grupie wskazanej w § 8 ust. 1 pkt. 1 roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii. Każdy z przedsię-
biorców prowadzący działalność w ww. 
zakresie, będący równocześnie podatni-
kiem podatku od nieruchomości, którego 
płynność finansowa pogorszyła się o co 
najmniej 30 % w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu COVID-19, może ubiegać 
się o zwolnienie z płatności raty podatku 
od nieruchomości za miesiąc kwiecień 
2020 r. za grunty, budynki i budowle 
związane z działalnością objętą zakazem 
prowadzenia. Wskazana wyżej ulga stano-
wi pomoc publiczną mającą na celu zara-
dzenie poważnym zaburzeniom w gospo-
darce państwa członkowskiego i jest 
udzielana zgodnie z Komunikatem Komi-
sji Europejskiej: Tymczasowe ramy środ-
ków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej epide-
mii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I          
z 20.03.2020, str. 1).  
     Druga uchwała dotyczy przesunięcia 
terminu płatności rat podatku od nieru-
chomości za miesiąc maj i czerwiec 2020 
r. do dnia 30 września 2020 r. Wszyscy 
przedsiębiorcy, którzy są podatnikami 
podatku od nieruchomości, a których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu    
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19, po złożeniu stosownego 
oświadczenia mogą skorzystać z przesu-
nięcia terminu płatności raty majowej        
i czerwcowej podatku od nieruchomości 
związanego z prowadzoną przez nich 
działalnością gospodarczą do dnia 30 
września 2020 r.  
 
     Kolejny krok w kierunku możliwie jak 
największej normalizacji funkcjonowania 
przedsiębiorstw na terenie miasta uczynił 
burmistrz w miesiącu maju. W tym celu 
wydano dwa zarządzenia, z których jedno 
zmieniło- zwalniając niektóre grupy 
przedsiębiorców z opłat do końca 2020 
roku- stawki czynszu za dzierżawę gruntu 
i powierzchni reklamowych oraz stawki 
czynszu za najem lokali użytkowych sta-
nowiących własność miasta Kalety. Dru-
gie zarządzenie dotyczyło miejskiego 
Biuletynu Informacyjnego, w szczególe 
zaś powierzchni reklamowych na jego 
łamach. Wybrane i wyszczególnione        
w zarządzeniu grupy przedsiębiorców 
mogą do końca 2020 roku korzystać          
z prawa bezpłatnej reklamy o objętości 
do  ½ strony miesięcznika.  
 
     Zarówno burmistrz, jak i członkowie 
Rady Miejskiej, pozostają otwarci na su-
gestie przedsiębiorców zdając sobie        
w pełni sprawę z faktu wagi problemu 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania 
firm i zakładów na terenie miasta dla jego 
ekonomiki. Jeżeli zajdzie uzasadniona 
potrzeba- miasto wprowadzi kolejne udo-
godnienia, aby ułatwić prowadzenie biz-
nesu mieszkańcom posiadającym własną 
działalność. 
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M iasto Kalety złożyło wniosek o dofinansowanie       
w wysokości prawie 450.000 zł. projektu pn. 

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użytecz-
ności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii”, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie: 
4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.  
    Zadanie w swoim zakresie przewiduje montaż powietrznej 
pompy ciepła do ogrzewania budynku Zespołu Placówek 
Oświatowych w Kaletach Miotku. Dodatkowo zakres projek-
tu obejmuje montaż 12 kW instalacji fotowoltaicznej zaspo-
kajającej zapotrzebowanie energetyczne montowanej pompy 
ciepła. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia wy-
korzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawy środo-
wiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych 
związków do atmosfery.  
    Projekt ten uzyskał także pozytywną rekomendację Zarzą-
du Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego wyra-
żoną uchwałą z dnia 28 kwietnia 2020 r. Realizacja projektu 
uzależniona jest od pozyskania przez miasto Kalety dotacji 
na ten cel.  

