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Cena 1,50 zł 

Listopad 2021 

Klaudiusz Kandzia 

P od koniec października ukazała się lista przedsięwzięć jakie zostaną dofinansowane w ramach Programu Inwestycji 

Strategicznych „Polski Ład”. Tym samym miło mi poinformować, że wśród wielu inwestycji z województwa śląskiego 
do realizacji zakwalifikował się projekt miasta Kalety pn. „Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni pu-

blicznej”.  
    Na realizację tego przedsięwzięcia Miasto pozyskało ponad 2,6 mln złotych bezzwrotnej dotacji, zaś jej wartość kosztorysowa 

wynosi 3.473.000,00. Inwestycja posiada już pełną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Po wprowadzeniu 

zadania przez Radę Miejską do budżetu miasta, rozpocznie się przygotowanie procedury przetargowej. Realizacja zadania zaplano-

wana została na rok 2022. Przebudowane zostanie centrum miasta od placu targowego, aż do budynku banku, dzięki czemu powsta-

nie funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna.  

Przebudowa centrum Kalet - są środki na realizację!   
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23 października odbył się Jubileuszowy X Bieg Papieski z Miotka do kościoła w Dyrdach.  

26 października burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia odebrał z rąk sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Adama Andruszkiewicza oraz Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka promesę w kwocie 256.440 zł na realizację zadań w ra-
mach Cyfrowej Gminy.  

21 października grupa seniorów z Kalet reprezentujących Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne oraz Klub Seniora z Miotka brała 
udział w wyjeździe do partnerskiego Vitkova w ramach polsko-czeskiego projektu edukacyjnego pn. „Dobre rady na odpady”.  

29 października burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wziął udział w poranku ekologicznym przygotowanym przez uczniów 
klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach z okazji obchodzonego w tym miesiącu Dnia Drzewa.  

MATERIAŁ PŁATNY 

10 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Kaletach. 

Sprzedam dom 140 m² w Kaletach, 
6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, piwnica, strych, 

2 garaże– 1 z kanałem samochodowym, budynek gospodarczy 
Grunt 600 m²   

Media: prąd, kanalizacja, woda, tel, 
Do remontu. Cena: 320 tysięcy 

Kontakt: +48 664729015 
+49 84617009631 

27 października burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał umowę notarialną nabycia na rzecz Gminy Kalety nierucho-
mości gruntowej o powierzchni 901 m2, przyległej do budynku usługowego przy ul. 1 Maja.  

16 października uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach wzięli udział w wyjeździe do Vitkowa w ramach pro-
jektu polsko-czeskiego „Dobre rady na odpady”.   

11 listopada w Kaletach odbył się IX Bieg Niepodległości. 

11 listopada w mieście miały miejsce uroczystości związane ze świętem odzyskania niepodległości. 

Od  12 do 24 listopada 2021 
r. zostanie przeprowadzo-

ne badanie kontrolne. Jego celem jest 
ocena jakości danych pozyskanych        
w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki 
umożliwiają również udoskonalanie 
przyszłych spisów i badań reprezenta-

cyjnych, dlatego udział w badaniu kon-
trolnym jest równie ważny, jak w sa-
mym Spisie Powszechnym. 
     Badanie realizowane będzie wyłącznie 
za pomocą wywiadów telefonicznych, na 
losowo wybranej próbie 100 000 miesz-
kań, które zostały spisane w NSP 2021. 
Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni 
respondenci, którzy jako pierwsi z danego 
mieszkania udzielili wywiadu w spisie 
zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). 
Z osobami, które zostały wylosowane do 
udziału w badaniu, skontaktuje się telefo-
nicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc      
z numeru: 22 828 88 88. Ankieter pytać 
będzie m.in. o to, gdzie respondent miesz-
kał 31 marca 2021 r., o poziom wykształ-
cenia, przynależność narodowo-etniczną, 
własność mieszkania. 

    Badanie kontrolne zajmie około 10 
minut. 
    Tożsamość ankietera będzie można 
zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub 
na infolinii 22 279 99 99 (koszt połącze-
nia zgodny z cennikiem operatora). Przy-
pominamy, że ankieterzy nie będą pytać   
o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. 
Lista pytań zadawanych w badaniu kon-
trolnym będzie dostępna na stro-
nie: spis.gov.pl . 
   Pozyskane w badaniu kontrolnym dane 
podlegają prawnej ochronie i objęte ta-
jemnicą statystyczną. Podobnie jak          
w przypadku Spisu Powszechnego, udział 
w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy 
na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. 

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku  

Podziękowanie 
Mieszkańcy ul. Czarneckiego składają podziękowanie panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej   

za  zaplanowanie i realizację remontu drogi- ul. Czarneckiego.  
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Marek Parys 

21  października grupa seniorów   
z Kalet reprezentujących Sto-

warzyszenie Społeczno-Kulturalne oraz 
Klub Seniora z Miotka brała udział      
w wyjeździe do partnerskiego Vitkova 
w ramach ramach polsko-czeskiego 
projektu edukacyjnego pn. „Dobre ra-
dy na odpady”.  
    Celem spotkania był, tak jak i wcze-
śniej, temat prawidłowego funkcjonowa-
nia systemu gospodarki odpadami. 

Uczestnicy wyjazdu tym razem mieli oka-
zję zwiedzić składowisko w Novych Te-
chanovicach, gdzie poznali sposoby sorto-
wania odpadów biologicznych z gospo-
darstw domowych czeskiego partnera.  
    Po zakończeniu części oficjalnej zwią-
zanej z gospodarką odpadami, Seniorzy 
mieli także możliwość zwiedzenia okolic 
Vitkova. Uczestnicy spotkali się z młyna-
rzem, który oprowadził ich po starym 
młynie wodnym w miasteczku Loucky,    

a na zakończenie wybrali się na spacer na 
wieżę widokową.  
    Zadanie realizowane jest z udziałem 
środków pochodzących z Unii Europej-
skiej, jakie miasto Vitkov pozyskało         
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu INTER-
REG V-A Republika Czeska – Polska 
2014-2020 oraz budżetu Miasta Kalety.  

