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Stanica Donnersmarcka w konkursie  
Najlepsza Przestrze  Publiczna Województwa l skiego 2021    

K olejny rok z rz du Miasto Kalety przyst piło do konkursu na najlepsz  

przestrze  Publiczn  Województwa l skiego. Tym razem zgłoszona zosta-
ła niedawno wybudowana stanica rowerowa Donnersmarcka. Wielkimi krokami 

zbli a si  głosowanie internetowe, które rozpocznie si  od 1.08.2021 i potrwa do 

31.08.2021. Nie ukrywamy, e w głosowaniu tym liczymy na wsparcie wszystkich 

przyjaciół Miasta Kalety. Serdecznie zach camy do głosowania i mamy nadziej , 

e dzi ki Waszej aktywno ci najlepsza przestrze  publiczna na l sku b dzie 

zlokalizowana wła nie w Kaletach. O szczegółach głosowania b dziemy informo-
wa .  

2  sierpnia 2021 r. burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia brał udział w spo-

tkaniu przedstawicieli samorz dów powiatu tarnogórskiego z Wojewo-
d  l skim Jarosławem Wieczorkiem, które odbyło si  w siedzibie Urz du 

Miejskiego w Tarnowskich Górach.  
    Wzi ł w nim udział tak e burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech oraz 

posłowie na Sejm RP Barbara Dziuk oraz Jarosław Gonciarz. 

Głównym tematem spotkania było podpisanie umów na realizacj  inwestycji       

w ramach Rz dowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz programu wieloletniego Se-

nior+. Miasto Kalety otrzymało dotacj  w wysoko ci 629.070,75 zł. na realizacj  

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana w Kaletach” oraz 27.590,00 zł. 

dofinansowania na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Kaletach.  

W spotkaniu wzi li udział równie  przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajo-

wego, którzy omówili pokrótce zasady rz dowego funduszu Polski Ład.  

Podpisano umowy na dofinansowanie przebudowy ulicy Jana w Kaletach,  
a tak e funkcjonowanie kaleta skiego Dziennego Domu Senior+  
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W  imieniu mieszka ców-czytelników, składam serdeczne podzi kowanie Panu Henrykowi Ciciora za nieodpłatne skata-

logowanie i przekazanie zbioru ksi ek z ponad 750 pozycjami na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach. 
Równocze nie składam podzi kowanie mieszka cowi Kalet, Panu Waldemarowi Ogorzelskiemu, za nieodpłatne przetrans-

portowanie tego poka nego zbioru z Niemiec.  

    Te warto ciowe i niejednokrotnie unikalne egzemplarze ksi ek w znacz cym stopniu podnios  warto  oferty naszej 

miejskiej ksi nicy. W naszej bibliotece b d  słu y  mieszka com przez długie lata. Serdecznie dzi kuj !  

PODZI KOWANIE 

Z  wielk  przyjemno ci  informu-

jemy naszych mieszka ców, e    
w lipcu br. Komendant Komisariatu 

Policji w Kaletach Tomasz Olczyk 

został awansowany na stopie  nadko-

misarza Policji. Jak informuj  prze-

ło eni, jest to awans przedwczesny za 

szczególne zasługi Pana Komendanta 
i zaanga owanie, jakie wkłada pod-

czas pełnienia swojej słu by. Podczas 

najbli szej sesji Rady Miejskiej w 

Kaletach Burmistrz Miasta Kalety 

wraz z Przewodnicz c  i Radnymi 

zło  gratulacje Panu Komendanto-
wi. Bardzo serdecznie gratulujemy 

Panu Tomaszowi i jeste my dumni, 

e tak wybitny stró  prawa dba          

o nasze bezpiecze stwo.  

Komendant kaleta skiego Komisariatu Policji Tomasz Olczyk  
przedwcze nie nadkomisarzem!   

 Wydaje Urz d Miejski w Kaletach, ul. wirki i Wigury 2, 

 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny), Janusz Maruszczyk.  

Materiały do Biuletynu przyjmowane s  do 20-tego dnia ka dego miesi ca 

 pod adresem: jacek.lubos@kalety.pl  
oraz w Urz dzie  Miejskim, w biurze nr 23 b.    

 

 Kontakt telefoniczny z redakcj : (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 ogłosze : (034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com w godzinach 8.00– 11.30 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo redagowania materiałów.  

Za tre  ogłosze   redakcja nie odpowiada. 

 

 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  

Druk: Fotoidruk, 42– 660 Kalety, ul. Fabryczna 26, www.fotoidruk.pl, nakład 500 egz. 
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27 lipca odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Bocznej w Kaletach.  

12 lipca zmarł Pan Grzegorz Mazur, najstarszy mieszkaniec naszego miasta.  

29 lipca odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Kilińskiego w Kaletach.  

Zmarł najstarszy mieszkaniec Kalet Pan Grzegorz Mazur    

w  poniedziałek 12 lipca zmarł Pan Grzegorz Mazur, najstarszy mieszkaniec     

naszego miasta.  
Pan Grzegorz urodził się 2 maja 1920 r. w Kaletach, dożył 101 lat. Jego bliskim składamy 

najszczersze wyrazy współczucia. Obecnie najstarszym mieszkańcem Kalet jest Pani Grund 

Anna z Jędryska, która skończyła 97 lat. 

