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Październik 2022 

Marek Parys 

26 września 2022 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia podpisał umowę dofinansowania projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła        
w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska.  
     Zadanie będzie polegało na montażu 79 pomp ciepła, powietrznych, jak i gruntowych w budynkach jednorodzinnych na terenie 

naszego miasta. Projekt realizowany będzie w formule grantowej, co oznacza, że mieszkaniec po podpisaniu umowy z Miastem Ka-

lety, we własnym zakresie wyłoni wykonawcę swojej inwestycji, zrealizuje ją, sfinansuje, a następnie z wymaganymi dokumentami 

będzie ubiegał się o refundację poniesionych wydatków.  

     Uczestnicy zadania proszeni są o śledzenie strony www.kalety.pl, gdzie wkrótce podane zostaną dalsze informacje doty-

czące udziału w projekcie.  

Miasto Kalety podpisało umowę dofinansowania montażu pomp ciepła  

w budynkach jednorodzinnych 

Kalety i Gdynia nagrodzone w prestiżowym konkursie ECO MIASTO 2022 

28  września 2022 r., w War-

szawie odbyło się podsumo-
wanie kolejnej edycji prestiżowego 

już konkursu ECO Miasto, który 

organizowany jest corocznie przez 

Ambasadę Francuską w Polsce. 

Konkurs ma na celu nagrodzenie 

najbardziej zaangażowanych śro-
dowiskowo polskich miast.  

    Dlatego niezmiernie miło nam 

poinformować, że w kategorii 

„Efektywność energetyczna – odna-

wialne źródła energii” dla miasta 

poniżej 100 tysięcy mieszkańców, to 

właśnie Miasto Kalety zostało jej 

laureatem, natomiast dla miast po-

wyżej 100 tysięcy mieszkańców 

zwyciężyła Gdynia.  

     Symboliczną statuetkę oraz dy-

plom dla naszego Miasta odebrał burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia. Jury doceniło konsekwentne i kompleksowe podej-

ście Kalet w kwestii eko- inwestycji m.in. budowę farmy fotowoltaicznej przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, montażu pomp 

ciepła dla potrzeb budynku szkoły w Miotku, także modernizację miejskich budynków wielorodzinnych. 
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 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 
 

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

Materiały do Biuletynu przyjmowane są do 20-tego dnia każdego miesiąca 

 pod adresem: jacek.lubos@kalety.pl  

oraz w Urzędzie  Miejskim, w biurze nr 23 b.    

 

 Kontakt telefoniczny z redakcją: (034) 352– 76 –52,   

pon. 7.30- 17.00, wt. – czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00   

 
Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń: (034) 352– 76 –45 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com w godzinach 8.00– 13.30 

 
Redakcja  zastrzega sobie prawo redagowania materiałów.  

Za treść ogłoszeń  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. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

28 września, w Warszawie, burmistrz Klaudiusz Kandzia odebrał nagrodę za zwycięstwo Miasta Kalety w konkursie ECO miasto,   

w  kategorii „Efektywność energetyczna – odnawialne źródła energii”.  

3 października w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach.  

Podziękowanie 
Serdeczne podziękowanie dla Burmistrza Miasta Kalety za możliwość zorganizowania  

w dniu 11.09.2022r. 6 Grand Prix okręgu Katowice w skacie sportowym  

oraz ufundowania pucharów i nagród. 

Szczególne podziękowania kieruję dla pana Mariana Lisieckiego  

za przygotowanie sali i piękny wystrój. 
 

Prezes sekcji skata Jerzy Zowada 

 2 października grupa miłośników jazdy na dwóch kółkach wyjechała na zorganizowaną przez Miasto Kalety wycieczkę rowerową 
do zalanej kopalni w Pasiekach.  

5 października grupa seniorów z Kalet wyjechała na zorganizowaną przez Miasto Kalety oraz posłankę Barbarę Dziuk wycieczkę 
autokarową do Warszawy. 