Wyjazd Seniorów do Vitkova w ramach polsko-czeskiego projektu partnerskiego  
„Dobre rady na odpady”   

Ekologiczni młodzi turyści    

16  października uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Kaletach wzięli udział w wyjeź-
dzie do Vitkowa w ramach projektu 
polsko-czeskiego „Dobre rady na odpa-
dy”.  
     Po bezpiecznym dotarciu do Domu 
Kultury w Vitkowie i poczęstunku 
uczniowie wraz z rodzicami przystąpili do 
pracy przy pierwszym zadaniu - dekoro-

wali pluszakami z recyklingu fotel. Wy-
konany przez naszych uczniów eksponat 
pozostał w Vitkovie, do Kalet przywieźli-
śmy maskotkowy fotel wykonany przez 
uczniów i rodziców partnerskiego kraju. 
Następnie z ochotą i wielką kreatywno-
ścią zabrali się do wykonania drugiego 
zadania – sadzili rośliny zielone do na-
czyń z recyklingu, była to produkcja mi-
niogródka skalnego w starych wyrzuco-

nych naczyniach. Równocześnie trwała 
realizacja trzeciego zadania –wyrób torby 
plażowej ze starego podkoszulka.  
     Projekt zakończony został bardzo 
atrakcyjnym wyjazdem do Ostrawy do 
Ogrodu Zoologicznego i Botanicznego. 
Uczniowie podziwiali tam na żywo wiele 
ciekawych zwierząt i niezwykłe okazy 
roślin i krzewów zachwycające swoim 
pięknem. W godzinach wieczornych wró-

ciliśmy zadowoleni z fotelem i mi-
niogródkiem skalnym do Kalet.  
    Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków wycieczki czuwało dwóch ra-
towników medycznych wyposażo-
nych w specjalistyczny sprzęt ratow-
niczy. Tym samym dziękujemy Pani 
Barbarze Bujara – Kania oraz Panu 
Pawłowi Kania za poświęcony dzie-
ciom czas i zaangażowanie.  
     Bardzo dziękujemy burmistrzowi 
Miasta Kalety za pokrycie kosztów 
przejazdu i ubezpieczenia.  
     Inicjatorem projektu „Dobre rady 
na odpady“ jest Pani Daniela Olber-
tova z Vitkova.  
 

 
Dorota Mańczak  
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Agnieszka Kwoka 

Pasowania na ucznia w roku szkolnym 2021/2022 

13  października w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 2       

w Kaletach Miotku, 15 dzieci z klasy 

pierwszej oficjalnie zostało pasowanych 

na uczniów Szkoły Podstawowej. 26 

października uroczyste pasowanie na 

ucznia dzieci z klasy I odbyło się w Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Adama Mickiewicza w Kletach.  

     Ceremonia w Miotku rozpoczęła się 

występami artystycznymi najmłodszych, 

po których dyrektor placówki p. Bożena 

Dziuk dokonała uroczystego pasowania 

na ucznia. Z ramienia władz Miasta Kale-

ty w wydarzeniu udział wzięli Burmistrz 

Miasta Klaudiusz Kandzia, przewodniczą-

ca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z rad-

nymi Alojzym Rupikiem i Zygmuntem 

Mirowskim. Burmistrz oraz przewodni-

cząca Rady Miejskiej złożyli najserdecz-

niejsze życzenia dla młodych adeptów 

szkoły oraz przekazali na ręce wycho-

wawcy klasy – p. Joanny Janczyk radio-

odtwarzacz, który posłuży jako pomoc 

dydaktyczna dla pierwszoklasistów.  

   W kaletańskiej Szkole Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w tym wyjątkowym 

dla pierwszoklasistów dniu towarzyszyli 

im rodzice, a także zaproszeni goście, 

burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia, przewodnicząca Rady Miejskiej       

w Kaletach Janina Perz oraz przewodni-

cząca Komisji Oświaty Irena Nowak. Po 

części artystycznej dyrektor placówki 

Dorota Mańczak wraz z burmistrzem mia-

sta Klaudiuszem Kandzia dokonali uro-

czystego pasowania na ucznia. Burmistrz 

złożył najlepsze życzenia dla młodych 

adeptów szkoły oraz przekazał na ręce 

wychowawców klas radioodtwarzacz, 

który posłuży im jako pomoc dydaktyczna 

podczas zajęć dydaktycznych.  

Wkrótce nowa atrakcja przyrodnicza w naszym mieście  

J ak już wcześniej niejednokrotnie 
informowaliśmy, na terenie leśnic-

twa Jędrysek, na którym rośnie sławny 
Cis Donnersmarcka, Miasto Kalety 
przygotowuje kolejną atrakcję tury-
styczną. Właśnie trwa budowa drew-
nianej kładki, w formie pętli, która 
otoczy ten wspaniały pomnik przyrody 
i pozwoli poznać go z bliska.  
    Ścieżka dydaktyczna w formie pętli 
będzie nie tylko ciekawsza i atrakcyjniej-
sza dla zwiedzających, ale przede wszyst-
kim bezpieczniejsza dla samego drzewa. 
Teren, na którym rośnie wiekowe drzewo 
zostanie niedługo również oznakowany 
tablicami informacyjnymi oraz zamonto-
wane zostaną ciekawe, edukacyjne gry 
terenowe. Inwestycja realizowana jest z 
udziałem środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.  

I nformujemy, że 23 listopada 2021 r. 
(wtorek) w godzinach od 9.00 do 

13.00 zostanie przeprowadzony wo-
jewódzki trening sprawności syren alar-
mowych wykorzystywanych w systemie 
ostrzegania i alarmowania ludności. 
     W ramach treningu emitowany będzie 
dźwięk ciągły trwający trzy minuty, 
oznaczający odwołanie alarmu. Procedurę 
alarmowania na terenie poszczególnych 
powiatów i miast na prawach powiatu 
uruchamiać będzie właściwe Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego po 
otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
    Trening zostanie przeprowadzony na 
podstawie § 8 punktu 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. 
w sprawie systemów wykrywania skażeń    
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz 
właściwości organów w tych sprawach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 96). 

Wojewódzki trening  
sprawności syren alarmowych 
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Agnieszka Kwoka 

29  października burmistrz miasta 
Kalety Klaudiusz Kandzia 

wziął udział w poranku ekologicznym 
przygotowanym przez uczniów klas IV-
VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kaletach z okazji obchodzonego        
w tym miesiącu Dnia Drzewa. Ucznio-
wie z zaciekawieniem obejrzeli poucza-
jące przedstawienie pt. "Jaś i Małgo-
sia", z którego dowiedzieli się jak waż-
nym elementem w codziennym życiu 
jest ochrona środowiska i dbanie            
o przyrodę.  
     W ramach wydarzenia przeprowadzo-
ne zostały wcześniej konkursy o tematyce 
ekologicznej, w których uczniowie wyka-
zali się wiedzą przyrodniczą oraz umiejęt-
nościami artystycznymi.  
    Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia 
podziękował dzieciom za świetnie przy-
gotowane i pouczające przedstawienie,      
a następnie wręczył nagrody ufundowane 
przez Miasto Kalety dla laureatów kon-
kursów ekologicznych. Tym samym dzię-
kujemy Pani Ewie Bilińskiej za przygoto-
wanie niniejszego poranka ekologiczne-
go” oraz bardzo ciekawą formę dydak-
tyczną wydarzenia.  
 
