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Miasto Kalety nagrodzone przez Mi dzynarodowy Komitet Cittaslow  
za projekt "Gmina Przyjazna Rowerzystom" 

Mi dzynarodowe Stowarzyszenie 

Miast Dobrego ycia "Cittaslow", 
do którego nasze miasto wst piło   
w 2014 roku, od kilku ju  lat orga-
nizuje dla swoich członków trady-
cyjny konkurs pod nazw  "Dobre 
praktyki Cittaslow". W roku bie -
cym w konkursie tym wzi ł udział 
sporz dzony przez Miasto Kalety 

projekt pod nazw  "Miasto Kalety- 
gmina przyjazna rowerzystom".  
    W dokumencie opisano wszystkie 

działania, jakie kaleta ski magistrat 

podejmował i podejmuje celem prze-

kształcenia wizerunku miasta, którego 

funkcjonowanie niegdy  oparte było  

o wielki przemysł, w miejscowo  

turystyczn , b d c  przysłowiow  

Mekk  dla go ci spragnionych kon-

taktu z natur , w tym 

zwłaszcza dla rowerzystów. 

Oznakowane szlaki rowero-

we, cie ki, wypo yczal-

nia rowerów, le ne stanice- 

to tylko cz  atrakcji opisa-

nych w wysłanym do wło-

skiej siedziby Stowarzysze-

nia wniosku. 

     9 czerwca, drog  mailo-

w  zostali my poinformowa-

ni, i  jury zadecydowało      

o przyznaniu Kaletom dru-

giego miejsca w tym konkur-

sie, w kategorii "Polityka rodowisko-

wa i energetyczna". Na maksymaln  

liczb  5 punktów otrzymali my a  4.  

    Tegoroczny konkurs wygrało walij-

skie miasto Mold, które zgarn ło 

główn  nagrod - "CHIOCCIOLA 

ORANGE 2021" (Pomara czowego 

limaka 2021). Ex aequo            

z Kaletami, ale w innych 

kategoriach ("Zasady do-

tycz ce go cinno ci, 

wiadomo ci i szkole ", 

"Polityka jako ci ycia   

w miastach", "Spójno  

społeczna"), na drugim 

miejscu podium, z ocen  

4 punktów, znalazły si  

jeszcze miasta: Midden-

Delfland (Holandia), 

Cheongsong (Korea) oraz Turbigo 

(Włochy). 

    Z uwagi na fakt, i , jak ju  wspo-

mniano, Cittaslow jest stowarzysze-

niem mi dzynarodowym, maj cym 

swoich członków niemal na wszyst-

kich kontynentach, przyznana nagro-

da cieszy podwójnie, gdy  stawia na-

sze miasto (maj c oczywi cie na uwa-

dze jedynie uczestnictwo w rzeczo-

nym konkursie) na drugim miejscu      

w skali całego globu. 

     Oficjalne wr czenie nagrody         

w konkursie odbyło si  podczas Zgro-

madzenia Ogólnego Cittaslow we 

włoskim Orvieto, w sobot , 12 czerw-

ca br.  Delegacja Kalet odbierze j  

podczas tegorocznego Festiwalu 

Miast Cittaslow w Bartoszycach. 
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Biuletyn Informacyjny 

 Miasta Kalety 

K omisariat Policji w Kaletach przypomina, e jeszcze tylko do ko ca czerwca b dzie mo na do-

dzwoni  si  na stare numery telefoniczne wszystkich jednostek Policji w całym kraju. Od 1 lipca 

2021 r. b dzie mo na skontaktowa  si  telefonicznie jedynie wybieraj c prefiks MSWiA – 47 i numer 

wewn trzny danej komendy, u ywany do tej pory wył cznie w wewn trznej sieci resortowej. Zmianie nie ulega numer alar-

mowy 112.  