  

3 sierpnia, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Była to sesja nad-

zwyczajna.  

MATERIAŁ PŁATNY 

1 września, o godzinie 8.00, w kościele w Jędrysku odbędzie się Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny. Po niej odbędzie się 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach. 

28-29 sierpnia odbędzie się IX Święto Truszczycy..  

1 września, o godzinie 9.00, w kościele w Miotku odbędzie się Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny. Po niej odbędzie się 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Miotku. 
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Z „BIULETYNEM” 15% TANIEJ!  

Młodzi ukraińscy artyści ponownie gościli w Kaletach  

Na  zaproszenie burmistrza Mia-
sta Kalety, w piątek, 6 sierp-

nia, kaletański magistrat odwiedziła 

młodzież z ukraińskiego Zaporoża, któ-

rą w naszym mieście gościmy już po raz 

piąty. Możliwe jest to dzięki współpra-

cy Miejskiego Domu Kultury w Kale-
tach z Fundacją „Gloria Cultura”.  
    Burmistrz Klaudiusz Kandzia przyjął 
gości w sali sesyjnej, gdzie opowiedział 

m.in. o walorach przyrodniczych i tury-

stycznych naszego miasta. Młodzież mia-

ła okazję także zobaczyć filmy promocyj-

ne o Kaletach. Na koniec wizyty bur-

mistrz poprosił gości do wspólnego, pa-

miątkowego zdjęcia przed budynkiem 

Urzędu Miejskiego.  

    Fundacja "Gloria Cultura" od 2015 

roku aktywnie współpracuje     

z organizacjami ukraińskimi, 

mającymi swoją siedzibę        
w Zaporożu. Rezultatem tej 

współpracy jest realizacja pro-

jektów polsko-ukraińskiej wy-

miany młodzieży, pod wspól-

nym tytułem „Razem pracuje-

my, razem się uczymy". Kolej-

na, już piąta edycja projektu, 

realizowana jest w Kaletach, 

we współpracy partnerskiej ze 

stowarzyszeniem "Wzorcowy 

Teatr Współczesnej Choreografii 

"Phoenix" z Zaporoża na Ukrainie. 

Uczestniczy w nim młodzież z Polski       

i Ukrainy w wieku 14-18 lat, dla których 

pasją jest taniec, teatr i szeroko rozumiana 

działalność kulturalna. Głównym celem 

projektu jest wzajemne poznanie polskiej 

i ukraińskiej kultury, rozwój zaintereso-

wań młodzieży w oparciu o poznanie no-

wych form wyrazu artystycznego oraz 

niwelowanie stereotypów   i uprzedzeń na 

temat obu narodów.  

    Projekt, jego tematyka i cele, został tak 

skonstruowany, aby w jak największym 

stopniu zaspokoić zdiagnozowane wcze-

śniej potrzeby uczestniczącej w nim mło-

dzieży. Służy zaspokojeniu jej potrzeb 

edukacyjnych i intelektualnych w zakresie 

osobistych zainteresowań. Pomaga rozwi-

nąć wiedzę historyczną, kulturową             
i społeczną. Podnosi na wyższy poziom 

ich umiejętności warsztatowe w zakresie 

tańca i aktorstwa, wyposaża w nowe do-

świadczenia twórcze. Oprócz tego pozy-

tywnie wpływa na zaspokojenie potrzeb 

charakterystycznych dla ogółu środowiska 

młodzieżowego.  

    Na program projektu składają się dzia-

łania artystyczne oraz działania z zakresu 

edukacji międzykulturowej. W ramach 

zajęć artystycznych zorganizowano inten-

sywne warsztaty teatralno-taneczne, pod-

sumowaniem których był wspólnie zreali-

zowany spektakl. Jego publiczna premiera  

miała miejsce na scenie Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach 14 sierpnia. 

    Przy realizacji projektu Fundacja 

„Gloria Cultura" ściśle współpracuje na 

zasadzie partnerskiej z Miejskim Domem 

Kultury w Kaletach, co w dużej mierze 

ma wpływ na atrakcyjność działań projek-

towych dla uczestniczącej w nim polskiej 

i ukraińskiej młodzieży, oraz gwarantuje 

perfekcyjne przygotowanie tych działań. 
Projekt „Razem pracujemy, razem się 
uczymy V" został dofinansowany przez 

Narodowe Centrum Kultury w ramach 

Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana 

Młodzieży".  
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Agnieszka Kwoka 

W  naszym mieście znów kolorowo! Wszystko za sprawą kwiatów, które jak co roku o tej porze ozdabiają miejskie te-

reny zieleni w tym klomby miejskie. Na ulicach naszego miasta stoją estetyczne donice z różnokolorowymi kwiata-
mi. Na aranżacje te złożyły się takie gatunki jak werbena, pelargonia, petunia mini, plektrantus, kaleus czy nakopa. Mamy 

nadzieję, że kolorowe, kwietniki będą cieszyć oczy mieszkańców i turystów aż do późnej jesieni.  

Kwieciste Kalety  
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Od  sierpnia 2021 roku Miejska 

Biblioteka Publiczna w Kale-
tach im. prof. Henryka Borka umożli-
wia swoim czytelnikom darmowy do-

stęp do ebooków w serwisie Ebookpoint 

BIBLIO, Legimi oraz IBUK Libra.  
    Dostęp uzyskano w ramach zadania 

"Książki online dla każdego". Zadanie 

finansowane w ramach II edycji Marszał-

kowskiego Budżetu Obywatelskiego Wo-

jewództwa Śląskiego na rok 2021. 