    Laureatami konkursów ekologicznych       

z okazji „Dnia Drzewa 2021” zostali: 
Konkurs „ MOJE DRZEWO”:  
I MIEJSCE – LENA ANDREASIK KL. 
4A  
II MIEJSCE – MAKSYMILIAN PAIN-
TA 5A  
II MIEJSCE – IZABELA ŚWIERC 4C  
III MIEJSCE – FILIP SZUSTEK 5A  
WYRÓŻNIENIE – JAGODA KOPY-
CIOK 4C i OLGA GABRYŚ 4B  
SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE „ 
DRZEWO PRZYSZŁOŚCI” – ANDRZEJ 

JANKOWSKI 4C  
Wyniki konkursu fotograficznego KL. 7-8 
„CZARODZIEJSKIE DRZEWO”  
I MIEJSCE – MATEUSZ KOSMALA 7C 
II MIEJSCE – OLGA SZYMIK KL. 8C  
III MIEJSCE – AGATA MAGIERA 7C  
WYRÓŻNIENIE – PATRYCJA SIEJA 
8C 

Serdecznie gratulujemy! 

„Święto Drzewa” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach  

J ak już nasi mieszkańcy zapewne zauważyli, na budynku komunalnym przy ul. 
1 Maja 3 w Kaletach zamontowano telebim.  

    Został on zakupiony w ramach działań promocyjnych ze środków przyznawanych z 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ze 
środków budżetu Miasta Kalety. Telebim umożliwi dotarcie do mieszkańców z infor-
macjami promującymi szczepienia, ale także z bieżącymi sprawami naszego miasta.  

W centrum naszego miasta zamontowany został  
telebim informacyjny  

Jesienne zarybianie 
 Ichtioparku  

Po  raz kolejny w tym roku zary-
biono staw na terenie kaletań-

skiego parku tematycznego Ichtiopark. 
Wszystko po to, aby wypełnić założenia 
i ideę funkcjonowania tego miejsca.  
    Do zbiornika wpuszczono 400 kg karpi, 
150 kg pstrągów oraz po 100 kg linów        
i płoci, które wiosną będą atrakcją dla 
naszych mieszkańców próbujących swoich 
sił w wędkarstwie.  
     Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 
Kandzia serdecznie dziękuje członkom 
kaletańskiego PZW z prezesem Robertem 
Kudrem na czele za aktywną działalność    
i pomoc w prawidłowym utrzymywaniu 
stanu ekosystemu stawu w Ichtioparku  
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M iejski Dom Kultury w Kaletach 
jest w trakcie realizacji projektu 

DOM KULTURY+ LOKALNE INI-
CJATYWY SPOŁECZNE 2021 pod 
nazwą "JESZCZE BARDZIEJ KUL-
TURALNE KALETY".  
     Projekt ma na celu m.in. popularyzację 
poezji wśród dzieci i młodzieży, a także 
integrację działającej w Kaletach grupy 
poetyckiej z młodszym pokoleniem.       
W sobotę, 23 października, mieliśmy 
przyjemność gościć znanego aktora i re-
żysera Marka Bieleckiego, który przepro-
wadził warsztaty poetyckie oraz warsztaty 
z dykcji, emisji głosu i recytacji. Mi-
strzowskie zajęcia były świetną okazją do 
przedstawienia dzieciom i ich rodzicom 

specyfiki zawodu aktora oraz przede 
wszystkim umiejętne wykorzystywanie 
swojego głosu, oddechu, gestów i mimi-
ki. Cieszy nas fakt, że uczestniczyły w 
nich również przedstawicielki grupy 
poetyckiej     z Kalet - Pani Małgorzata 
Brol, która zgłosiła inicjatywę zorgani-
zowania warsztatów poetyckich w II 
etapie, Pani Maria Rogocz, Pani Lauren-
cja Wons, Pani Anna Dudek oraz Pani 
Agata Kostka. 
     Spotkanie otworzył burmistrz Miasta 
Kalety Pan Klaudiusz Kandzia, podkre-
ślając jak ważną rolę w życiu kulturalnym 
naszej miejscowości pełni ta grupa. 
Wspomniał z sentymentem młodzieńcze 
lata i przyjaźń z Panem Markiem Bielec-

kim przed laty.           
W  s p o t k a n i u -
warsztatach uczestni-
czyły dzieci, młodzież 
ich rodzice oraz Pani 
Maria Ochman i Pani 
Halina Ulfik - nauczy-
ciele  z PSP Nr 1       
w Kaletach. To co 
pokazał i zaprezento-
wał Pan Marek Bielec-
ki, to był naprawdę 
bardzo wysoki kunszt 
jego umiejętności. 

Wszyscy na sali widowiskowej MDK      
w Kaletach byli szczerze zachwyceni          
i z podziwem brali bezpośredni udział     
w tych warsztatach. Rzadko mamy okazję 
spotkać się z tak wybitną, znaną postacią, 
jaką jest Pan Marek, który w perfekcyjny 
sposób potrafi przekazać swą wiedzę oraz 
umiejętności sceniczno-aktorskie. 
    Miejski Dom Kultury w Kaletach po 
raz drugi pozyskał fundusze na zrealizo-
wanie między innymi takich warsztatów.  
4 i 5 listopada odbyły się warsztaty malar-
skie dla dzieci, młodzieży, rodziców          
i dziadków, które poprowadzili m.in. nasi 
artyści plastycy z grupy INSPIRACJE. 
  

Marian Lisiecki 

Warsztaty poetyckie z Markiem Bieleckim   
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M onodram Alojzego Lysko, MIA-
NUJOM MIE HANKA wysta-

wiony na scenie Miejskiego Domu Kul-
tury był nie lada wydarzeniem. Pani 
Grażyna Bułka wcieliła się w rolę Han-
ki i można powiedzieć, że odegrała swą 
rolę perfekcyjnie.  
     Jako wzruszająca postać opowiadająca 
swoje życie od młodości poprzez I i II 
wojnę światową oraz powojenne losy w 
komunistycznej Polsce była tak niesamo-
wita, że przyznam szczerze, nie pamiętam 
takiej ciszy i takiego wzruszenia wśród 

publiczności na sali widowiskowej nasze-
go MDKu. Nie byłoby w tym nic szcze-
gólnego gdyby nie to, że opowieść ta do-
tyczyła ŚLĄSKA i ŚLĄZAKÓW. Brawu-
rowo zagrana rola przez Panią Grażynę 
uświadamia widzowi, jaką drogę musiała 
przejść nie jedna rodzina - matka, ojciec      
i ich dzieci będący Ślązakami. 
     Historia jakże tragiczna, ale niestety 
prawdziwa. Wielu mieszkańców Kalet, 
będących dzisiaj na tej sali pamięta lub 
wie z opowieści swoich przodków, że to 
co opowiedziała Han-
ka, jest prawdą. Ta 
historia jest aktualna 
nawet dzisiaj, kiedy 
słyszymy o Ślązakach 
przykre słowa. Myślę, 
że tę sztukę powinna 
wystawić każda szkoła, 
każdy ośrodek kultury 
w Polsce, by uświado-
mić Polakom, co dla 
naszego kraju znaczy 
ŚLĄSK i przede 
wszystkim kim są Ślą-
zacy. Kalety są miej-
scowością śląską, 95% 
mieszkańców naszej 

miejscowości godo. Nie wstydźmy się 
naszej godki, kultywujmy ją, szczyćmy 
się swoimi tradycjami. Pozostawmy to co 
zostało w naszej kulturze najcudowniej-
sze. Naszą tożsamość. 
     Dziękuję w imieniu Pana Burmistrza 
oraz własnym publiczności, za obecność 
oraz wspaniałą atmosferę.  