 

Poni ej zamieszczamy nowe numery kontaktowe do Komisariatu Policji w Kaletach:  

47 85 34 911 asp. Tomasz Bieniek  

47 85 34 912 asp. szt. Andrzej Pogoda  
47 85 34 913 kom. Tomasz Olczyk  
47 85 34 915 asp. szt. Tomasz Wo   

47 85 34 916 mł. asp. Jakub Drysch  

Nowe numery kontaktowe do Komisariatu Policji w Kaletach  

M iło nam poinformowa , e wniosek Miasta Kalety zło ony w ramach III edycji Marszałkowskiego 
Bud etu Obywatelskiego Województwa l skiego dotycz cy zorganizowania Wojewódzkiej Eko-

logiczno -Sportowej Olimpiady W dkarskiej dla rodzin w kaleta skim Ichtioparku, przeszedł pozytyw-
nie ocen  formaln  i zakwalifikowany został do oceny merytorycznej.  

     Olimpiada zorganizowana zostałaby w okresie wakacyjnym. Zaplanowano ciekawe prelekcje ekologiczne 

z zakresu amatorskiego połowu ryb, plenerowe wystawy, konkursy, gry i zabawy. Wszystko w tematyce ryb 

słodkowodnych.  

    Ostateczna lista zada  dopuszczonych do głosowania opublikowana zostanie do 16 lipca 2021 r. Głosowa-

nie zaplanowane jest we wrze niu br. O szczegółach b dziemy informowa  na bie co. Ju  dzi  zach camy 

wszystkich do oddawania głosu na kaleta ski projekt.  

Wniosek Miasta Kalety na zorganizowanie Wojewódzkiej Ekologiczno -Sportowej    

Olimpiady W dkarskiej w Ichtioparku przeszedł pozytywnie ocen  formaln   

Marek Parys 
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Podziękowanie 
 

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestniczącym w uroczystości pogrzebowej naszej mamy    
ś.p. Gerdy Gansiniec  

za okazane wyrazy współczucia, modlitwę oraz złożone kwiaty 
 

składają córki 

Z „BIULETYNEM” 15% TANIEJ!  

MATERIAŁ PŁATNY 

7 czerwca odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Reja w Kaletach.  

23 maja na terenie zbiornika wodnego w Ichtioparku odbyły się zawody wędkarskie o puchar burmistrza Miasta Kalety.  

6 czerwca w Ichtioparku odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka. 

1 czerwca na stadionie miejskim w Kaletach odbył się piknik sportowo-rekreacyjny dla dzieci z terenu naszego miasta z okazji ich 

święta.  

 13 czerwca 2021 r. na terenie naszych trzech stanic rowerowych odbył się rowerowy piknik rodzinny pn. „Rajzowanie po kalyckich 

stanicach”.  

 11 czerwca uruchomiona została Strefa Kibica  na placu targowym u zbiegu ulic Gwoździa i 1 Maja. Każdy bezpłatnie może tam 

obejrzeć mecze rozgrywane w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2021.  

 11 czerwca w Zielonej, przy plaży górnego zbiornika wodnego, uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu wodnego. W miesiącu 

czerwcu będzie ona działać w piątki, soboty i niedziele, w godzinach 12.00-19.00, natomiast podczas wakacji czynna będzie codzien-

nie. 
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1  czerwca 2021 r., na stadionie miejskim w Kaletach 

odbył się piknik sportowo-rekreacyjny dla dzieci          
z terenu naszego miasta z okazji ich święta. Organizato-

rem wydarzenia było Miasto Kalety, Miejski Dom Kultu-

ry, Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy Pu-

blicznych Szkół Podstawowych, a także KS Unia Kalety.     
    Pogoda dopisała, humory dzieciom także. Były gry, zaba-

wy, zawody sprawnościowe, różnorakie konkursy tematyczne 

i sportowe, a także konkurs wiedzy o ruchu drogowym, który 

przeprowadził burmistrz naszego miasta Klaudiusz Kandzia. 

W ramach imprezy odbył się również pokaz strażacki, który 

przyniósł dzieciom sporo frajdy i radości oraz nauka tańca 

„Jerusalema”. Dla każdego dziecka przewidziany został także 

słodki poczęstunek.  

     Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia składa ser-

deczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do organizacji i sprawnego przeprowadzenia Dnia Dziecka    

w naszym mieście: pracownikom Miejskiego Domu Kultury 

oraz Biblioteki Publicznej na czele z dyrektorem Marianem 

Lisieckim, nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 

1 wraz z dyrektorem Dorotą Mańczak, nauczycielom Publicz-

nej Szkoły Podstawowej nr 2 z Miotka wraz z dyrektorem 

Bożeną Dziuk, członkom KS Unia Kalety wraz z prezesem 

Sebastianem Lebkiem, druhom kaletańskiej OSP na czele        

z prezesem Henrykiem Złotoszem, a także radnym: przewod-

niczącej Janinie Perz wraz z radnymi Ireną Nowak, Mirosła-

wą Potempa, Michałem Brolem, Jerzym Kloze i Antonim 

Jeżem.  