21 września w Opolu podczas uroczystej gali XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia odebrał z rąk przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Fundacji Zielony Feniks wyróż-
nienie dla naszego miasta.  

26 września, w siedzibie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał 

umowę dofinansowania projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych          

w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska.  

W dniach 23-25 września w Zielonej odbyły się zawody w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym.   

15 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, w obecności przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich 

Gór, przewodniczącej Rady Miejskiej w Kaletach Janiny Perz, radnego Kazimierza Złotosza oraz druhów z Kaletańskiej OSP, bur-

mistrz Klaudiusz Kandzia podpisał umowę z wykonawcą na budowę nowej remizy strażackiej.  
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Na  terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ulicy Brzechwy, Miasto Kalety zamontowało dwa nowe zestawy zabawo-

we. Wzbogaciły one istniejący już w tym miejscu drewniany plac zabaw. Kolorowe, bezpieczne urządzenia na pew-

no przypadną do gustu najmłodszym i zachęcą do spędzania czasu na świeżym powietrzu.  

Dwa nowe zestawy wzbogaciły przedszkolny plac zabaw 

W  środę, 5 października miesz-

kańcy naszego miasta wzięli 
udział w wyjeździe do Warszawy, któ-

rego głównym punktem było zwiedza-

nie siedziby Sejmu RP.  
    Na miejscu uczestników wycieczki         

z Kalet przywitała pani poseł Barbara 

Dziuk, która wraz z przewodnikiem opro-

wadziła grupę po gmachu Sejmu.  

     Zwiedzanie rozpoczęło się od przejścia 

podziemnym korytarzem, gdzie znajduje 

się wystawa dotycząca sejmowania          

w okresie I Rzeczpospolitej, a także ma-

kieta współczesnego kompleksu budyn-

ków sejmowych. Następnie uczestnicy 

mieli okazję zasiąść na balkonie sali po-

siedzeń Sejmu, gdzie akurat trwały obra-

dy. Przewodnik wraz z panią poseł przed-

stawili krótkie prelekcje dotyczące historii 

i współczesności polskiego parlamentary-

zmu, a także odpowiadali na liczne pyta-

nia uczestników wycieczki. Bardzo cieka-

we były także wystawy z historycznymi 

eksponatami poświęconymi Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Zwiedzanie Sejmu za-

kończono wspólnym, pamiąt-
kowym zdjęciem.  

    Korzystając z pięknej pogo-

dy jaką zaoferowała w tym 

dniu stolica, udało się także 

zwiedzić „Łazienki Królew-

skie” oraz bardzo ciekawe 

Muzeum Geologiczne Państwowego In-

stytutu Badawczego   w Warszawie.  

    W wydarzeniu wzięła udział przewod-

nicząca Rady Miejskiej w Kaletach Janina 

Perz wraz z radnymi Mirosławą Potempa 

i Barbarą Przybyła.  

Udana wycieczka Seniorów do Warszawy 



 

www.kalety.pl 

Jacek Lubos 

Jacek Lubos 

Październik 2022               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety           5 
                                                                                                                  MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

Pierwsze stracone punkty 

Małapanew w środku tabeli, rezerwy Unii wiceliderem 

U nia Kalety utrzymuje niezmiennie pozycję lidera lublinieckiej grupy Klasy „A”, ale jej seria meczów bez 

porażki skończyła się 24 września. Kaletanie przegrali tego dnia 1:3 mecz w Glinicy pozwalając miejsco-
wemu Promieniowi zbliżyć się do pierwszego miejsca w tabeli zaledwie na 3 punkty.  Rywalizacja w lidze stała 
się tym samym ciekawsza, choć dla Unii oznacza to brak poprzedniego komfortu gry z bezpieczną przewagą. 

     Na przełomie września           

i października zespół z Fabrycz-

nej wygrał z Płomieniem Przy-

stajń 3:0 (17.09, dom), poniósł 

wspomnianą porażkę z Promie-

niem (24.09, wyjazd), rozgromił 

Victorię Strzebiń 5:1 (1.10, 

dom) i  skromnie pokonał LKS 

Sieraków Śląski 1:0 (8.10, wy-

jazd). 