Wzruszające... piękne... prawdziwe...  

Marian Lisiecki 

Kolejny sezon lotów sekcji PZHGP Kalety dobiegł końca 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH SEKCJA KALETY 

WYNIKI MISTRZOSTW GOŁĘBI DOROSŁYCH W SEZONIE 2021: 

 

TRADYCYJNE MISTRZOSTWO TYPOWANE 20/10 
MISTRZ                  –  LIPIŃSKI PIOTR     -  5106punktów 

VICE MISTRZ         –  LEBEK ROBERT-JAKUB -  4358 punktów 
II VICE MISTRZ      –- LEBEK ZYGFRYD    4232 punktów 

 

MISTRZOSTWO LOTÓW KRÓTKICH – KATEGORIA „A” 
MISTRZ               – LIPIŃSKI PIOTR 

VICE MISTRZ      – LEBEK ROBERT-JAKUB 
II VICE MISTRZ – MACHURA ADAM 

 

MISTRZOSTWO LOTÓW ŚREDNICH – KATEGORIA „B” 
MISTRZ               – LIPIŃSKI PIOTR 

VICE MISTRZ      – LEBEK ROBERT-JAKUB 
II VICE MISTRZ – LEBEK ZYGFRYD 

 

MISTRZOSTWO LOTÓW DŁUGICH – KATEGORIA „C” 
MISTRZ               – LEBEK ROBERT-JAKUB 

VICE MISTRZ      – LEBEK ZYGFRYD 
II VICE MISTRZ – LIPIŃSKI PIOTR 
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MISTRZOSTWO MARATONÓW – KATEGORIA „M” 
MISTRZ                  – LEBEK ZYGFRYD 

VICE MISTRZ      –  LIPIŃSKI PIOTR 
II VICE MISTRZ                 –  LEBEK ROBERT-JAKUB 

 

Mistrzostwo o Puchar  Burmistrza Miasta Kalety 
MISTRZ             – LIPIŃSKI PIOTR 

VICE MISTRZ                   –  LEBEK ROBERT JAKUB 
II VICE MISTRZ – LIPIŃSKIOMAN 

NAJLEPSZE LOTNIKI DOROSŁE 
NAJLEPSZA SAMICA –  LIPIŃSKI PIOTR  PL-0161-14-6148   11 KONKURSÓW   4592 km. 
NAJLEPSZY SAMIEC –  LIPIŃSKI ROMAN  PL-0382-18-6356 10 KONKURSÓW  4066 km. 

NAJLEPSZA ROCZNASAMIEC – LEBEK ROBERT-JAKUB   DV-03473-20-1422 10 KONKURSÓW 3447 km. 

NAJLEPSZY ROCZNYSAMICA – LEBEK ROBERT-JAKUB   PL-0161-20-2523     6 KONKURSÓW  2257 km. 

MISTRZOSTWA GOŁĘBI MŁODYCH 2021 

TRADYCYJNE MISTRZOSTWO SEKCJI KALETY- SERIA 20/10 
MISTRZ MACHURA ADAM   – 926 punktów 

VICE MISTRZLEBEK ROBERT-JAKUB    –500 punktów 
II VICE MISTRZ   WATPŁA PAWEŁ  - 441 punktów 

 

MISTRZOSTWO PIERWSZA 7  
MACHURA ADAM – 916 PUNKTÓW 

LEBEK ROBERT-JAKUB – 727 PUNKTÓW 
PŁUDOWSKI JACEK – 643 PUNKTY 

NAJLEPSZY MŁODY GOŁĄB 

 PL-0161-21-3832   - 5 KONK. – MACHURA ADAM  

W  dniach 2-3 października w Ro-
gowie odbył się Drużynowy Pu-

char Polski w Skacie Sportowym pod 
patronatem Polskiego Związku Skata.  
    Spośród 114 sekcji z całego kraju wy-
łoniono 38 finalistów, wśród których za-
grała drużyna z MDK Kalety w składzie: 
Dariusz Kompała, Jan Więcek, Krzysztof 
Bryła i Jerzy Zowada. Po dwóch dniach 
rozgrywek (4 serie w pierwszym dniu i 3 
w drugim) wyłoniono zwycięzców:          
I miejsce - OSP Lędziny, II miejsce - KS 
CHSM Chorzów, III miejsce - MDK Ka-
lety.  
    Od 1984 roku, czyli od powstania Pol-
skiego Związku Skata, jest to najwyższa 
lokata Klubu MDK Kalety. W 1989 r. 
indywidualnym Mistrzem Polski był Be-
non NIGLUS, który występował w KZCP 
Kalety.  
          Jerzy Zowada  

III  w Polsce 
Wielki sukces sekcji Skata  

przy MDK w Kaletach  Po  raz piąty nasza biblioteka bie-
rze udział w kampanii Insty-

tutu Książki "Mała Książka – Wielki 
Człowiek"! Uczestnikami projektu mo-
gą być zarówno dzieci, które brały już 
w nim udział, jak i te które przystąpią 
do niego pierwszy raz. Serdecznie za-
praszamy dzieci z roczników 2015–
2018. Do założenia karty bibliotecznej 
wymagana jest obecność rodzica lub 
opiekuna prawnego. 
Więcej informacji można znaleźć na stro-
n i e  h t t p : / / w i e l k i - c z l o w i e k . p l /
przedszkolaki/ 
#małaksiążkawielkiczłowiek 
    Projekt dla dzieci w wieku przedszkol-
nym realizowany jest w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka - wielki 
człowiek” we współpracy z bibliotekami 
publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każde dziecko w 
wieku przedszkolnym, które przyjdzie do 
biblioteki biorącej udział w projekcie, 
otrzyma w prezencie wyjątkową Wypraw-
kę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową 
książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dosto-
sowaną pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka i spełniającą naj-
wyższe standardy w projektowaniu pięk-
nych i mądrych książek dla najmłodszych, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każ-
dą wizytę w bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Dzięki akcji dziecko 
pozna ważne miejsce na czytelniczej ma-
pie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kultu-
ralnego. 
     W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o nie-
ocenionej roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania 
biblioteki. 