Serwis Ebookpoint BIBLIO, zawiera bo-

gaty wybór literatury pięknej, a także wy-

dawnictwa grupy wydawniczej Helion,    

w tym cenione i popularne tytuły zdzie-

dziny informatyki i dziedzin pokrewnych. 

Udostępniane są ebooki, audiobooki oraz 

e-kursy. Dostęp do serwisu jest możliwy 

poprzez przeglądarkę internetową. 
Aby otrzymać dostęp do Ebookpoint BI-

BLIO wykonaj następujące kroki: 

- pobierz kod w swojej bibliotece lub mai-

lowo, pisząc na adres bibliotekakale-

ty@interia.pl i podaj swoje imię, nazwi-

sko oraz numer karty bibliotecznej 

(musisz być jej zarejestrowanym czytelni-

kiem)  

- wejdź na https://biblio.ebookpoint.pl/ 

- zarejestruj się lub zaloguj, jeśli posia-

dasz już konto  

- wprowadź otrzymany kod  

- korzystaj z tysięcy 

ebooków, audiobooków 

oraz kursów online!  

 

    Serwis Legimi, ofe-

rujący przede wszyst-

kim bogaty wybór bele-

trystyki (kilkadziesiąt 
tysięcy tytułów). Oferta 

uzupełniana jest na 

bieżąco nowościami 

wydawniczymi. Dostęp 

do serwisu jest możli-
wy poprzez aplikację 
mobilną, w tym na wy-

branych czytnikach (nie 

jest dostępna na Kin-

dle).  

Aby otrzymać dostęp 

do Legimi wykonaj 

następujące kroki:  

- pobierz kod w swojej 

bibliotece lub mailowo, 

pisząc na adres biblio-

tekakalety@interia.pl     

i podaj swoje imię, 
nazwisko oraz numer 

karty bibliotecznej 

(musisz być jej zareje-

strowanym czytelni-

kiem)  

- wejdź na stronę www.legimi.pl/

bs_katowice / 

-  wp r o wadź  o t r zym an y ko d 

- załóż konto lub zaloguj się na swoje 

konto, jeśli już je posiadasz  

- czytaj bez ograniczeń przez 30 dni od 

momentu aktywacji kodu!  

 

   Po wygaśnięciu dostępu możesz po-

brać w swojej bibliotece następny mie-

sięczny kod. W każdym miesiącu kalen-

darzowym wydawana jest kolejna, ogra-

niczona liczba kodów. Kto pierwszy ten 

lepszy.  

 

    Biblioteka umożliwia swoim czytelni-

kom darmowy dostęp do ponad 3500 ebo-

oków w serwisie IBUK Libra. Znaczna 

część elektronicznego księgozbioru prze-

znaczona jest dla studentów i pracowni-

ków naukowych (prawo, medycyna, nauki 

społeczne, ekonomiczne, humanistyczne, 

techniczne). Ponadto wśród e-książek 

znajdują się publikacje z zakresu literatu-

ry pięknej, literatury faktu, literatury dla 

dzieci i młodzieży, a także poradniki i 

słowniki. Dostęp do serwisu jest możliwy 

poprzez przeglądarkę internetową.  
 

    Aby otrzymać dostęp do IBUK Libra 

wykonaj następujące kroki:  

- pobierz kod w swojej bibliotece lub mai-

lowo, pisząc na adres bibliotekakale-

ty@interia.pl, podaj swoje imię, nazwisko 

oraz numer karty bibliotecznej (musisz 

być jej zarejestrowanym czytelnikiem) 

- wejdź na stronę https://libra.ibuk.pl/ 

- postępuj zgodnie z instrukcją dostępną 
na https://libra.ibuk.pl/jak-zaczac-uzywac 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna  

 w Kaletach   

 im. prof. Henryka Borka  

 ul. Lubliniecka 2  

 42-660 Kalety  

 tel. (34) 3577-597 

Książki on-line dla każdego  
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20.10.2021, godz. 18.00  sala widowiskowa  
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, cena biletu: 30 zł 

 

Bilety na spektakl będzie można nabywać od 1 września    
w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury. 

 

Szczegóły wydarzenia na: www.mdkkalety.pl  

i 

Miejski Dom Kultury 
w Kaletach 

 

ZAPRASZAJĄ         
NA SPEKTAKL 
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D rużyna Spartan Team Kalety nie próżnuje przez lato. 

Dzieci z drużyny licznie trenują i biorą udział w bie-
gach z przeszkodami. W lipcu dwukrotnie startowały          

w Rybniku, w biegu Masakrator Kids oraz pierwszej edycji 

Śląskiej Ligi OCR. Dzieci spisują się fenomenalnie i wielok-

rotnie wchodzą na wszystkie stopnie podium. 
18 lipiec - Masakrator Kids Rybnik, pierwsze miejsca             

w swoich kategoriach wiekowych zdobyli  Radosław Bugajny, 

Julia Marzec i Matylda Podolska (Tyśka). Drugie Szymon 

Kowalik (Szakira) i trzecie Agata Gozdek. 