Miejskie obchody Dnia Dziecka     

Agnieszka Kwoka 

Jest EURO– jest Strefa Kibica 

 B urmistrz Miasta Kalety zaprasza wszystkich kibiców piłki nożnej do 

naszej strefy plenerowego Euro 2020 (2021) w Leśnym Zakątku Ślą-
ska! Począwszy od piątku, 11 czerwca 2021 roku, aż do meczu finałowe-

go, każdy bezpłatnie będzie mógł obejrzeć mecze rozgrywane w ramach 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2021.  

    Kaletańska Strefa Kibica przygotowana została na placu targowym u zbie-

gu ulic Gwoździa i 1 Maja. Wyświetlone zostaną tam wszystkie mecze na 

żywo transmitowane przez telewizję polską. Przed meczami polskiej repre-

zentacji (oprócz najbliższego poniedziałku 14 czerwca) naszych mieszkańców 

zagrzewać do kibicowania będzie Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Mariana 

Lisieckiego.   

    Serdecznie zapraszamy do kaletańskiej Strefy Kibica! Gastronomię zapew-

nia Restauracja Gościnna.  

Agnieszka Kwoka 
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D otację w wysokości 17.000 zł. przyznał naszemu miastu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach na oznakowanie ścieżki edukacyjnej pn.”Edukacyjne modele zwierząt leśnych”. Nowa trasa dydak-
tyczna zlokalizowana została przy Stanicy Myśliwskiej w Jędrysku.  

     Na ścieżce powstanie pięć przystanków tematycznych o zwierzętach leśnych. Duże, drewniane modele dzików, wilków, lisów, 

jeleni i zajęcy pomogą z bliska i namacalnie poznać faunę zamieszkującą lokalne środowisko leśne. Przy każdym przystanku stanie 

również tablica z ciekawym opisem danego gatunku zwierząt. W ramach projektu powstanie także folder o ścieżce edukacyjnej. 

Nowa atrakcja turystyczna ma być gotowa na przełomie lipca i sierpnia. Poniżej przedstawiamy wizualizacje przystanków tema-

tycznych.  

17.000 złotych dofinansowania na oznakowanie ścieżki dydaktycznej przy                     
Stanicy Myśliwskiej w Jędrysku    

R ozpoczęły się zabiegi pielęgnacyjne 

kaletańskich pomników przyrody – 

Alei Dębów w Truszczycy oraz cisa Don-

nersmarcka w Jędrysku.  

    Prace prowadzone są przez specjalistyczną 
firmę i polegają na wykonaniu cięć pielęgna-

cyjno sanitarnych, korekty koron drzew, re-

dukcji wysokości oraz wiązań elastycznych, 

na podstawie przeprowadzonej wcześniej 

opinii dendrologicznej. Na realizację tego 

projektu Miasto Kalety pozyskało dofinanso-

wanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach w kwocie przeszło 55.000 zł.  

Kalety dbają o pomniki przyrody    
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/ Mateusz Bańczyk 

U nia Kalety powoli koń-

czy sezon piłkarski 
2020/2021. Do rozegrania w 

sezonie regularnym pozostał 

jeszcze jeden mecz– 12 

czerwca z Wartą Mstów (odbył się 
przed publikacją bieżącego numeru 

„Biuletynu”), ale z uwagi na sytuację 
pandemiczną rozgrywki przeciągnęły 

się aż do początku lipca, bo trzeba po-

rostrzygać zaległe mecze, które z tego 

względu zostały na wiosnę przeniesione 

na inne terminy.  
    Nasz zespół poradził sobie (jak dotych-

czas)  raczej średnio. Unia rozegrała           

9 spotkań, z czego wygraną zakończyła 

zaledwie 3. W czerwcu drużyna trenera 

Adamskiego również grała (jak dotych-

czas) w kratkę. Poniosła dotkliwą porażkę 
u siebie z KS Panki, ale trzy dni później  

na wyjeździe zespół Amatora Golce. 