Kampania „Mała Książka– Wielki Człowiek 
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IX Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Kalety 

W  sobotę, 11 listopada, w Zielonej 
biegacze po raz kolejny zmie-

rzyli swoje siły i możliwości w tradycyj-
nym Biegu Niepodległości. Na starcie, 
pod Drzewem Wolności, stanęło 41 za-
wodników, którzy po pokonaniu 10 
kilometrów w komplecie zameldowali 
się także na mecie. 
    Bieg rozpoczął się o godzinie 13.00, 
zaś sygnał do jego rozpoczęcia dali 
wspólnie– burmistrz Klaudiusz Kandzia 
oraz przebywający w tym dniu w Kale-
tach z partnerską wizytą starosta Vitkova 
Pavel Smolka. 
    Oznaczona trasa wiodła w większości 
leśnymi duktami wokół zbiorników wod-
nych w Zielonej. 
    Najszybszy zawodnik– pochodzący        
z Kalet Adam Kukowka-  pojawił się na 
mecie po 35 minutach i 33 sekundach. 
Drugi w klasyfikacji generalnej był Rafał 
Kargól z Tarnowskich Gór z czasem 
36:54, zaś trzeci Piotr Gryboś z Koszęcina 
osiągając wynik 37:40. 
    Po finiszu ostatniej zawodniczki nastą-
piło podliczenie czasów i podział na zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach. 
Wręczenia pucharów oraz okolicznościo-
wych dyplomów dokonał burmistrz mia-
sta Kalety Klaudiusz Kandzia w towarzy-
stwie starosty Vitkova Pavla Smolki, za-
stępcy starosty Martina Šrubařa, przewod-
niczącej Rady Miejskiej Janiny Perz, rad-
nego powiatowego Eugeniusza Ptaka oraz 
radnych miejskich Mirosławy Potempy       
i Alojzego Rupika. 
    Po dekoracji zwycięzców odbyło się 
tradycyjne ognisko patriotyczne, zainto-
nowano hymn państwowy, a później, jak 
co roku, biegacze i zgromadzeni goście 
ustawili się także do wspólnego zdjęcia. 
    Organizator biegu serdecznie dziękuje 
za pomoc w ogarnięciu jego logistycznej 
strony paniom: Milenie Krus i Darii Ga-
lus, a także panom Damianowi Gabrysio-
wi i Krzysztofowi Zajdzie. Ponadto dzię-

kuje także Grzegorzowi Szeremecie– pre-
zesowi Stowarzyszenia „Cidry lotają” za 
udostępnienie bramki startowej, oraz kie-
rownictwu Ośrodka Wczasowego 
„Zielona Sosna”.     
Klasyfikacja w kategoriach: 
 

Mężczyźni  
 

M 18 
1. Dawid Sobczyk 
 

M 30 
1. Adam Kukowka 
2. Szymon Krause 
3. Marek Grund 
 

M 40 
1. Rafał Kargól 
2. Piotr Gryboś 
3. Rafał Wachla 
 

M 50+ 
1. Bogdan Łazaj 
2. Ireneusz Mazur 
3. Jan Parys 
 
Kobiety: 
 
K18 
1. Justyna Hajda 
2. Agnieszka Jończyk 
 

K 30 
1. Aleksandra Wielochowska 
2. Anna Kowalik 
3. Aleksandra Zosgórnik 
 

K 40 
1. Iwona Zając 
2. Agnieszka Ziaja 
3. Marzena Barwicka 
 

K 50+ 
1. Izabela Tomaszewska 
2. Danuta Mazur 
 
NAJSZYBSZA KALECIANKA 
Weronika Buchenfeld 
 

 

NASZYBSZY KALECIANIN 
Bogdan Łazaj 
 
Czasy zawodników: 
1. Adam Kukowka 35:33 
2. Rafał Kargól 36:54 
3. Piotr Gryboś 37:40 
4. Szymon Krause 38:25 
5. Rafał Wachla 38:31 
6. Marek Grund 39:16 
7. Marcin Małczak 39:33 
8. Sławomir Wcisło 40:07 
9. Łukasz Plaza 40:57 
10. Jarosław Bury 41:05 
11. Tomasz Terech 42:39 
12. Aleksandra Wielochowska 43:03 
13. Tomasz Tyrtania 43:37 
14. Bogdan Łazaj 44:55 
15. Ireneusz Mazur 45:08 
16. Anna Kowalik 45:31 
17. Dawid Sobczyk 46:18 
18. Justyna Hajda 46:21 
19. Aleksandra Zosgórnik 46:33 
20. Iwona Zając 46:40 
21. Martin Kaczka 47:48 
22. Agnieszka Ziaja 48:25 
23. Marzena Barwicka 48:35 
24. Magdalena Olearczuk 45:01 
25. Mariusz Sikora 49:39 
26. Joanna Gryboś 50:19 
27. Tomasz Gansiniec 51:06 
28: Izabela Tomaszewska 51:26 
29. Rafał Grudniewski 51:41 
30. Roman Małecki 52:44 
31. Robert Gorol 53:53 
32. Sylwia Tyrtania 54:15 
33. Mateusz Płonka 54:40 
34. Joanna Karolczak 54:48 
35. Agnieszka Jończyk 55:33 
36. Jan Parys 56:32 
37. Weronika Buchenfeld 56:34 
38. Grzegorz Szeremeta  57:04 
39. Danuta Mazur 57:26 
40. Marcin Fronczek 57:57 
41. Jolanta Bryła 1:02:39    
  Jacek Lubos 
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Unia Kalety dryfuje ku strefie spadkowej 

W  rozegranych na przełomie października        
i listopada siedmiu ostatnich meczach Unia 

aż sześć razy zeszła z boiska z zerowym dorobkiem 
punktowym. Nasz zespół przegrał 9.10 u siebie z KS 
Panki 1:2, 24.10 ze Spartą Szczekociny na wyjeź-
dzie 0:1, z liderem– Victorią Częstochowa– na Fa-

brycznej 1:3, derbowy mecz w Woźnikach z MLKS 1:3 (6.11), ze  
Skrą II Częstochowa 0:2 (11.11) oraz ze Zniczem w Kłobucku 0:2.   

Kalecianom udało się pokonać jedynie 
Pogoń Kamyk (2:0, 17.10).  
    Porażki sprawiły, że nasz zespół opuścił 
bezpieczną środkową strefę tabeli i spadł na 
15-te miejsce. Tym samym Unia znalazła się 
w gronie drużyn bezpośrednio zagrożonych 
spadkiem.  
    Ligową jesień zawodnicy Unii zakończą  
20 listopada u siebie meczem z Lot-em Ko-
nopiska.  

Małapanew z jesienną zadyszką 

Ś wieżo reaktywowany zespół seniorski z Kuczowa jesienią zaczął 
płacić frycowe w lublinieckiej B- klasie. W październiku zaczął co 

prawda od „wysokiego C” pokonując 3.10 u siebie ostatnią w tabeli 
drużynę Zielonych Zborowskie aż 10:1, a tydzień później wygrywając 
2:0 na wyjeździe z LKS Hadra, ale potem było już znacznie gorzej.  
17 października po boisku w Kuczowie przeszedł, a w zasadzie prze-
biegł Tajfun Harbułtowice, gromiąc miejscowych aż 0:4, zaś 24 paź-
dziernika Małapanew nie sprostała liderowi z Glinicy przegrywając 
0:6. 24 października zespół z Paderewskiego nie dał rady pokonać 

plasującej się niżej w tabeli druży-
ny rezerw lisowskiej Liswarty          
i zremisował 4:4. 7 listopada za-
wodnicy Małejpanwi pokonali na 
wyjeździe Unię Lubecko  3:2. 
   Do końca rundy jesiennej pozosta-
ły jeszcze jedba kolejka. Kuczowia-
nie rozgrywki zakończą 21 listopada 
meczem u siebie z LKS Wierzbie.      
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W  sobotę 6 listopada, w siedzibie 
miejskiego Domu Kultury          

w Kaletach odbyło się kolejne spotkanie 
w ramach realizacji projektu partner-
skiego pn. „Co z tym odpadem – dobre 
rady na odpady”. Wydarzenie to otwo-
rzył burmistrz Miasta Kalety Klau-
diusz Kandzia oraz przewodnicząca 
rady Miejskiej Janina Perz. Tym razem 
uczestnicy spotkania, grupa seniorów z 