31 lipiec – Śląska Liga OCR, miejsca pierwsze Radosław 

Bugajny i Agata Gozdek. Drugie Tomasz Rajnich, Amelia 

Szyszka oraz Aleksandra Świątek (Fasola). Miejsce trzecie 

Matylda Podolska.  

W sierpniu drużynę czekają jeszcze dwa starty, a we wrześniu 

Mistrzostwa Polski w biegach przeszkodowych. Trzymamy 

kciuki. 

 

Karol Nowakowski 

T uż przed startem rozgrywek na facebookowym fanpage’u drużyny Unii 

zamieszczono krótki wywiad z nowym ternerem zespołu– Tomaszem 
Sobczakiem. 37 letni szkoleniowiec, w swojej dotychczasowej pracy prowadził IV 

ligową Polonię Poraj oraz Przemszę Siewierz, był również asystentem w II druży-

nie Rakowa Częstochowa.  

Dzięki uprzejmości Zarządu Klubu poniżej publikujemy wywiad w całości:  
   

Unia Kalety: W Unii jest pan od miesiąca, jak mógłby Pan podsumować ten krótki 

czas? 

Tomasz Sobczak:: Miesiąc ten to przede wszystkim poznawanie zespołu i szukanie 

nowych zawodników, to był na pewno bardzo pracowity okres w Unii Kalety. 

U K: Za nami letnie przygotowania do sezonu. Jak je trener ocenia? 

T.S.: Przygotowania rozpoczęliśmy 12 lipca, zagraliśmy 5 sparingów, na treningach 

pracowaliśmy nad wszystkimi fazami gry. Szczególnie nad poprawą naszej gry w 

obronie ale również nad atakiem oraz stałymi fragmentami, oczywiście przygotowując 

się jednocześnie motorycznie do sezonu. 

U K: Czy letnie sparingi dały odpowiedź na najważniejsze pytania przed startem se-

zonu? Czy jest trener zadowolony z gier kontrolnych?  

T.S.: Szczerze powiedziawszy to nie jestem zupełnie zadowolony, bo z całym 

szacunkiem do naszych sparingpartnerów 4 zespoły były drużynami A-klasowymi       

i tylko w ostatnim sparingu zagraliśmy z mocnym AKS Mikołów, na pewno zimą 
będziemy grać bardziej wymagające sparingi. 

U K: Przejdźmy do pytania o zmiany kadrowe. Jak trener ocenia ruchy, które nastąpiły 

w letnim okienku?  

T.S.: Latem dołączyło do nas 6 zawodników i są młodzi zawodnicy, natomiast widzę 
w nich potencjał i ambicje dlatego cieszę się, że na jesień będą reprezentować barwy Unii Kalety. 

U.K.: Jakie cele stawia Pan przed sobą oraz drużyną w sezonie 2021/2022? 

T.S.: Dla mnie celem zawsze jest rozwój i każdy trening i mecz to dla mnie nowe doświadczenie, osobiście chcę zobaczyć jak 

zaprezentujemy się w pięciu pierwszych kolejkach i myślę że wtedy będzie można realnie ocenić nasz potencjał i cel 

U K: A jak oceni trener skład okręgówki w tym sezonie, kto według trenera ma największe szanse na końcowy sukces? 

T.S.: Dla mnie faworytem będzie Victoria Częstochowa. Znam zawodników którzy w tym sezonie będą reprezentować klub z Kra-

kowskiej i myślę, że mają bardzo dużą jakość. 
U K: W pierwszej kolejce zmierzymy się z zespołem Zielonych Żarki, który w ostatnim czasie delikatnie mówiąc Unii nie leżał. 

Jakiego meczu trener się spodziewa? 

T.S.: To na pewno będzie ciężki mecz, jak każdy. Natomiast ja jestem bardzo ambitną osoba i tym chcę zarażać swoich zawod-

ników, Unia będzie walczyć o zwycięstwo! 

U K: Dziękujemy za rozmowę 
T.S: Ja również dziękuję. 

Młodzi Spartanie z Kalet znowu w akcji  

Nowy trener na Fabrycznej w nowym sezonie 2021/2022  
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U rząd Miasta w Kaletach infor-

muje, że od dnia 1 lipca br. 
każdy właściciel lub zarządca bu-

dynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych jest zobowiązany do złoż-
enia w Centralnej Ewidencji Emisy-

jności Budynków (CEEB) dek-
laracji dotyczącej źródeł ciepła          

i spalania paliw (zwanej dalej 
„deklaracją”). 
 
     W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła    

w życie ustawa z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz niek-

tórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2127). Ustawa w art. 27 g przewiduje 

utworzenie Centralnej Ewidencji Emisy-

jności Budynków (CEEB), która ma służyć 

do zidentyfikowania źródeł emisji              

z budynków. Zgromadzone w CEEB jed-

nolite w skali całego kraju dane na temat 

budynków i pochodzących z nich źródeł 

emisji będzie stanowiło narzędzie do 

walki ze smogiem. 

     W CEEB znajdą się przede wszystkim 

informacje na temat źródeł spalania paliw 

w budynkach wielolokalowych oraz 

domów jednorodzinnych do 1 MW. Uw-

zględnione zostaną również lokale us-

ługowe i budynki publiczne, w których 

znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, 

czyli głównie kotłownie. 

 

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?  