Budynek szkoły w Miotku może być    
jeszcze bardziej ekologiczny   

B urmistrz Miasta Kalety ogłosił po-
stępowanie w trybie przetargu nie-

ograniczonego na kompleksową Termo-
modernizację budynku Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kaletach 
przy ul. ks. Rogowskiego 43. Kotłownia 
i instalacje centralnego ogrzewania.  
    Jest to pierwszy przetarg na realizacje 
tej inwestycji z szerokiego zakresu skła-
dającego się na całość przedsięwzięcia.   
W planach oprócz wykonania moderniza-
cji kotłowni oraz instalacji centralnego 
ogrzewania jest docieplenie ścian ze-
wnętrznych, wymiany stolarki okiennej     
i drzwiowej, a także montaż instalacji 
fotowoltaicznej.  
    Wartość kosztorysowa wszystkich prac 
skalkulowana została na kwotę ponad 
2.500.000,00 zł, dlatego Miasto na reali-
zacje powyższego zakresu będzie wnio-
skowało o środki unijne w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na 
okoliczność realizacji tego zadania inwe-
stycyjnego Miasto dysponuje pełną doku-
mentacją techniczną wraz z prawomocny-
mi pozwoleniami budowlanymi. Koszt 
przygotowania tych opracowań to blisko 
130.000 zł.  
    Do tej pory, jak już wcześniej informo-
waliśmy, Miasto poczyniło starania           
o ograniczenie emisji z kotłowni opalanej 
miałem. Dzięki działaniom samorządu 

przy współpracy Spółki Gazowniczej za-
budowane zostało wyspowe przyłącze 
gazu LNG, które już w budynku wykorzy-
stywane jest do funkcjonowania kuchni. 
Ogłoszony przetarg, którego przedmiotem 
jest modernizacja instalacji C.O. i kotłow-
ni ma na celu doprowadzenia do ogrzewa-
nia tym paliwem całego budynku.  
     Docelowo po gazyfikacji miasta do 
budynku doprowadzony zostanie tzw. gaz 
ziemny zaś instalacja wyspowa przenie-
siona zostanie w inne miejsce. Budynek 
przy ulicy Rogowskiego jest własnością 
Miasta Kalety. 
Obecnie podpisana 
jest umowa, na mo-
cy której do dnia 30 
czerwca br. w bu-
dynku działa Mło-
dzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy.  
     Decyzja o reali-
zacji tej inwestycji 
podjęta została w 
związku z licznymi 
interwencjami 
mieszkańców oko-
licznych nierucho-
mości oraz na pod-
stawie przeglądu 
stanu mienia komu-
nalnego, z którego 
wynikło, że jest to 

ostatni w mieście budynek użyteczności 
publicznej, który nie został poddany mo-
dernizacji mającej na celu poprawę jako-
ści powietrza w mieście.  

Walka z niską emisją w budynkach użyteczności publicznej na finiszu  

Marek Parys 

Powoli dobiegają końca prace mające na celu uporządkowanie 
zakupionej niedawno przez Miasto Kalety nieruchomości przy 
ul. Krótkiej w Jędrysku. Wyburzono obiekty budowlane, a cały 
teren wyrównano. W najbliższym czasie działka zostanie ogro-
dzona oraz wykonane zostaną nasadzenia krzewów ozdobnych. 
    Powstały teren służył będzie jako nowe miejsca postojowe dla 
samochodów, co poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne w obrębie 
kościoła. 
    W związku z powyższym przy ul. Ks. Rogowskiego zmieniona 
zostanie organizacja ruchu poprzez wprowadzenie zakazu postoju 
pojazdów.  
 

Nowe miejsca postojowe przy kościele            
w Jędrysku    

Bolesław Gruszka 
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Agnieszka Kwoka 

M iasto Kalety uzyskało dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, na zadanie        
w ramach którego utworzony zostanie 
mini ogród botaniczny roślin miododaj-
nych wokół Pasieki Edukacyjnej w Ich-
tioparku.  