Kalet oraz nasi goście z czeskiego Vit-
kova zastanawiali się nad segregacją 
odpadów drogeryjnych.  
Podczas zajęć uczestnicy mogli przyswoić 
przydatną wiedzę oraz samodzielnie wy-
tworzyć sole do kąpieli oraz dzięki poka-
zowi naszych lokalnych przedsiębiorców 
wytworzyć nowe świece z odpadów wo-
skowych, a także świece z materiałów 
ekologicznych tj. jak wosk pszczeli. Na 

zakończenie nasi uczestnicy z partnerskie-
go Vitkova zwiedzili instalację fotowolta-
iczną wybudowaną na terenie Miejskiej 
Oczyszczalni w Kaletach.  
Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach progra-
mu INTERREG V-A Czechy - Polska 
poprzez Fundusz Mikroprojektów 2014 - 
2020 w Euroregionie Śląsk.  

Polsko czeskie warsztaty ekologiczne w ramach projektu partnerskiego  
„Co z tym odpadem – dobre rady na odpady”    

T ak jak w całej Polsce, również        
w Kaletach obowiązuje zakaz spa-

lania odpadów w instalacjach grzew-
czych budynków. Każdy, kto widzi (i 
czuje), że ktoś spala odpady, ma prawo 
zwrócić właścicielowi uwagę, a gdy to 
nie pomoże, zgłosić problem odpowied-
nim służbom. 
    Uruchomiliśmy na stronie Miasta for-
mularz zgłoszeniowy „Eko Interwen-
cja”, za pomocą którego można zgłosić 
niepokojące zdarzenia mające wpływ na 
otoczenie, w szczególności gdy związane 
są z naruszeniem przepisów ochrony śro-
dowiska. Mieszkańcy mogą zgłaszać 
przypadki stosowania: 
• niedozwolonego paliwa wykorzystywa-
nego w paleniskach, 
• spalania odpadów zielonych, 
• spalania odpadów w piecu domowym 
lub ogródku, 
• nielegalnych wysypisk śmieci. 
Zgłoszenia można również dokonać bez-
pośrednio do Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Niepodatkowych Należności 
Gminy tel. 34 3527641 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska w Katowicach jest natomiast 
właściwy w przypadkach spalania odpa-
dów przez podmioty prowadzące działal-
ność gospodarczą. Każdy mieszkaniec 
Miasta może także zawiadomić Policję, 
jeśli ma podejrzenie popełnienia wykro-
czenia. 
     Reaguj na przypadki spalania odpadów 
i nieprzestrzegania zapisów uchwały 
wprowadzającej ograniczenia i zakazy w 
zakresie spalania paliw stałych. Zgłoś 
potrzebę interwencji. Zgłoszenie zostanie 
automatycznie skierowane do właściwej 
komórki organizacyjnej. Reakcje na zgło-
szenia mieszkańców będą na bieżąco mo-
nitorowane przez Urząd Miejski w Kale-
tach zgodnie z Kodeksem Postępowania 
Administracyjnego. 
 
Kontrole 
Spalanie śmieci i paliw niskiej jakości w 
domowych piecach, jest jedną z przyczyn 
smogu w naszym regionie. By temu zapo-
biec Urząd Miejski w Kalety prowadzi 
kontrole, przeprowadzane przez upraw-
nionych pracowników Urzędu Miejskiego 
w Kalety, posiadających legitymację ze 

zdjęciem, imieniem, nazwiskiem oraz 
pieczęciami, a także upoważnienie, wyda-
wane przez Burmistrza Miasta Kalety na 
mocy ustawy Prawo Ochrony Środowi-
ska. 
     Właściciel kontrolowanej nieruchomo-
ści lub dorosły domownik ma obowiązek 
wpuszczenia upoważnionych pracowni-
ków w celu przeprowadzenia kontroli 
paleniska. Zgodnie z artykułem 379 Pra-
wa ochrony środowiska kontrolujący mo-
że wejść na teren nieruchomości prywat-
nej od 6 do 22. Wchodzi jedynie za zgodą 
właściciela, a jeżeli to jest niemożliwe, 
ma obowiązek zgłoszenia tego właści-
wym organom. 

Eko Interwencja   
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W  dniu 27 października br. Bur-
mistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia podpisał umowę notarialną 
nabycia na rzecz Gminy Kalety nieru-
chomości gruntowej o powierzchni 901 
m2, przyległej do budynku usługowego, 
w którym mieści się placówka banku 
PKO przy ul. 1 Maja.  
    Zakup tej strategicznej nieruchomości 
umożliwi realizację kolejnego etapu prze-
budowy centrum naszego miasta. 
     Przypomnijmy, że Miasto Kalety stara-
ło się nabyć tę nieruchomość od 2014 r.            
i pierwotnie zakup obejmował nierucho-
mość gruntową wraz z budynkiem banku 

PKO, który podrażał wartość nabycia oraz 
generował koszty jego utrzymania. Pomi-
mo wieloletniej negocjacji z ówczesnym 
właścicielem, nieruchomość w 2020 r. 
została zbyta osobom fizycznym. W wy-
niku prowadzonych dalszych rozmów       
z nowymi właścicielami, Miasto Kalety 
ostatecznie uzgodniło nabycie jedynie 
części gruntowej przedmiotowej nieru-
chomości, co znacznie ograniczyło koszty 
nabycia, na czym Miastu zależało najbar-
dziej.  
     Podpisanie umowy notarialnej na za-
kup tej nieruchomości jest wykonaniem 
uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 

236/XXVIII/2021 z dnia 16 września  
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości.  
     Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego nieruchomość ta przeznaczona 
jest pod tereny przestrzeni publicznej – 
plac ruchu pieszego oraz pod tereny prze-
strzeni publicznej – administracji i usług 
centrotwórczych, nieuciążliwych. Poniżej 
lokalizacja nabytej przez gminę nierucho-
mości.  

Miasto nabyło atrakcyjną nieruchomość w centrum Kalet    

Tomasz Galios 

Na  początku listopada wykona-
ne zostały prace mające na 

celu uporządkowanie przed zimą wa-
łów na rzece Mała Panew.  
    Wykoszone zostały brzegi na uregulo-
wanych odcinkach rzeki co pozwoliło je 
wzmocnić, a także odsłonić ewentualne 
ubytki i uszkodzenia. To również działa-
nia mające na celu zabezpieczenie prze-
ciwpowodziowe dla miasta Kalety. Prace 
zostały przeprowadzone na uregulowa-
nych częściach rzeki. Koszty tego zada-
nia sfinansowane zostały przez Wody 
Polskie.  