*   Deklarację, która dotyczy źródła ciepła 

i spalania paliw, które zostało 

uruchomione przed 1 lipca należy złożyć 
w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej 

do 30.06.2022 r.).  

*   Dla nowego źródła ciepła, które zos-

tało uruchomione po 1 lipca, deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni. 

 

Czy złożenie deklaracji jest obowiązko-

we?  

Tak, każdy właściciel/zarządca  budynku 

lub lokalu ma obowiązek złożyć dek-

larację. 
 

Kto składa deklarację?  

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, 

który jest zasilany przez źródło ciepła lub 

spalania paliw do 1 MW, np. piec, mie-

jska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.  

 

Jak można złożyć deklarację?  

Deklarację można złożyć przez internet 

lub w wersji papierowej. Wersję papiero-

wą można złożyć osobiście w Urzędzie 

Miejskim w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 

2 lub wysłać listem. Wzory deklaracji dla 

budynków mieszkalnych i niemieszkal-

nych w formie papierowej dostępne są 
poniżej. Dla osób nie mających możliwo-

ści wydrukowania deklaracji Urząd Mia-

sta Kalety przygotował wydrukowane 

kopie deklaracji w punkcie obsługi 

klienta.  

 

Jak złożyć deklarację przez internet? 

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, 

naciśnij na stronie głównej ->złóż dek-

larację<- wypełnij ją i wyślij.  
 

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację 
przez internet?  

Profilu zaufanego albo dowodu elektro-

nicznego. 

 

Jako gmina przeprowadziliśmy już inwen-

taryzację. Czy mieszkańcy naszej gminy 

muszą ponownie złożyć deklarację?  

Tak, każdy właściciel/zarządca musi zło-

żyć deklarację do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków, nawet jeżeli 

wcześniej podlegał inwentaryzacji. 

 

 Jestem zarządcą budynku, w którym jest 

kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, ile 

mam złożyć deklaracji? 

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu 

źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.  

 

 Wynajmuję mieszkanie w budynku wie-

lorodzinnym, czy muszę złożyć deklara-

cję? 

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania 

źródeł ciepła, obowiązek ten nałożony jest 

na właściciela/zarządcę budynku. 

 

 Gdzie znajdę klasę kotła? 

Klasa kotła znajduje się na tabliczce zna-

mionowej umieszczonej z boku kotła albo 

w jego instrukcji obsługi. 

 

 Mam mieszkanie w bloku, w którym jest 

zarządca. Czy muszę złożyć deklarację 
samodzielnie? 

Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca 

zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast 

jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło 

ciepła np. kominek to taką deklarację 
trzeba złożyć samodzielnie 

 

 Jeśli jest np. dwóch właścicieli, deklara-

cje składa jeden z nich? 

W przypadku budynków/lokali, w których 

występuje współwłasność nieruchomości 

dochodzi do tzw. odpowiedzialności soli-

darnej. W przypadku złożenia deklaracji 

tylko przez jednego ze współwłaścicieli 

należy uznać spełnienie tego obowiązku 

odnoszącego się przecież do budynku. 

Brak jest również podstaw do karania 

tego współwłaściciela, który deklaracji 

nie złożył dla tego budynku. 

 

 Co jeżeli w deklaracji są błędy, albo        

w ogóle nie została złożona? 

Prawidłowość wprowadzonych danych 

zostanie zweryfikowana, np. przez komi-

niarza przeprowadzającego przegląd ko-

mina, który potwierdzi to, co zostało 

wskazane w deklaracji, uzupełni o dodat-

kowe dane lub dokona modyfikacji tych 

istniejących.  

Jednocześnie przepisy wprowadzające 

obowiązek złożenia deklaracji zostały 

wzmocnione przepisami sankcyjnymi, 

uwzględniającymi jednocześnie instytucję 
czynnego żalu. W art. 27h ustawy             

o wspieraniu termomodernizacji i re-

montów oraz o centralnej ewidencji emi-

syjności budynków wprowadza się sankcje 

karne, które mogą być nakładane w przy-

padku niezłożenia w ustawowym terminie 

ww. deklaracji. Za brak złożenia dek-

laracji będzie grozić grzywna, która jest 

wymierzana na zasadach ogólnych Ko-

deksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektu-

jemy się, i zanim gmina „poweźmie o tym 

informację" nawet po terminie zgłosimy 

swój budynek do Ewidencji, w ramach 

instytucji czynnego żalu możemy uniknąć 
kary. 

 

Jak postępować w przypadku gdy właści-

ciel budynku jednocześnie w nim mieszka 

i prowadzi działalność gospodarczą 
(sklepy, usługi), posiada przy tym jedno 

źródło ciepła. Która deklaracje taki właści-

ciel ma wypełnić? A czy B?  

W przypadku budynków, pełniących funk-

cję bytową (mieszkaniową), właściciel 

budynku powinien wypełnić co do zasady 

deklarację A. Fakt dodatkowego prowa-

dzenia działalności gospodarczej, nie 

zmienia charakteru tego budynku – stano-

wi miejsce realizacji podstawowych po-

trzeb życiowych w postaci jego zamieszki-

wania. Istotnym pozostaje przy tym fakt 

posiadania wspólnych źródeł ogrzewania 

dla całego budynku, ogrzewających część 
mieszkalną, jak i np. lokale usługowe. Sy-

tuacja ta może zmienić się, gdy w budynku 

są indywidualne źródła ogrzewania i np. 

lokal usługowy będzie posiadał dodat-

kowe, indywidualne źródło ogrzewania 

służące na potrzeby wyłącznie tego lokalu. 