   Unii pozostały do rozegranie 

w rundzie jesiennej jeszcze 

cztery mecze– 15 października 

zmierzy się u siebie z Huraga-

nem Jezioro, 23 października 

zagra na wyjeździe z Mechani-

kiem Kochcice, 29 października 

zagra w Kochanowicach z Ru-

chem, a 5 listopada podejmie na 

Fabrycznej Orła Pawonków.   

W  lublinieckiej Klasie „B” toczą ostatnie jesienne boje dwie drużyny z naszego miasta. Zespół        

z Kuczowa „rozjechał” 18 września ligowego outsidera z Lisowa na jego boisku aż 5:0, jednak 
następne 2 mecze przegrał—25 września u siebie z Pokojem Sadów 1:3 i 2 października w Lubecku          

z Unią 0:3. 

Rezerwy Unii wygrały u siebie 5:4 z Błękitnymi Herby (25 września), pokonały na wyjeździe LKS Hadra 4:0 (1 paździer-

nika) i zremisowały u siebie 2:2 z Rozwojem Olszyna (9 października).  

Małapanew zagra jeszcze: 

- 16 października z Dragonem Rusino-

wice (dom). 

- 22 października z Płomieniem Ła-

giewniki Wielkie (wyjazd), 

- 30 października z LKS Wierzbie 

(dom), 

- 5 listopada z Tajfunem Harbułtowice 

(wyjazd), 

- 13 listopada z Promieniem II Glinica 

(dom), 

-20 listopada z Unią II Kalety, 

(wyjazd) 

Mecze rezerw Unii: 

- 15 października Rybak Ciasna 

(wyjazd), 

- 23 października KS Gwoździany 

(dom), 

- 30 października Liswarta II Lisów 

(wyjazd), 

- 6 listopada Pokój Sadów (dom), 

- 12 listopada Unia Lubecko (wyjazd), 

- 20 listopada Małapanew Kuczów 

(dom). 
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W  niedzielę, 2 października, gru-

pa miłośników jazdy na dwóch 
kółkach wyjechała na zorganizowaną 
przez Miasto Kalety wycieczkę rowero-

wą do zalanej kopalni w Pasiekach. 

Skromny, aczkolwiek bardzo zróżnico-

wany wiekowo, peleton poprowadził 

instruktor turystyki kwalifikowanej- 
Jacek Lubos.  
    Trasa wiodła spod budynku Urzędu 

Miejskiego do Zielonej, skąd leśnymi 

ścieżkami rowerzyści dostali się do stani-

cy przy Garbatym Moście. Po krótkim 

postoju wyruszono do miejsca docelowe-

go- zalanej kopalni w Pasiekach 

(Miasteczko Śląskie- Bibiela). Tam kale-

tańskich cyklistów powitał gospodarz 

Miasteczka- burmistrz Michał Skrzydło, 

który wcielił się w rolę przewodnika po 

tym bardzo ciekawym miejscu. Uczestni-

cy wycieczki poznali historię kopalni rud 

żelaza zalanej w katastroficznych okolicz-

nościach 17 czerwca 1917 roku, obejrzeli 

pozostałości zabudowań, a także stawy 

powstałe w miejscu odkrywek z wejścia-

mi do sztolni wydobywczych.  

    Zwiedzanie zakończono grupową foto-

grafią, po czym Pan Burmistrz zaprosił 

całą grupę na regeneracyjny posiłek do 

Brynicy, gdzie na niedawno powstałym 

skwerku z wiatami, grillem i miejscem na 

ognisko, właśnie kończyła wycieczkowy 

sezon miasteczkowska grupa rowerowa 

"Rogole na kole". Był bogracz, kiełbaski, 

kawa i ciasto, a przede wszystkim przemi-

ła sąsiedzka atmosfera, której nie zdołała 

zakłócić nawet kapryśna w tym dniu po-

goda. Po przejściu ostatniej (a przynajm-

niej tak się na ten moment mogło wyda-

wać) deszczowej chmury rowerzyści, 

dziękując gospodarzom za gościnę, ruszy-

li przez Żyglin w drogę powrotną do Ka-

let. Na 15 minut przed finiszem wszyst-

kich zalała ściana deszczu, ale cóż- jesień 
rządzi się swoimi prawami. Ulewa na 

szczęście nie zdołała pogorszyć humorów. 