    Unia Kalety - KS Panki 1:4  
    W środę 2 czerwca Unia Kalety podej-

mowała na własnym obiekcie zespół z 

Panek. Spotkanie to można określić 
"meczem do zapomnienia". Drużyna KS 

Panki szybko objęła prowadzenie wyko-

rzystując wrzutkę z rzutu rożnego, następ-

nie konsekwentnie broniąc dostępu do 

własnej bramki. Zawodnicy Unii mocno 

starali się znaleźć sposób na zorganizowa-

ną w defensywie drużynę trenera 

Pasieki jednak bezskutecznie. Na 

domiar złego kontrataki, które 

raz na jakiś czas wyprowadzała 

drużyna z Panek okazywały się 
zabójcze, a i nie najlepsze wybo-

ry podejmowała nasza obrona, w 

konsekwencji czego tracimy 

jeszcze 3 bramki. Unia odpowie-

działa bramką zdobytą przez 

Arnolda Imiołczyka z rzutu kar-

nego przy stanie 0:2 dla gości. 

Mecz ten z całą pewnością był 

jednym ze słabszych w naszym wykona-

niu, a drużyna z Panek taktycznie wyko-

nała plan w 100% i mogła cieszyć się           
z 3 punktów.  

    Amator Golce - Unia Kalety 0:5  
    W sobotę 5 czerwca zespół Unii udał 

się na wyjazdowe spotkanie do Golców, 

gdzie mierzył się z tamtejszym Amato-

rem. Zawodnicy Unii podrażnieni porażką 
z przed kilku dni rozpoczęli mecz              

z "wysokiego C", w 10 minucie spotkania 

strzałem z woleja w samo okienko przy-

mierzył Piotr Bryś, trzy minuty później 

było już 0:2 po bramce Oskara Krawczy-

ka, Unia nie zamierzała poprzestawać        
w atakach i zaledwie minutę po bramce 

Krawczyka na listę strzelców wpisał się 
Radosław Paliga. Trzy szybko stracone 

bramki wyprowadziły z równowagi najja-

śniejszy punkt zespołu Amatora Golce       

i w 16 minucie za atak na zawodnika bez 

piłki z boiska wyleciał Dorian Matyja.     

W drugiej połowie Unia mając wynik         

i grając w przewadze, spokojnie kontrolo-

wała przebieg meczu, cały czas stwarzając 

zagrożenie pod bramką Amatora. W 56 

minucie spotkania ładnym strzałem z rzu-

tu wolnego popisał się Mateusz Nojman     

i bezradny w tej sytuacji Przemysław 

Woldan zmuszony był wyciągać po raz 

czwarty piłkę z siatki. W 68 minucie wy-

nik spotkania na 0:5 ustalił Oskar Kraw-

czyk, który zdobył swoją drugą bramkę     
w tym spotkaniu.  

Wędkarski Dzień Dziecka 

Czerwcowe zmagania ligowe kaletańskiej Unii 

(jal)

6  czerwca, w niedzielę, w kaletań-

skim Ichtioparku, odbyły się zawo-
dy wędkarskie z okazji Międzynarodo-

wego Dnia Dziecka. Pogoda dopisała, 

ryby ochoczo brały się za podane przy-

nęty, zawody przeprowadzono we wspa-

niałej atmosferze. 
    W konkursie wzięło udział 47 dzieci. W 

grupie młodszej zwyciężyła Zuzanna Ku-

der przed Leną Rutkowską i Szymonem 

Kotalą, zaś w grupie starszej najlepszy był 

Mikołaj Cieślik, który wyprzedził Jakuba 

Gorola i Mateusza Gałbasa.  