Wówczas, zgodnie z rubryką C01 z Dek-

laracji A, należy wypełnić dodatkowo dek-
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Rekordowa liczba złożonych wniosków w ramach Programu Priorytetowego  
Czyste Powietrze w 2021 r.    

M ieszkańcy Kalet niezwykle chęt-
nie korzystają z dofinansowania 

w ramach Programu Czyste Powietrze. 

W ostatnim półroczu nasze miasto zare-

jestrowało rekordową liczbę złożonych 

wniosków.  
    Według WFOŚiGW miasto Kalety 

znajduje się w rankingu 100 najbardziej 

aktywnych gmin w Polsce ubiegających 

się o wsparcie finansowe plasując się na 

37 miejscu. W pierwszym półroczu 2021 

r. o wsparcie finansowe do wymiany źró-

dła ciepła lub termomodernizacji budynku 

w mieście Kalety złożono ponad 95 wnio-

sków na łączną kwotę w wysokości 1 261 

089,12 złotych. Kwota ta jest o połowę 
większa niż w poprzednim półroczu. 

Punkt konsultacyjny w tutejszym mieście 

zarejestrował w ramach poziomu podsta-

wowego 68 wniosków. Pozostałą część 
tj.:27 stanowiły wnioski o podwyższony 

poziom dofinansowania. Największym 

zainteresowaniem wśród składanych 

wniosków przez mieszkańców Kalet były 

kotły na ekogroszek spełniające wymogi 

programu 51 wniosków. Na drugim miej-

scu pod względem wyboru uplasowały się 
kotły na pellet drzewny 30 wniosków,       

a w kolejnej były to pompy ciepła 9 wnio-

sków i piec gazowy 5 wniosków. Dodat-

kowo, ponad połowa wnioskodawców 

zdecydowała się na zwiększenie zakresu 

prac związanych z poprawą i zwiększe-

niem efektywności energetycznej budyn-

ku-termomodernizacja.  

    Przypomnijmy, że na podstawie poro-

zumienia zawartego przez Burmistrza 

Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię z Pre-

zesem WFOŚiGW Katowice Tomaszem 

Bednarkiem, w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Kaletach funkcjonuje punkt kon-

sultacyjny Programu Czyste Powietrze, 

gdzie nasi mieszkańcy mogą uzyskać nie-

zbędne informacje, a także pomoc w zło-

żeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt 

konsultacyjny mieści się na I piętrze       

w biurze nr 11. W związku ze stanem 

epidemii obecnie kontakt wyłącznie pod 

nr tel. (34) 352 76 50 lub poprzez pocztę 
elektroniczną: czystepowietrze@kalety.pl  

laracji A należy wypełnić dodatkowo dek-

larację B dla tego konkretnego lokalu, 

wskazując to dodatkowe źródło, które nie 

zostało uwzględnione w Deklaracji A. 

Rubryka C 01: 

Czy w budynku znajduje się lokal lub 

lokale niemieszkalne ogrzewane źródłem 

ciepła nieuwzględnionym w niniejszej 

deklaracji? 

(01)    ☐ Tak → należy dołączyć Formu-

larz B                           

(2) ☐   Nie    

 

Czy Centralna Ewidencja Emisyjności 

Budynków (CEEB) będzie obejmowała 

również budynki, które znajdują się na 

Rodzinnych Ogródkach Działkowych        

i domki letniskowe? 

 Centralna Ewidencja Emisyjności Bu-

dynków będzie tworzyła rejestr wszyst-

kich źródeł spalania paliw, które w swojej 

mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW –   

w związku z tym właściciela, który po-

siada w swojej altanie na terenie ROD 

piec grzewczy, w tym również tzw. kozę, 
będzie obowiązywało zgłoszenie źródła 

spalania do Centralnej Ewidencji Emisy-

jności Budynków, niezależnie od formy 

prawnej użytkowania budynku. 

 

Czy jeśli posiadam już w domu 

(wybudowanym wiele lat temu) źródło 

ciepła, ale dokładam kolejne, bądź wy-

mieniam już istniejące na inne, nowe, to 

obowiązuje mnie termin 12-miesięczny, 

czy 14-dniowy? 

 Deklaracja dotyczy wszystkich źródeł 

ciepła, więc termin  dla źródła już istnieją-
cego to 12 miesięcy dla nowego żródła 

ciepła będzie to termin 14 dni.  Oba 

żródła ciepła należy zadeklarować w jed-

nym formularzu. 

 Jakie informacje zawiera deklaracja? 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji 

deklaracja zawiera takie informacje jak:  

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela 

lub zarządcy budynku lub lokalu oraz 

adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 

2) adres nieruchomości, w obrębie której 

eksploatowane jest źródło ciepła lub 

źródło spalania paliw;  

3) informacje o liczbie i rodzaju eksploa-

towanych w obrębie nieruchomości źródeł 

ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich 

przeznaczeniu i wykorzystywanych         

w nich paliwach;  

4) numer telefonu właściciela lub zar-

ządcy (opcjonalnie);  

5) adres e-mail (opcjonalnie). 