    W miejscu tym nasadzonych zostanie 
505 sztuk krzewów z prawie 50 różnych 
gatunków roślin.  
     Utworzenie ogrodu roślin miododaj-
nych będzie najlepszym sposobem zachę-
cenia dzieci do obserwacji i praktycznego 
działania. Na terenie Pasieki planowane 
jest przeprowadzanie zajęć dydaktycznych 

dla dzieci ze szkół podstawowych, a edu-
kacja ukierunkowana zostanie przede 
wszystkim na ukazaniu najmłodszym ja-
kie rośliny są ważne do utrzymania prawi-
dłowego ekosystemu owadów pszczoło-
watych.  
    Ogród powstanie do końca lipca 2020 r. 
Natomiast o ile sytuacja epidemiczna ule-
gnie poprawie, już za miesiąc będzie moż-
na podglądać w pasiece pracę pszczelej 
rodziny.  
     Całość zadania opiewa na kwotę ponad 
16 tysięcy złotych z czego aż 12.375,00 
zł. dofinansowana zostanie przez 
WFOŚiGW w Katowicach. Przypomnij-
my, iż w ubiegłych latach, podobne mini 
ogrody powstały przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1, przy Miejskim Przed-
szkolu nr 1 oraz przy Zespole Szkół           
i Przedszkola w Miotku.  

Miasto Kalety pozyskało ponad 12.000 złotych na utworzenie mini ogrodu botanicznego 
roślin miododajnych przy Pasiece Edukacyjnej    

MATERIAŁ PŁATNY 

P omimo trwającej epidemii, w naszym mieście 
realizowanych jest wiele inwestycji w infrastruk-

turę drogową, o czym na bieżąco informujemy za 
pośrednictwem naszej strony internetowej. 
     Jedną z nich jest II etap przebudowy ul. Kochanow-
skiego w Jędrysku. W ramach prac budowlanych tego 
etapu wyremontowane zostanie 300mb nawierzchni       
z betonowej kostki brukowej. Zakres prac przewiduje 
również wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wyko-
nanie wjazdów i wejść na posesje. Wartość inwestycji 
to 534.988,57 zł (brutto). Prace realizowane są przez 
Zakład Produkcyjno- Usługowy- Handlowy „BET-
BRUK” z Lublińca, a termin ich zakończenia ustalony 
został na 31 sierpnia 2020 r. Komunikacyjnie za pośred-
nictwem wyremontowanej nawierzchni ul. Kochanow-
skiego obsługiwanych będzie wiele ulic przylegających, 
takich jak PCK, Łączna, Tuwima. 

Trwa II etap przebudowy  
ul. Kochanowskiego w Jędrysku  
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Usługi dodatkowe świadczone przez Gminę Kalety w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych   

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

U rząd Miasta Kalety informuje, że w miesiącu LIPCU br. odbędzie się zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed posesji w zabudowie jed-

norodzinnej, zaś w zabudowie wielorodzinnej zbiórka nastąpi sprzed boksów 
śmietnikowych. 

Warunkiem skorzystania z ww. usług jest 
wypełnienie ZGŁOSZENIA i dostarcze-
nie go do siedziby Urzędu Miasta w Kale-
tach wraz z dowodem zapłaty. Uiszczenie 
opłaty jest podstawą do wydania worka. 
    Worek BIG BAG musi być wypełniony 
i przygotowany do odbioru maksymalnie 
w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia 
następnego po jego wydaniu. O gotowości 
worka BIG BAG do odbioru właściciel 
nieruchomości informuje Urząd Miejski 
w Kaletach, który zleca jego odbiór i za-
gospodarowanie przedsiębiorstwie wyło-
nionym w drodze przetargu. 
     Worek BIG BAG powinien być usta-
wiony na zewnątrz budynku w sposób 
umożliwiający podjazd samochodem cię-
żarowym i załadunek worka.  

    Zbiórkę przeprowadzi firma PZOM 
STRACH Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością Spółka komandytowa z sie-
dzibą w Konopiskach. 
    W ramach zbiórki będą zbierane z go-
spodarstw domowych odpady wielkoga-
barytowe z umeblowania mieszkań typu: 
- stare meble, dywany, wykładziny, mate-

race, pierzyny, stolarka budowlana bez 
szyb (okna, drzwi). 
    Do odpadów wielkogabarytowych nie 
należą wszelkiego rodzaju części budow-
lane, panele, płoty, wanny, umywalki, 
muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, 
płytki, rolety jak również części samocho-
dowe, motorowery, kosiarki spalinowe, 

odpady remontowe, odpady ogrodowe, 
worki na śmieci lub kartony z odpadami 
domowymi.  
    Zbiórka ww. odpadów następuje nieod-
płatnie w ramach opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 