Wykoszono wały 

P ortal samorząd.pap.pl opublikował 
ranking "Gmina dobra do życia". 

Kalety uzyskały w rankingu 14 pozycję 
z 179 ocenianych gmin w kategorii gmi-
ny miejskie i miejsko-wiejskie z mia-
stem powyżej 5 tys. mieszkańców, co 
jednocześnie jest pierwszą pozycją w 
województwie Śląskim w tej kategorii.  
    W ujęciu ogólnokrajowym Kalety upla-
sowały się na 301 pozycji z 2477 ocenia-
nych samorządów. Autorzy tak opisują 
ranking: 
„Na rynku jest wiele zestawień, podsumo-
wujących kondycję samorządów w wybra-
nych - często wąskich - dziedzinach, doty-
czących finansów, ochrony środowiska 
czy oświaty. My postawiliśmy sobie am-
bitny cel stworzenia ogólnopolskiego ran-

kingu, który będzie pokazywał jakość ży-
cia w gminach przez pryzmat całego wa-
chlarza czynników. 
    Wśród blisko pięćdziesięciu badanych 
wskaźników niezwykle istotne są te, na 
które niebagatelny wpływ mają działania 
samorządu lokalnego; zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty to w końcu 
podstawowe zadanie własne gminy. Ran-
king uwzględnia m.in. atrakcyjność migra-
cyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, 
infrastrukturę wodociągową, dostępność 
opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. 
Jednocześnie po raz pierwszy w tak szero-
kim zakresie wykorzystano szereg różno-
rodnych danych środowiskowych.” 

Kalety pierwsze na Śląsku w swojej kategorii w rankingu 
Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia"   
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Dariusz Szewczyk 

Sandra Świętek 
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Od  początku 2021 roku nie-
ustannie rośnie zaintereso-

wanie wśród mieszkańców Kalet dofi-
nansowaniem na wymianę nieefektyw-
nego źródła ciepła i termomodernizację 
budynku.  
    W ramach funkcjonowania punktu kon-
sultacyjnego Czyste Powietrze zarejestro-
wano 154 wnioski beneficjentów ubiega-
jących się o dofinansowanie na wymianę 
nieefektywnego źródła ciepła oraz termo-
modernizację budynku na łączną kwotę 2 
073 289 zł. Jednakże jest to wciąż za ma-

ło. Najwięcej złożonych wniosków zareje-
strowano w ramach poziomu podstawo-
wego 110 szt. Pozostałą część stanowiły 
wnioski o podwyższony poziom dofinan-
sowania.  
     Podobnie jak w minionym roku, naj-
większym zainteresowaniem wśród skła-
danych wniosków przez mieszkańców 
Kalet były kotły na ekogroszek -70 wnio-
sków. Na drugim miejscu uplasowały się 
kotły na pellet -65 wniosków. Pozostałą 
część stanowiły pompy ciepła- 14 wnio-
sków oraz piec gazowy- 5 wniosków. 
Dodatkowo, ponad połowa wnioskodaw-
ców zdecydowała się na zwiększenie za-
kresu prac związanych z poprawą i zwięk-
szeniem efektywności energetycznej bu-
dynku-termomodernizacja.  
    Mimo zarejestrowaniu takiej liczby 
wniosków to wciąż jest za mało, dlatego 
też ponownie przypominamy, że w trosce 

o zdrowie i życie mieszkańców w budyn-
ku Urzędu Miasta Kalety funkcjonuje 
punkt konsultacyjny Czyste Powietrze, 
który pozwala na uzyskanie wsparcia fi-
nansowego nawet do 60%. Wystarczy 
tylko kilka kroków. Jeżeli jesteś właści-
cielem bądź współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wy-
dzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą, posiadasz nieefektywne 
źródło ciepła na paliwo stałe, a twoje 
roczne dochody nie przekraczają 100 tys 
zł możesz uzyskać wsparcie do 30% na 
poziomie podstawowym, natomiast na 
poziomie podwyższonym nawet do 60% 
dofinansowania. Serdecznie zapraszamy!  

Ponad 2 miliony złotych przekazano mieszkańcom Kalet  
w ramach Programu Czyste Powietrze   

Kalety 2 w Powiecie  
Tarnogórskim,  

18 w województwie śląskim 
i 229 w kraju  w rankingu  

„Liderzy inwestycji”   

W  rankingu 
„Liderzy 

inwestycji” wy-
datków inwesty-
cyjnych samorzą-
d ó w  2 0 1 8 – 2 0 2 0  t y g o d n i k a 
„Wspólnota”. Miasto Kalety zajęło 229 
pozycję z średnimi wydatki inwestycyj-
nymi per capita na poziomie 957,74 zł.  
    Klasyfikowani byliśmy w kategorii 
„Miasta inne”, w której uwzględnionych 
zostało 610 samorządów. W wyżej wy-
mienionej klasyfikacji miasto Kalety za-
jęło 2 miejsce w powiecie tarnogórskim 
oraz 18 w województwie śląskim Metoda 
rankingu opisana została następująco: 
„Pod uwagę bierzemy całość wydatków 
majątkowych poniesionych w ciągu ostat-
nich trzech lat (w tym przypadku 2018–
2020). W ten sposób chcemy uniknąć 
dużych, chwilowych wahań wskaźnika 
będącego podstawą rankingu. Wydatki 
inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych 
jednostkach, cechują się znaczną cyklicz-
nością. W poszczególnych latach mogą 
być bardzo wysokie, co wiąże się z reali-
zacją ważnej inwestycji, by potem okre-
sowo spadać do znacznie niższego pozio-
mu.”  

Nasze miasto wysoko w „Rankingu Samorządów  
Rzeczpospolitej” – pierwsze miejsce  

w Powiecie Tarnogórskim  

M i a s t o 
K a l e t y 

zajęło 1 miej-
sce w Powiecie 
Tarnogórskim 
oraz 6 miejsce 
n a  Ś lą s ku 
wśród gmin 
miejskich i 

miejsko - wiejskich w „Rankingu Samo-
rządów” opublikowanym w dzienniku 
Rzeczpospolita. Kalety (57,67 pkt) zna-
lazły się na 88 miejscu. Wyniki gmin 
p o w i a t u  t a r n o g ó r s k i e g o 
(klasyfikowanych w tej samej kategorii) 
były następujące: Radzionków 235 
miejsce z 46,44 punktami, Miasteczko 
Śląskie 253 miejsce z 45,86 punktami 
oraz Tarnowskie Góry zajmując 350 
miejsce z 42,90 punktami.  
     W kategorii gminy miejskie i miejsko-

wiejskie uwzględnionych zostało 878 sa-
morządów. Autorzy tak opisują ranking: 
„Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" 
jest uznawany za jeden z najbardziej pre-
stiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 
17 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia 
dokonania lokalnych władz w Polsce, po-
zwala wyłonić i pokazać te samorządy, 
które najlepiej dbają o swój zrównoważo-
ny rozwój.  
      Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę me-
todologią, nasz ranking weryfikuje sku-
teczność działań władz samorządowych w 
kształtowaniu zrównoważonego rozwoju 
wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strate-
gicznych kategoriach: trwałości ekono-
micznej, trwałości środowiskowej, trwało-
ści społecznej oraz w zakresie jakości za-
rządzania.”  