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji 

jest nałożony ustawowo i za jego niewy-
pełnienie  w terminie grozi grzywna. 

Tomasz Galios zastępcą burmistrza Miasta Kalety   

Z  dniem 1 sierpnia 2021 r. powoła-
no na zastępcę burmistrza Miasta 

Kalety dotychczasowego pracownika 
Urzędu Miejskiego w Kaletach - Toma-
sza Galios, obecnie pełniącego funkcję 
kierownika Referatu Gospodarki Mie-
niem Gminy i Gospodarki Przestrzen-

nej.  
    Tomasz Galios jest absolwentem Wy-
działu Transportu Politechniki Śląskiej na 
kierunku Inżynieria Ruchu. Ukończył też 
studia podyplomowe z zakresu Zamówień 
Publicznych i Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego na Wydziale Prawa i Admini-
stracj i  Uniwersytetu  Ś ląskiego. 
Swoją karierę zawodową w administracji 
samorządowej rozpoczął w 2014 r. jako 
pracownik komórki planowania prze-
strzennego, gdzie zdobył doświadczenie w 
sprawach związanych z budownictwem, 
zagospodarowaniem przestrzennym, inwe-
stycjami oraz gospodarką nieruchomościa-
mi.  
Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci. Od 
urodzenia mieszkający i związany z mia-

stem Kalety.  
     Nowy zastępca burmistrza będzie odpo-
wiedzialny przede wszystkim za zamówie-
nia publiczne, zostając jednocześnie pełno-
mocnikiem burmistrza ds. zamówień pu-
blicznych. Ponadto do zadań zastępcy bę-
dzie należało sprawowanie bezpośredniego 
nadzoru nad gospodarką nieruchomościa-
mi oraz gospodarką przestrzenną.  
     Informujemy jednocześnie, że wobec 
zwiększonych zadań sekretarza miasta       
i przypisania dodatkowych obowiązków 
zastępcy Burmistrza, sekretarz Pan Da-
riusz Szewczyk nie będzie łączył tej funk-
cji ze stanowiskiem zastępcy burmistrza.  
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Agnieszka Kwoka 

Jest pozwolenie na budowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej wokół Cisa Donnersmarcka. 
Już wkrótce nowa atrakcja turystyczna w naszym mieście!    

N iedawno informowaliśmy o zakoń-

czeniu prac dotyczących pielęgna-

cji kaletańskich pomników przyrody 

m.in. sławnego Cisa Donnersmarcka 

znajdującego się w leśnictwie Jędrysek. 
Ten wiekowy cis jest jednym z najstar-

szych drzew województwa śląskiego. 

Jest też wspaniałym pomnikiem przy-

rody i nieocenioną lekcją historii na-

szych rodzimych terenów, którą warto 
się chwalić i o nią dbać.  
     Już niedługo na jego terenie Miasto 

Kalety utworzy ścieżkę dydaktyczno-

ekologiczną, która z pewnością stanie się 
bardzo ciekawą atrakcją przyrodniczą dla 

naszych mieszkań-
ców oraz turystów. 

Nie będzie to jed-

nak standardowa 

ścieżka edukacyj-

na. Jak już kiedyś 
wspominaliśmy, 

do cisa prowadzić 
będzie drewniana 

kładka „nad zie-

mią” w formie 

pętli. Forma po-

mostu jako ścieżki 

będzie nie tylko 

ciekawsza i atrak-

cyjniejsza dla zwiedzających, ale 

przede wszystkim bezpieczniejsza 

dla samego pomnika przyrody. 

Teren, na którym rośnie cis zosta-

nie również oznakowany tablicami 

informacyjnymi, a także ogrodzo-

ny płotkiem. Wszystko to, aby 

nadać ciekawy charakter temu 

miejscu, ale także jak najbardziej 

zabezpieczyć i chronić drzewo 

przed jego zbyt ekspansywnym zwiedza-

niem.  

     Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 

Górach zatwierdziło projekt budowlany 

ścieżki i zostały podjęte kroki w celu wy-

łonienia wykonawcy zadania. Miasto pla-

nuje, aby nowa atrakcja dostępna była dla 

zwiedzających jeszcze w tym roku.  

S ezon inwestycyjny w infrastrukturę drogową w pełni. W lipcu na zlecenie Miasto Kalety rozpoczęła się przebudowa dro-

gi gminnej ul. Brzozowej w Jędrysku.  
    Wykonawcą robót jest Firma Góra Spółka z o.o. z Węglowic. W ramach prac wykonane zostanie ponad 107 metrów drogi. Przy 

budowie zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi, nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m. Koszt przebudo-

wy tej drogi wyniesie 164.167,61 zł. Planowany termin zakończenia prac budowlanych określony został na 15 września 2021 r.  

Trwa przebudowa ul. Brzozowej w Jędrysku  

Jan Potempa 
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 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 ponadpodsta-

wowych 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 wojewódz-

kiego.  

 Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2021 r. do 

30.09.2021 r. w przypadku studentów od 1.10.2021 r. do 31.10.2021 r. 

 Formularze wniosków można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim (parter – punkt obsługi klien-

ta), 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 2021/2022. 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, niepeł-

nosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opie-

kuńczo-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 

 Stypendium Burmistrza Miasta Kalety  
dla najzdolniejszych uczniówi studentów  
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Bolesław Gruszka 

Jan Potempa 

Jan Potempa 
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29  lipca odbył się odbiór końcowy robót 

związanych z wykonaniem przebudowy 
drogi gminnej ul. Kilińskiego w Kaletach.  