Około godziny 16.30 niedzielna rowero-

wa wyprawa z przygodami dobiegła koń-
ca.  

    W roku 2023 Miasto Kalety planuje 

organizację cyklu ośmiu wycieczek do 

miast i gmin powiatu tarnogórskiego.       

O szczegółach napiszemy wkrótce 

Rowerowa wyprawa do Pasiek i Brynicy 
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Na  początku września drużyna 

Spartan Team Kalety wzięła 
udział w Mistrzostwach Polski w bie-

gach przeszkodowych.  
    Dwa dni zmagań, na dwóch dystansach 

3 i 12 kilometrów, plus formuła KIDS.    

W swoich kategoriach wiekowych wy-

startowało łącznie 12 zawodników z dru-

żyny. W sobotę rozegrały się starty krót-

kie, w których świetnie zaprezentował się 
Piotr Gabryś bezbłędnie pokonując prze-

szkody i meldując się na pierwszym miej-

scu w swojej kategorii wiekowej na me-

cie.  

    Kolejny medal na tym samym dystansie 

dorzuca Tomasz Rajnich zajmując drugie 

miejsce w kategorii 13-15 lat. W tym sa-

mym dniu w formule Elite Kids swój już 
trzeci start zalicza Julia Marzec broniąca 

podwójnego złota z dwóch ostatnich lat. 

Julia kończy zawody z brązowym meda-

lem na trzecim miejscu.  

    W formule KIDS startowali również 
inni reprezentanci drużyny Franek, Julka  

i Szymon. W niedzielę odbyły się starty 

na dystansie 12 km. Zawodnicy sprawili 

olbrzymią niespodziankę, gdzie na pierw-

szym miejscu zameldował się Maksymi-

lian Budny, a tuż za nim srebro wywal-

czył Tomasz Rajnich. Obaj Panowie stają 

na wspólnym podium swojej kategorii 

wiekowej.  

    Pozostali zawodnicy również spisali się 
rewelacyjnie meldując się na mecie i koń-
cząc biegi prawie bezbłędnie. Brawa rów-

nież dla nich, bo zabrakło naprawdę nie-

wiele, żeby stanąć na podium. Drużyna 

wróciła do domu z workiem medali, tytu-

łami Młodych Mistrzów Polski w katego-

riach wiekowych, nowymi doświadcze-

niami i przede wszystkim uśmiechami na 

twarzach. 

    Wyjazd na Mistrzostwa Polski został  

w pełni finansowany przez sponsorów 

drużyny, zaangażowanych rodziców         

i Miasto Kalety. W imieniu drużyny dzię-
kuję za każdą pomoc, dzięki której tak 

skutecznie realizujemy wyznaczone cele.  
 

Trener Karol Nowakowski 

Spartan Team Kalety na Mistrzostwach Polski w biegach przeszkodowych w Sopocie  
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W  dniach 23-25 września 2022 r. 

w Zielonej odbyły się zawody 
w Pneumatycznym Strzelectwie Tere-

nowym. Zielona już od kilku lat jest 

gospodarzem tych zawodów goszcząc 

na swoim terenie zawodników nie tylko 

z Polski ale również z Czech i Litwy.  

    W trzydniowych zmaganiach wzięło 

udział około 110 zawodników. Zawody 

polegały na strzelaniu do metalowych 

figurek rozmieszczonych w lesie. Organi-

zatorem zawodów był Śląski Klub Strze-

lecki Hunter Team z siedzibą w Zabrzu. 