Dariusz Szewczyk 
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Renata Czudaj 

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach   

Gmina Kalety przystępuje 

do programu „Asystent 
osobisty osoby niepełno-

sprawnej” – edycja 2022 

realizowanego w ramach 

Funduszu Solidarnościowego. Realizato-

rem programu jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kaletach.  
    W związku z powyższym Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Kaletach ogła-

sza nabór wniosków na realizację Progra-

mu "Asystent osobisty osoby niepełno-

sprawnej - edycja 2022". 

Program ten adresowany jest do: 

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazania-

mi: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością sa-

modzielnej egzystencji konieczności stałe-

go współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabili-

tacji i edukacji  

• do osób niepełnosprawnych posiadają-
cych orzeczenie o znacznym lub umiarko-

wanym stopniu niepełnosprawności. 

 

Ponadto informujemy, iż mogą zgłaszać 
się chętne osoby które chciałyby świad-

czyć powyższe usługi, jednocześnie speł-

niając poniższe kryteria.  

Usługi asystencji osobistej mogą świad-

czyć:  

• osoby posiadające dokument potwierdza-

jący uzyskanie kwalifikacji w następują-
cych kierunkach: asystent osoby niepełno-

sprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun 

medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta 

zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 

• osoby posiadające co najmniej                

6-miesięczne, udokumentowane doświad-

czenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy 

osobom niepełnosprawnym np. doświad-

czenie zawodowe, udzielanie wsparcia 

osobom niepełnosprawnych w formie wo-

lontariatu.  

    Więcej informacji na powyższy temat 

można uzyskać telefonicznie pod numerem 

telefonu 34 3578 656 i http://

w w w . n i e p e l n o s p r a w n i . g o v . p l /

a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-

niepelnosprawnej-edycja-2022 

G mina Kalety realizu-

je program pomocy 
mieszkańcom w zakresie 

dożywiania w ramach wie-

loletniego rządowego pro-

gramu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023. Program dofinanso-

wany jest ze środków budżetu państwa.  
    Środki z budżetu państwa przeznaczone 

są na dofinansowanie działań Gminy po-

legających na zapewnieniu pomocy         

w formie posiłku, świadczenia rzeczowe-

go w postaci produktów żywnościowych 

lub świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności wszystkim osobom 

jej potrzebującym w szczególności:  

- dzieciom do czasu podjęcia nauki          

w szkole podstawowej,  

- uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej,  

- osobom i rodzinom znajdującym się w 

sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej, w szczególności 

osobom starszym, chorym i niepełno-

sprawnym.  

     W 2021 r. wysokość dofinansowania 

ze środków budżetu państwa wynosi   

69.000 zł, środki własne na realizację 
programu „Posiłek w szkole i w domu” 

ujęte w budżecie Miasta Kalet to 52.997 

zł. Łączny koszt programu „Posiłek          

w szkole w domu” w 2021 r. wynosi       

121.997 zł  

     Program „Posiłek w szkole i w domu” 

przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 r. zakłada dofinan-

sowanie dla Gminy w przypadku udziele-

nia pomocy w formie posiłków oraz zasił-

ków celowych na zakup żywności lub 

posiłku jeżeli dochód na osobę nie prze-

kracza kwoty 150 % kryterium dochodo-

wego, o którym mowa w art. 8 ustawy      

o pomocy społecznej, tj. dla osoby samot-

nie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przy-

padku rodzin, kwoty 792 zł. Uchwałą 
Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 

stycznia 2019 r. gmina Kalety odstąpiła 

od żądania zwrotu wydatków za udzielone 

wsparcie w formie posiłku oraz świadcze-

nia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych, jeżeli dochód na osobę 
nie przekracza kwoty 150 % kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby 

samotnie gospodarującej 1 051,50 zł,        

a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł. Pro-

gram realizuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kaletach jako samorządowa 

jednostka pomocy społecznej we współ-

pracy z innymi samorządowymi jednost-

kami organizacyjnymi gminy (szkoły 

podstawowe, przedszkola) oraz szkołami 

lub przedszkolami prowadzonymi przez 

inne samorządy gminne albo podmiotami 

prowadzącymi szkoły lub przedszkola 

niepubliczne do których uczęszczają dzie-

ci i młodzież z terenu gminy Kalety.  

 

Więcej informacji na powyższy temat 

można uzyskać telefonicznie pod nume-

rem telefonu 34 3578 656 i 343527643  

Pomoc w zakresie dożywiania  

Renata Czudaj 

J ak informuje portal samorządowy.pl prawdopodobnie od pierwszego kwartału 2022 roku Narodowy Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi program Moje Ciepło.  
     W ramach tego działania wsparcie będą mogły uzyskać osoby, które są zainteresowane montażem pomp ciepła w nowych budyn-

kach jednorodzinnych. Na dofinansowanie będą mogli liczyć właściciele lub współwłaściciele budynków, którzy zdecydują się na 

montaż powietrznej pompy ciepła (w tym przypadku 30% dofinansowania jednak nie więcej niż 7000 zł) oraz gruntowej pompy 

ciepła (odpowiednio 30% dofinansowanie jednak nie więcej niż 21.000 zł).  

    W przypadku domów już istniejących, ich właściciele, chcąc wymienić istniejące źródło ciepła na pompę ciepła, mogą skorzystać 
z dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze".  

Od 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
uruchomi program Moje Ciepło  

Sandra Świętek 
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Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw   

1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu   

zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 

Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji            

i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554). 
 

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 mie-

sięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.). Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć 
w terminie 14 dni. 

 

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe? 

Tak, każdy właściciel/zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację. 
 

Kto składa deklarację? 

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć 
ciepłownicza, pompa ciepła itd. 

 

Jak można złożyć deklarację? 

Deklarację można złożyć przez internet lub w wersji papierowej. Wersję papierową można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim  

w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 lub wysłać listem. Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie 

papierowej dostępne są po wydruku ze strony :  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji Urząd Miasta Kalety przygotował wydrukowane kopie deklaracji         

w punkcie obsługi klienta. 

 

Jak złożyć deklarację przez internet? 
Wejdź na stronę https://zone.gunb.gov.pl/ naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij. Instrukcja składania 

deklaracji w formie elektronicznej znajduje się pod adresem:  

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb.pdf?393 

 

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez internet? 
Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego. 

 

Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć pod adresem:       

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Pytania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można też przesyłać bezpośrednio na adres:                                  

info-CEEB@gunb.gov.pl 

 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  
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