     Zakres tej inwestycji objął budowę nawierzchni 

utwardzonej z betonowej kostki brukowej wraz z 

kanalizacją deszczową na całej długości ulicy. Wy-

konawcą robót była firma BRUKPOL BIS z Kozie-

głów. W odbiorze wzięli udział: burmistrz Miasta 

Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady 

Miejskiej Janina Perz, radny Edward Drabik, wyko-

nawca robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Koszt inwestycji wyniósł 266.975,08 zł.  

Odbiór końcowy przebudowy ulicy Kilińskiego w Kaletach    

27  lipca odbył się odbiór końcowy robót 

związanych z wykonaniem przebudowy 
drogi gminnej ul. Bocznej w Kaletach.  

    Wykonawcą prac była firma OLS Sp. z o. o. Sp. 

komandytowa z Lublińca. W odbiorze wzięli 
udział: burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, wyko-

nawca robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Koszt inwestycji brutto wyniósł 188.000 zł.  

Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Bocznej w Kuczowie  

Jan Potempa 

Przebudowa ulicy Czarneckiego w Kaletach zakończona    

6  sierpnia odbył się odbiór końcowy robót związanych 

z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Czar-
neckiego w Kaletach. Zakres tej inwestycji objął budowę 
nawierzchni na długości 106 mb i szerokości 5 m z beto-

nowej kostki brukowej, budowę zjazdów indywidualnych 

do posesji oraz kanału deszczowego Wykonawcą prac 

była firma BRUKPOL BIS z Mysłowa, Koziegłowy.  

    W odbiorze wzięli udział: burmistrz Miasta Kalety Klau-

diusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, 

radny Kazimierz Złotosz , wykonawca robót, inspektor nad-

zoru inwestorskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego 

w Kaletach. Koszt robót brutto wyniósł 127.280,94 zł  

Boisko w Kuczowie znowu jak nowe  

W  lipcu zakończyły się prace polegające na kom-

pleksowej wymianie piłkochwytów na boiskach 
wchodzących w skład zaplecza sportowego LKS Małapa-

new Kuczów.  
    W ramach tego przedsięwzięcia wymieniono siatki na 

wszystkich piłkochwytach boiska głównego oraz boiska wie-

lofunkcyjnego. Ostatecznie zakupiono około 70 m siatki za 

kwotę 7.599,57 zł. Obecnie boisko znów jest jak nowe i go-

towe do zmagań sportowych.  

    Przypomnijmy, że w ubiegłych latach obiekt ten został 

wyremontowany z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu        

i Turystyki.  
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Uprzejmie informujemy, e od maja 2021r. prac  na rzecz Głównego Urz du Statystycznego wykonuj  rachmistrzowie  spi-
sowi, którzy kontaktuj  si  z mieszka cami naszego miasta w celu zrealizowania obowi zku spisowego – wypełnienia ankiet 
spisowych. 
 

Rachmistrzowie dzwoni  wył cznie z numerów: 22 828 88 88 i 22 279 99 99 
 

•Pami taj, e mo esz sprawdzi  to samo  rachmistrza: 
– na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 
– poprzez aplikacj  dost pn  na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/. 
 

•Nie mo na odmówi  rachmistrzowi przekazania danych w ramach spisu powszechnego (art. 17a ust. 2 Ustawy z dnia 9 
sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka  w 2021 r.). 
 

•Rachmistrz nie zapyta Ci  o zarobki, oszcz dno ci, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do 

bankowo ci internetowej. Takich pyta  w formularzu spisowym nie ma! Je li je usłyszysz – to mo e wskazywa  na prób  wyłudzenia 
danych. Spraw  nale y niezwłocznie zgłosi  na policj . 

•Je li przed telefonem od rachmistrza ju  si  spisałe  przez Internet lub telefonicznie, nikt nie b dzie do Ciebie dzwoni  w tej spra-

wie. 

•Całkowite bezpiecze stwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie ludno ci. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie 

spisu chronione s  tajemnic  statystyczn  i b d  wykorzystywane tylko i wył cznie do przygotowania zbiorczych opracowa  staty-
stycznych. Oznacza to, e nie b dzie mo liwa identyfikacja poszczególnych osób. 

PRZYPOMINAMY RÓWNIE  E UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWI ZKOWY 

Małgorzata Mazur 

Sprawozdanie z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach    

We  wtorek, 3 sierpnia br. w sali posiedze  Urz du Miejskiego w Kaletach odbyła si , zwołana w trybie nadzwyczaj-

nym, XXVII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, przewodniczyła jej Janina Perz - przewodnicz ca Rady Miejskiej. 
W obradach udział wzi ło 12 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upowa nia Rad  do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 
W trakcie sesji zło ono gratulacje komendantowi policji w Kaletach p. Tomaszowi Olczykowi z okazji awansu zawodowego, a na-

st pnie radni podj li uchwały: 

Nr 232/XXVII/2021 w sprawie zmian bud etu Miasta Kalety na 2021 rok. 

Nr 233/XXVII/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029. 

Nr 234/XXVII/2021 w sprawie przyst pienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kalety do 2030 oraz okre lenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii.  