Współorganizatorem wydarzenia było 

Miasto Kalety, a patronat nad zmaganiami 

objął Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia.  

    Jak co roku, zawody w Zielonej odbyły 

się dzięki staraniom mieszkańców nasze-

go miasta p. Dariusza Mazana, p. Czesła-

wa Krus oraz radnego Grzegorza Krupy. 

W wydarzeniu udział wzięli burmistrz 

Miasta Klaudiusz Kandzia, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Janina Perz oraz radny 

powiatowy Eugeniusz Ptak.  

 

    Wyniki Mistrzostw Polski w Pneuma-

tycznym Strzelectwie Terenowym 2022 

przedstawiają się następująco: 

 

HFT1 

1. Karel Ryl 191p (94p sobota; 97p nie-

dziela) 

2. Dariusz Kida 191p (91p sobota; 50p 

niedziela) 

3. Krzysztof Szałkowski 191p (96p sobota; 

95p niedziela) 

 

HFT2 

1. Tomasz Knysak 176p (92p sobota; 84p 

niedziela) 

2. Dawid Dyrcz 174p (91p sobota; 83p 

niedziela) 

3. Sławomir Wałęga 174p (87p sobota; 

87p niedziela) 

 

FT 

1. Sergiej Zubenko 99p (50p sobota; 49p 

niedziela) 

2. Paweł Świtkowski 91p (45 sobota; 46 

niedziela) 

3. Janusz Pelucha 91p (42p sobota; 49p 

niedziela) 

 

Junior: 

1. Michał Mazan 168p (79p sobota; 89p 

niedziela) 

2. Bartłomiej Knysak 156p (77p sobota; 

79p niedziela) 

3. Bartosz Budziński 152p (66p sobota; 

86p niedziela) 

 

Nocne HFT 

1. Jan Kobyłecki 49p 

2. Marek Krempczyński 49p 

3. Ryszard Żymła 48p 

 

Drużyny: 

1 Czech Team 

2 WKFT 

3 Wichura HFT 

W Zielonej po raz kolejny odbyły się zawody  
w Pneumatycznym Strzelectwie Terenowym 

D ziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ka-

lety serdecznie zaprasza najmłod-
szych (od 4 roku życia) na bezpłatne 

zajęcia taneczno-wokalne do Miejskie-

go Domu Kultury w Kaletach. Lekcje 

ruszyły we wrześniu i odbywają się we 

wtorki o godzinie 15.00 w siedzibie ka-

letańskiego MDK-U.  
    Od września trwają również w Miej-

skim Domu Kultury zajęcia z tańca nowo-

czesnego, które odbywają się w czwartki 

o godzinie 15.00 (dzieci w grupie wieko-

wej 5-9 lat) oraz o godzinie 16.00 (dzieci 

starsze).  

Serdecznie zapraszamy!  

Zapraszamy na zajęcia     
taneczno-wokalne  

do kaletańskiego MDK-u 

Pamiątkowy medal dla kaletańskiego Sztabu WOŚP 

We  wrześniu na ręce Szefa Szta-

bu Nr 374 przy MDK w Kale-
tach Mariana Lisieckiego, został prze-

kazany medal 30-lecia Fundacji WOŚP.  
    Sztab otrzymał go w podziękowaniu za 

trzy dekady niesienia pomocy w ramach 

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZ-

NEJ POMOCY.  

„Tyle wspaniałych przeżyć, tyle wspania-

łych akcji i słów oraz wspaniałych Fina-

łów, podczas których serca wielu milio-

nów Polaków są zjednoczone w idei nie-

sienia pomocy. Dziękujemy, że razem mo-

żemy tworzyć ten pozytywny zgiełk, że 

razem tworzymy najważniejszą ideę społe-

czeństwa obywatelskiego. Pomagamy tym, 

którzy pomocy potrzebują. Dziękujemy za 

przyjaźń i wiarę w to, że możemy w tych 

trudnych czasach stanowić o ludzkiej soli-

darności i ogromnej miłości do życia. Pa-

miętajcie, że gramy do końca świata           

i jeden dzień dłużej." Podpisał Jurek 

Owsiak.  