Xymena Sudakowska 

W  związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-

spodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi informujemy mieszkańców Kalet, że 
istnieje możliwość odbioru z terenu posesji następujących odpadów w workach BIG BAG po uprzednim dokonaniu opłaty 
za tą usługę:  

Xymena Sudakowska 
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Ruszyła kolejna edycja konkursu miejskiego na najładniejszy balkon  
i przydomowy ogród   

B urmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. Celem konkursu jest zachęcenie 
mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie w lu-

dziach pasji ogrodniczej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają! Formularze zgłoszeń przyjmowane 
są do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach (parter budynku) lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres sekretariat@kalety.pl.  

I. Cel konkursu  
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do 
dbałości o piękno i estetykę swojego naj-
bliższego otoczenia oraz zaszczepienie     
w ludziach pasji ogrodniczej.  
II. Organizator- Burmistrz Miasta Kalety. 
III. Uczestnictwo i zasady konkursu  
1. W konkursie mogą wziąć udział wszy-
scy mieszkańcy Miasta Kalety, którzy po-
siadają ogródki przydomowe i/lub balko-
ny.  
2. Konkurs organizowany jest w dwóch 
kategoriach:  
a) najładniejszy ogród,  
b) najładniejszy balkon.  
3. W ocenie konkursowej brane będzie pod 
uwagę:  
a) w przypadku ogrodu: - ogólne wrażenie 
estetyczne ogrodu, - pomysłowość i orygi-
nalność rabat, klombów, skalniaków, itp. - 
różnorodność roślinna, - ład, porządek       
i kolorystyka  
b) w przypadku balkonu: – ogólne wraże-
nie estetyczne balkonu, – pomysłowość      
i oryginalność, – ilość i jakość ekspozycji 
roślinnych, – ład, porządek i kolorystyka. 
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 

jest wypełnienie karty zgłoszenia zawiera-
jącej: - imię i nazwisko, - adres, - numer 
telefonu, - kategorię konkursową, - zgodę 
na sfotografowanie wizerunku, ogrodu/
balkonu i podanie wyników do publicznej 
wiadomości. - zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych.  
5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącz-
nik do regulaminu i jest dostępny na stro-
nie www.kalety.pl. Można również wyko-
rzystać kartę zgłoszenia umieszczoną poni-
żej. 
 6. Zgłoszenia wraz z fotografiami ogród-
ka/balkonu można przesyłać w terminie do 
dnia 30 czerwca 2020 r. na adres mailowy 
sekretariat@kalety.pl lub złożyć         w 
Urzędzie - parter budynku (zgłoszenie   w 
wersji papierowej, zdjęcia na nośniku CD). 
 7. Komisja konkursowa ogłosi listę zwy-
cięzców na stronie internetowej miasta 
Kalety www.kalety.pl. O sposobie wręcze-
nia nagród zwycięzcy zostaną poinformo-
wani w późniejszym terminie.  
8. Spośród zgłoszonych do konkursu ogro-
dów i balkonów komisja wyłoni 3 najład-
niejsze ogrody oraz 3 najładniejsze balko-
ny. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczo-

we.  
9. Organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania wizerunku zwycięzców, 
ogrodu/balkonu oraz podanie tych fotogra-
fii wraz z imieniem i nazwiskiem do pu-
blicznej wiadomości.  
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólne-
go rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO) informuję, iż administratorem 
danych osobowych w Urzędzie Miejskim 
w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 jest 
Burmistrz Miasta Kalety. Pozostałe infor-
macje zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Miasta Kalety                                
(http://www.bip.kalety.pl/)  
w zakładce: 
 „Ochrona Danych Osobowych”  

Regulamin konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród  

ZGŁOSZENIE 
udziału w konkursie na najładniejszy balkon i przydomowy ogród 

 

Imię i nazwisko 
 

…………………………………………………………… 
 
Adres 
 

…………………………………………………………… 
 
Nr telefonu 
 

…………………………………………………………… 
 
Zgłaszam swój udział w konkursie w kategorii: 
 

     najładniejszy balkon 
     najładniejszy ogródek przydomowy 
 
Oświadczam, że zapoznałam/ się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na sfotografowanie mojego wizerunku, ogrodu/

balkonu oraz podanie tych fotografii wraz z imieniem i nazwiskiem do publicznej wiadomości. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu.   
 