    Puchary i nagrody, w towarzystwie 

prezesa Koła PZW Kalety Roberta Kudra, 

wręczył zastępca przewodniczącego Rady 

Miejskiej Alojzy Rupik wraz z członkiem 

Zarządu Województwa Śląskiego Izabelą 
Domogałą. 
     Sponsorzy dnia dziecka: Miasto Kale-

ty, Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, MDK Kalety, F.H.U LAURA 

Laurencja Jastrzębska, F.R.B. Dariusz 

Jastrzębski, F.H Faustyn Surowiec Pizze-

ria Lacosta, www.trofea.com.pl, Ośrodek 

Wypoczynkowy Józef Rzepka,  Piekarnia 

Janusz Bien, Rogocz Krzysztof, Pilarscy 

Wojciech i Honorata, Pakuła Jerzy, Stę-
pien Adam, Borys Tomasz, Kotala Da-

niel,,Salon Fryzjerski Alicja Stroba Beu-

ty&Hair Siemianowice Śląskie, Mechani-

ka Pojazdowa Marcin Rajnich Miasteczko 

Śląskie, Piekarnia– Cukiernia „Ziarenko” 

Bogusław Zwierzchowski Bobrowniki  
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Agnieszka Kwoka 

W  niedzielę, 23 maja 2021 r., na terenie zbiornika wodnego w Ichtioparku odbyły się zawody wędkarskie o puchar bur-

mistrza Miasta Kalety. W zmaganiach wzięło udział 36 zawodników-wędkarzy, którzy reprezentowali m.in. Kalety, 
Lubliniec, Koszęcin, Woźniki, Częstochowę i Krupski Młyn. Podium wywalczyli członkowie kaletańskiego koła PZW: Sewe-

ryn Cichoń, Maciej Trippner oraz Stanisław Szmalenberg. Serdecznie gratulujemy!  
     Tym samym Miasto Kalety składa podziękowania zarządowi Koła PZW Kalety na czele z prezesem Robertem Kudrem za zor-

ganizowanie i przeprowadzenie zawodów wędkarskich oraz promocję kaletańskiego parku tematycznego.  

Majowe zawody wędkarskie w Ichtioparku  
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M iło nam poinformować, że przedsiębiorcy z terenu 

naszego miasta prowadzący firmę „Świeczkowy Za-
wrót Głowy”, zostali laureatami Konkursu "Marka Lokal-

na", który został zrealizowany w ramach projektu współ-

pracy "Marka Lokalna na Bis" realizowanego przez Stowa-

rzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", LGD 

"Brynica to nie granica" i LGD Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice.  
     Uznanie jury zdobyła ogrodowa świeca betonowa, która 

zgłoszona została przez naszych przedsiębiorców w kategorii 

produkt użytkowy/rzemiosło.  

    Serdecznie gratulujemy wyróżniania i życzymy dalszych 

sukcesów w rozwoju firmy.  

   

Tytuł „Marka Lokalna” w rękach kaletańskich przedsiębiorców    
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M ieszkańcy Kalet chętnie korzy-

stają z możliwości składania 
wniosków w ramach programu Czyste 

Powietrze poprzez punkt konsultacyj-

ny, który znajduje się w naszym Urzę-
dzie Miejskim. 
     Do kwietnia tego roku zarejestrowano 

aż 45 wniosków na łączną kwotę ponad 
660 tysięcy złotych. Najczęściej wybiera-
nym źródłem ciepła były kotły na ekogro-
szek spełniające wymogi programu (19 
wniosków), na drugim miejscu uplasowa-
ły się po względem wyboru kotły na pellet 
drzewny (17 wniosków), w dalszej są 
pompy ciepła - 4 wnioski oraz piec gazo-

wy. Ponadto co 
druga osoba 
wybrała dodat-
kowo zakres 
prac związany z 
p o p r a w ą              
i zwiększeniem efektywności energetycz-
nej budynku - termomodernizacja.  

7  czerwca 2021 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Reja w Kale-

tach. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe P.H-U. ARGO Arkadiusz Góra ul. Dębowa 8,          
42-714 Lisów. W odbiorze poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Kaletach, na czele z Panem Burmistrzem i radnymi 

Rady Miejskiej w Kaletach w składzie: Ryszard Sendel, Irena Nowak i Jerzy Kloze, uczestniczyli: wykonawca robót i in-

spektor nadzoru inwestorskiego. Koszt robót brutto wyniósł 194.251,90 zł.  

Powyżej przykład realizacji inwestycji przez mieszkańca Kalet: montaż pompy ciepła o podwyższonych wymaganiach wraz z  poprawą efektywności energetycznej 

budynku - termomodernizacja ( m. in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu)  zrealizowano w ramach programu 

Czyste Powietrze.  