     Jesteśmy dumni, że Kalety znalazły się 
wśród nagrodzonych takim medalem. To 

dzięki wszystkim organizatorom, wolonta-

riuszom, dawcom krwi i sponsorom. Dzię-
kujemy!  



 

www.kalety.pl 

Piotr Kalinowski 

MATERIAŁ PŁATNY 

Październik 2022               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety             9 
                                                                                                                   MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

8  lipca 1914 roku w fabryce miał 

miejsce wielki pożar, który 

zniszczył prawie połowę zabu-

dowań widocznych na fotografii, 

zapasy drzewa oraz większość 
maszyn. Odbudowa fabryki ze 

zniszczeń spowodowanych pożarem 

trwała około pół roku. 

Jeśli zaś chodzi o podróże balonowe         

w naszej okolicy, to poświadczone są 
one w prasie śląskiej już w 1901 

roku, gdzie opisano przygodę aus- 

triackich wojskowych, których balon 

wiatry zagnały z Krakowa aż nad 

Kalety. Próbowali oni lądować na 

leśnej polanie pomiędzy Woźnikami   

i Kaletami, jednak robotnicy leśni, 

którzy nie wiedzieli co to za dziwny 

stwór, uciekli na ich widok w gęst-

winę leśną. Wylądować austriackim 

wojskowym udało się dopiero w Ku- 

czowie, skąd przewieziono ich wraz   

z balonem na stację kolejową w Kale-

tach.                                                                                                    

Widok z balonu na fabrykę celulozy i papieru w Kaletach wykonany około 1910 roku przez firmę Eckert & Pflug z Lipska.  

Fabryczne wspomnienie 
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Miasto Kalety z wyróżnieniem Zielonego Feniksa 

21  września w Opolu, podczas uroczystej 

gali XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Eko-
energetyki Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia odebrał z rąk przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

oraz Fundacji Zielony Feniks wyróżnienie dla 

naszego miasta.  
    Kapituła nagrody dostrzegła i doceniła działania 

naszego miasta we wspieraniu i upowszechnianiu 

idei ekoenergetyki, osiągnięcia w propagowaniu 

rozwiązań i technologii związanych z efektywnością 
energetyczną na bazie odnawialnych źródeł energii. 

Jako przykład takich działań w Kaletach przedsta-

wiony został projekt budowy 200 kW instalacji foto-

woltaicznej zaspokajającej potrzeby energetyczne 

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach. Nagro-

da ta to wspaniała mobilizacja do dalszych tego typu 

realizacji.  

M iło nam poinformować, że Mia-

sto Kalety otrzymało wyróżnie-
nie w ramach II Ogólnopolskiego Kon-

kursu dla Jednostek Samorządu Tery-

torialnego na Najbardziej Innowacyjny 
Energetycznie Samorząd – edycja 2022.  

    Kapituła Konkursu dla wyróżniających 

się samorządów przyznała Certyfikat In-

nowacyjnego Energetycznie Samorządu 

za całokształt starań na rzecz innowacyj-

ności energetycznej.  

    W przypadku Miasta Kalety dużą rolę 
dla osiągnięcia tego sukcesu odegrały 

działania jakie zostały wykonane w przed-

miocie montażu instalacji do produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych, m.in.  

200 kW instalacja fotowoltaiczna na po-

trzeby funkcjonowania Miejskiej Oczysz-

czalni Ścieków. Z województwa śląskiego 

nagrodzone zostało tylko dwa miasta Ka-

lety i Tychy.  

 Kalety z Certyfikatem Innowacyjnego Energetycznie Samorządu 

Agnieszka Kwoka 

W  czwartek 15 września, w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego        

w Kaletach, w obecności przedstawicieli 

Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnow-

skich Gór, przewodniczącej Rady Miej-

skiej w Kaletach Janiny Perz, radnego 

Kazimierza Złotosza oraz druhów         

z Kaletańskiej OSP, Burmistrz Klau-

diusz Kandzia podpisał umowę z wyko-

nawcą na budowę nowej remizy stra-

żackiej. 