            …………………………………………….. 
              czytelny podpis  

http://www.bip.kalety.pl/
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15 
 maja 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 
nabór wniosków o dofinansowanie według nowych zasad ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze. 
Zmiany w wersji 2.0 tego Programu to m.in. uproszczony i skrócony do niezbędnego minimum proces przy-

znawania dotacji, wysokości oraz kryteriów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dotacji. Przyśpieszono rów-
nież czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.  
     Przypomnijmy, że na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię z Prezesem 
WFOŚiGW Katowice Tomaszem Bednarkiem, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach funkcjonuje punkt konsultacyjny 
Programu Czyste Powietrze, gdzie nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku 
o dofinansownaie. Punkt konsultacyjny mieści się na I piętrze w biurze nr 11. W związku ze stanem epidemii obecnie kon-
takt wyłącznie pod nr tel. (34) 352 76 50 lub poprzez pocztę elektroniczną: przemyslaw.kocot@kalety.pl  

Rusza program „Czyste Powietrze” w wersji 2.0  
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W  dniu 14 maja 2020 r.  Miasto Kalety, jako Lider Porozumienia 15 gmin, dokonał  otwarcia ofert 
na: 

1) Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej gmin: BORONÓW, CIASNA, DĄBROWA ZIELO-
NA, DOBRODZIEŃ, HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PA-
WONKÓW, PRZYWORY, TWORÓG, WOŹNIKI, ZĘBOWICE, 

2) Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gmin: BORONÓW, CIASNA, DĄBROWA ZIELONA, DOBRODZIEŃ, 
HERBY, KALETY, KOCHANOWICE, KOLONOWSKIE, KONOPISKA, KRUPSKI MŁYN, PAWONKÓW, PRZYWO-
RY, TWORÓG, WOŹNIKI, ZĘBOWICE I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

Do przetargu  „na oświetlenie przestrzeni publicznej” przystąpiło 5 firm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do przetargu  
„na obiekty kuba-

turowe” przy-
stąpiło też 5 
firm: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przetargu na zaopatrzenie Gmin w energię elektryczną dla potrzeb 
oświetlenia przestrzeni publicznej najlepszą ofertę złożyła firma 
PGE Obrót SA. W roku 2021 cena energii elektrycznej  za 1 MWh 
będzie wynosiła 254,00 zł netto, czyli o 45 zł/MWh mniej niż w 
2020 r. . 
 Powyższe powinno w roku 2021 przynieść oszczędności w budże-
tach Gmin o: 

 

 

Gmina Kalety poniesie w roku 2021 koszty oświetlenia przestrze-
ni publicznej o  30 824,42 zł mniejsze niż w roku 2020.,       co sta-
nowi obniżenie kosztów o 15,1 %. 
    W przetargu na zaopatrzenie Gmin w energię elektryczną dla po-
trzeb obiektów najlepszą ofertę złożyła też firma PGE Obrót SA. W 
roku 2021 cena energii elektrycznej  
za 1 MWh będzie wynosiła 278,00 zł netto, czyli mniej o 39 zł/MWh 
niż w roku 2020. 
    Powyższe powinno w roku 2021 przynieść oszczędności w budżetach Gmin o: 

 

Gmina Kalety poniesie w roku 2021 koszty energii w obiektach Gminy  o 36 550,98 zł mniejsze niż w roku 2020. , co stanowi 
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Dobre wyniki przetargów na zakup energii elektrycznej    



 

www.kalety.pl 

Dariusz Szewczyk 

Poniższa tabela przedstawia ceny energii elektrycznej w latach 2013-2021 uzyskane w organizowanych przez Grupę Zakupową Ka-
lety przetargach na tle cen energii elektrycznej stosowanej przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w cennikach dla podmiotów, którzy 
nie korzystali ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W efekcie Gminy w roku 2021 
zaoszczędzą  3 824 488,20 zł 

 
Prowadzona przez Gminy skupione  w Grupie Zakupowej Kalety polityka grupowego zakupu energii przyniosła w latach 

2013-2021 oszczędności w wysokości  21 440 285,87 zł 
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