Mieszkańcy Kalet otrzymali już ponad 660.000 zł dotacji z Programu Czyste Powietrze   

Odbiór końcowy ulicy Reja w Kaletach   

Jan Potempa 
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Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” -  

wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych  

 
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy 
tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to 

źródło ciepła.  

Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych 
uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania              

do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.  

Wycofanie dotacji na kotły węglowe (zmiany planowane od 1 lipca 2021 r.) 

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko              

do 31 grudnia 2021 r.  

•  Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,  

•  Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,  

•  Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.  

Zapisy nie dotyczą wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie !  

 

2. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie 

„Czyste Powietrze”.  

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowa-

nia) :  

1. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli 

do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).  

2. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej 

emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).  

Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r.,                 

czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.  

    Zapraszamy do korzystania z naszego 

punkt konsultacyjnego, gdzie można uzy-

skać więcej informacji na temat Programu 

Czyste Powietrze.  

    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, w 

którym nasi mieszkańcy mogą uzyskać 
niezbędne informacje, a także pomoc w 

złożeniu wniosku o dofinansowanie.  

    Punkt konsultacyjny mieści się na I 

piętrze w biurze nr 11. W związku ze sta-

nem epidemii obecnie kontakt wyłącznie 

pod nr tel. (34) 352 76 50 lub poprzez 

pocztę elektroniczną:                             

przemyslaw.kocot@kalety.pl  

Przemysław Kocot 
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Z akończyły się prace budowlane przy termo-

modernizacji budynku wielorodzinnego przy 
ul. 1 Maja 21 w Kaletach.  
    W nieruchomości tej, która stanowi własność gmi-

ny Kalety, wymieniono między innymi stolarkę 
okienną i drzwiową, pokrycie dachu, docieplono pod-

dasze oraz ocieplono styropianem ściany zewnętrzne. 

Prace te realizowane były w ramach projektu pn. 

“Poprawa efektywności energetycznej poprzez kom-

pleksową termomodernizację wielorodzinnych budyn-

ków mieszkalnych na terenie miasta Kalety,” na jaki 

miasto Kalety pozyskało bezzwrotną dotację w wyso-

kości 480.000,00 zł z Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach 

tego zadania, termomodernizacji wcześniej poddane 

został także budynki przy ul. Fabrycznej 25 oraz ul. 

Sienkiewicza 9.  

Zakończyła się termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach  

Budynek przed realizacją inwestycji  

Budynek po realizacji inwestycji 

Jan Potempa 

W  miesiącu maju  rozpoczęły się 
prace przy przebudowie drogi 

gminnej ul. Kilińskiego w Kaletach. Za-

kres tej inwestycji przewiduje budowę na-

wierzchni utwardzonej z betonowej kostki 

brukowej wraz z kanalizacja deszczową na 

całej długości ulicy. Wykonawcą robót jest 

firma BRUKPOL BIS z Koziegłów. Koszt 

tej inwestycji wyniesie 266.975,08 zł. Ter-

min zakończenia prac budowlanych okre-

ślony został na dzień 31 lipca 2021 r.  

Rozpoczęła się przebudowa ul. Kilińskiego w Kaletach   

Jan Potempa 
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Nowa stawka opłat za wodę i ścieki    
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Uprzejmie informujemy, że od 15 maja 2021r. rozpoczęli pracę rachmistrzowie     
spisowi, którzy kontaktują się z mieszkańcami naszego miasta w celu zrealizowa-
nia obowiązku spisowego – wypełnienia ankiet spisowych. 
 
Rachmistrzowie dzwonią wyłącznie z numerów: 22 828 88 88 i 22 279 99 99 
 
•Pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza: 
– na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 
– poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/. 
 

•Nie można odmówić rachmistrzowi przekazania danych w ramach spisu powszechnego (art. 17a ust. 
2 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.). 
 

•Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty 
czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Jeśli je      
usłyszysz – to może wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję. 

•Jeśli przed telefonem od rachmistrza już się spisałeś przez Internet lub telefonicznie, nikt nie będzie do Cie-
bie dzwonić w tej sprawie. 

•Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie ludności. Wszystkie infor-
macje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wy-
łącznie do przygotowania zbiorczych opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfi-
kacja poszczególnych osób. 
 
PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ ŻE UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWIĄZKOWY 
 
Ze względu na panujący stan epidemii wywiady bezpośrednie nie będą realizowane aż do odwołania. Ozna-
cza to, że nikt nie zapuka w tej sprawie do Twoich drzwi. A jeśli zapuka ktoś, kto będzie podawał się za rach-
mistrza spisowego, to może być to oszust! Nie wpuszczaj go do mieszkania ani nie udzielaj żadnych informa-
cji. Jeśli podejrzewasz, że ktoś podszywa się pod rachmistrza, jak najszybciej skontaktuj się z policją. 
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Miranda Pacan 

Od  tego, w jaki sposób odpady 

zostan  rozdzielone w naszym 
gospodarstwie domowym, zale y, ile z 

nich zostanie poddanych recyklingowi. 

Prawidłowa segregacja oznacza reduk-

cj  ilo ci odpadów zmieszanych, co 

przekłada si  na ni sze koszty ponoszo-

ne przez gmin  (czyli wszystkich miesz-
ka ców).  

    Niestety w dalszym ci gu nie wszyscy 

mieszka cy naszej gminy rozumiej  po-

trzeb  segregacji odpadów oraz pozbywa-

nia si  ich w sposób wła ciwy. 

Przypominamy, e brak prawidłowej se-

gregacji b dzie skutkował naliczeniem 

podwy szonej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Obecnie jest to 

kwota 60,00 zł miesi cznie od jednego 

mieszka ca.  

    Przedsi biorca odbieraj cy odpady ko-

munalne ma obowi zek zgłasza  do gmi-

ny ka dy przypadek braku prowadzenia 

segregacji odpadów. Dokumentacja zdj -

ciowa przekazywana przez firm  potwier-

dza zupełny brak stosowania przez niektó-

rych mieszka ców wła ciwej segregacji. 

Z danych nieruchomo ci odbierane s  

odpady segregowane, a w pojemnikach na 

odpady zmieszane nadal umieszczane s  

kartony, butelki plastikowe, bioodpady 

albo gruz.  

   Na stronie nr 16 publikujemy raz jesz-

cze tabel   opisuj c  prawidłow  segrega-

cj . Prosimy o stosowanie si  do zawar-

tych w niej zalece . 

Miasto Kalety zwraca si  do mieszka ców z apelem o prawidłowe segregowanie            
odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie    

ODPADY ZMIESZANE – CZARNY POJEMNIK      
NALE Y WRZUCA : 
- kompletnie wygaszony popiół z pieca, kominka i grilla , 
- zu yte rodki higieny osobistej (np. pampersy), 
- resztki po posiłkach (np. w dliny, mi sa i ko ci,) 
- tłusty i zabrudzony papier (np. papier po ma le lub mar-
garynie), 
- styropian opakowaniowy, 
- ceramika (fajans, porcelana, miski, talerze), 
- buty, zniszczone i zabrudzone tkaniny. 

NIE NALE Y WRZUCA : 
- leków, 
- chemikaliów, 
- sprz tu elektrycznego i elektronicznego, 
- baterii, 
- odpadów rozbiórkowych i budowlanych (gruz, wykładziny, 
deski, płyty gipsowe itp.), 
- zu ytych akumulatorów, 
- odpadów wielkogabarytowych, 
- puszek i pojemników po farbach, lakierach, olejach, roz-
puszczalnikach, 

- odpadów bio i zielonych. 

ODPADY BIO – BR ZOWY WOREK                      
NALE Y WRZUCA : 
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 
- gał zie drzew i krzewów, 
- skoszon  traw , li cie, kwiaty ci te i doniczkowe, 
- trociny i kor  drzew, - niezaimpregnowane drewno, 
- resztki jedzenia, 
- pieczywo, skorupki jaj, fusy z herbaty i kawy. 

NIE NALE Y WRZUCA  
- ko ci zwierz t, oleju jadalnego, odchodów zwierz t, 
- popiołu z w gla kamiennego, płyt wiórowych i pil nio-
wych MDF, 
- leków, 
- ziemi i kamieni, 
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecz-
nych).  

Przypominamy, i  bioodpady  
oddajemy w br zowych workach. 
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