     Nowa siedziba dla kaletańskich ochot-

ników zlokalizowana zostanie u zbiegu 

ulic Gwoździa i Leśnej, nieopodal stacji 

pogotowia ratunkowego. Miejsce to już 
od dawna miało takie przeznaczenie.  

    Wykonawca firma TIGER-BUD S.C.    

z Rusinowic podpisując 15 września umo-

wę zobowiązała się wznieść budynek        

i oddać do użytkowania w ciągu 12 kolej-

nych miesięcy. Data ta zbiegnie się z ko-

lejnym ważnym wydarzeniem w historii 

naszego miasta i funkcjonowaniem ochot-

niczej jednostki straży, bowiem na rok 

2023 przypada 100 lecie działalności na-

szych ochotników w Kaletach.  

    Przypomnijmy, że środki na realizację 
tej inwestycji w kwocie 4 496 296,98 zł 

pochodzą z budżetu miasta Kalety oraz 

Programu Inwestycji Strategicznych         

w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład. 

Umowa na budowę remizy strażackiej podpisana 

Agnieszka Kwoka 
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Michał Szewczyk 

Sprawozdanie z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach 

W  poniedziałek, 3 października 

2022 r. w sali posiedzeń Urzę-
du Miejskiego w Kaletach odbyła się 
XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miej-

skiej w Kaletach, obradom przewodni-

czyła Janina Perz - przewodnicząca 

Rady Miejskiej. W sesji wzięło 14 rad-

nych, co przy 15 osobowym składzie 
Rady Miejskiej upoważnia Radę do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

W pierwszych punktach porządku ob-

rad przedstawione zostały sprawozda-

nia burmistrza oraz przewodniczącej    
z okresu międzysesyjnego.  

    W trakcie sesji podjęto następujące 

uchwały:  

Nr 320/XXXIX/2022 w sprawie udziele-

nia pomocy finansowej Powiatowi Tarno-

górskiemu na rzecz opracowania Progra-

mu Rozwoju Tras Rowerowych na obsza-

rze Powiatu Tarnogórskiego.  

Nr 321/XXXIX/2022 w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 

2030.  

Nr 322/XXXIX/2022 zmieniająca uchwa-

łę 310/XXXVII/2022 w sprawie udziele-

nia pomocy finansowej Powiatowi Tarno-

górskiemu na realizację zadania: „Remont 

mostu w drodze powiatowej przy ul. Sta-

wowej”.  

Nr 323/XXXIX/2022 w sprawie zmian 

budżetu Miasta Kalety na 2022 rok. 

Nr 324/XXXIX/2022 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2029.  

Nr 325/XXXIX/2022 w sprawie odpowie-

dzi na skargę Wojewody Śląskiego z dnia 

5 września 2022 r. na uchwałę Nr 47/

VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach         

z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określe-

nia trybu i sposobu powoływania i odwo-

ływania członków Zespołu Interdyscypli-

narnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz szczegółowych warun-

ków jego funkcjonowania.  

Nr 326/XXXIX/2022 w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Nr 327/XXXIX/2022 w sprawie wyraże-

nia zgody na nabycie nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ry-

szard Sendel przedstawił radnym protokół 

z kontroli wydatków związanych z prowa-

dzeniem usług opiekuńczych przez Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej przy 

Urzędzie Miejskim w Kaletach za 2021 

rok.  

    Radni dyskutowali także w sprawie 

wniosku Nadleśnictwa Świerklaniec        

w sprawie ustanowienia pomnikiem przy-

rody Alei Dębów wzdłuż ul. Bukowej      

w Truszczycy.  

    W punkcie wolne głosy i informacje 

zgłaszano bieżące sprawy. 

M iejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaletach informuje, że 

wnioski o wypłatę dodatku dla gospo-
darstw domowych z tytułu wykorzysty-
wania niektórych źródeł ciepła (pelet 
drzewny, drewno kawałkowe, inny ro-
dzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej 
opałowy) są dostępne w biurze MOPS - 
parter budynku UM. Wnioski można 
składać do 30 listopada 2022 r. w gmi-
nie właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby składającej wnio-
sek. Szczegółowe informacje oraz wnio-
sek do pobrania i wydrukowania znaj-
dują się na stronie Ministerstwa Klima-
tu i Środowiska  (https://www.gov.pl/
web/klimat/inne-zrodla-ciepla) 
    Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą 
RODO (obowiązek informacyjny) , doty-
czącą przetwarzania Państwa danych oso-
bowych zgodnie z art. 13 RODO oraz 

wydrukowanie, podpisanie i załączenie jej 
do wniosku o wypłatę dodatku dla gospo-
darstw domowych z tytułu wykorzysty-
wania niektórych źródeł ciepła.  
     Wniosek o wypłatę dodatku dla gospo-
darstw domowych z tytułu wykorzysty-
wania niektórych źródeł ciepła jak i wnio-
sek o dodatek węglowy można również 
złożyć elektronicznie za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej e-PUAP na 
elektroniczną skrzynkę podawczą Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej         
w Kaletach. Prawidłowo wypełniony 
wniosek, opatrzony podpisem elektro-
nicznym https://www.gov.pl/web/gov/
podpisz-dokument-e lekt ronicznie-
wykorzystaj-podpis-zaufany)  należy 
przekazać za pomocą formularza - pismo 
ogólne do podmiotu publicznego.  

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Ewa Mikołajewska- Haiska 

Rozpoczął się remont mostu na ul. Stawowej w Zielonej  

Z arząd Dróg Powiatowych w Tar-
nowskich Górach rozpoczął re-

mont obiektu mostowego na ulicy Sta-
wowej w Zielonej. Prace wykonuje 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
DIAG-MOST z Warszawy.  

     W wyniku przeprowadzonej procedury 
przetargowej koszt tej inwestycji został 
określny na kwotę 308.041,20 zł. Na re-
alizację tego zadania Miasto Kalety udzie-
liło pomocy finansowej Powiatowi Tarno-
górskiemu w wysokości 50% kosztów 
całkowitych, lecz nie większych niż    
154.000 zł. Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Kaletach zostały już zabezpieczo-
ne środki na ten cel.  
    W ramach zadania przeprowadzony 
zostanie również remont mostu nad rzeką 
Mała Panew w ciągu ulicy Ks. Drozdka   
w Kaletach. Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma PRIMOST z Będzina, która 
wykona prace za kwotę 204.118,50 zł. 

Tutaj inwestycja zostanie w całości sfi-
nansowana przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Tarnowskich Górach.  
    Zakończenie prac na tych obiektach 
mostowych ustalono na 4 miesiące od 
dnia podpisania umowy.  

Realizacja pomocy  
żywnościowej w 2022 r. 

K alety od wielu lat realizują Pro-
gram Operacyjny Pomocy Żywno-

ściowej współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Realizatorem progra-
mu w gminie Kalety jest Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. W bieżącym 
roku program ten obejmuje dostawy 
żywności dla osób najbardziej potrzebu-
jących oraz działania towarzyszące       
w formie warsztatów.  
    Osoby zainteresowane ww. formą po-
mocy proszone są o kontakt z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kale-
tach – siedziba Urzędu Miejskiego pokój 
nr 8, 7a lub pod nr tel. 34 35 27 634,        
34 35 27 643.            
    Kryterium dochodowe uprawniające do 
korzystania z ww. formy pomocy wynosi: 
dla osoby samotnie gospodarującej 
1.707,20 zł, natomiast dla osób w rodzinie 
wynosi 1.320 zł na osobę.  
    Kolejna dostawa artykułów żywnościo-
wych planowana jest na drugą połowę 
października  br. 

Ewa Mikołajewska- Haiska 
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