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185.100 zł na kaletańskie laboratoria przyszłości 

M iasto Kalety otrzymało 185 100 
zł dofinansowania w ramach 

programu Laboratoria Przyszłości – 
125 100 zł dla Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kaletach i 60 000 zł 
dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kaletach Miotku. 
    Laboratoria Przyszłości to program 

skierowany do szkół podstawowych oraz 

ogólnokształcących szkół artystycznych. 

Jego celem jest budowanie kompetencji 

kreatywnych i technicznych wśród 

uczniów.  

   W ramach Laboratoriów Przyszłości 

szkoły otrzymały wsparcie finansowe na 

zakup wyposażenia technicznego potrzeb-

nego w kształtowaniu i rozwijaniu umie-

jętności manualnych i technicznych, 

umiejętności samodzielnego i krytyczne-

go myślenia, zdolności myślenia matema-

tycznego oraz umiejętności w zakresie 

nauk przyrodniczych, technologii i inży-

nierii, stosowania technologii informacyj-

no-komunikacyjnych, jak również pracy 

zespołowej, dobrej organizacji i dbania 

o porządek na stanowisku pracy oraz ra-

dzenia sobie w życiu codziennym. 

    Laboratoria Przyszłości to nowoczesny 

sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne    

i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainte-

resowania nie tylko na lekcjach techniki    

i w ramach innych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 
pozalekcyjnych, kół zainteresowań. 
    Szkoły zakupią: - drukarki 3D z akce-

soriami, slicerami, ploterami, mikrokon-

trolery z sensorami, sprzęt do nagrań 
(kamery, greenscreeny, mikrofony), stacje 

lutownicze, sprzęt do robotyki, narzędzia, 

sprzęt audio-video i AGD, wyposażenie 

stanowisk oraz materiały eksploatacyjne    

i bhp. 

Cena 1,50 zł 

Kolejny projekt Miasta Kalety z dotacją Unii Europejskiej.  
Budynek szkoły w Miotku będzie jeszcze bardziej ekologiczny 

Z arząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 
kolejny projekt Miasta Kalety. Tym razem jest to przed-

sięwzięcie, które będzie miało wpływ na poprawę jakości po-
wietrza w naszym mieście. Przyznana dotacja przeznaczona 
zostanie na montaż dwóch pomp ciepła o mocy 40kW każda 
oraz 12 kW instalację fotowoltaiczną, zasilającą te pompy. 
    Przypomnijmy, że na budynku szkoły w ramach innego projektu 

funkcjonuje już 5 kW instalacja. Dzięki środkom Unii Europej-

skiej budynek szkoły w Miotku będzie jeszcze bardziej ekologicz-

ny. Realizacja tego projektu między innymi ograniczy wydzielanie 

do atmosfery gazów cieplarnianych oraz zredukuje emisję pyłów 

zawieszonych. 

     Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 519 331,12 zł, zaś 
dotacja UE to 441 431,44 zł. 

     Po wprowadzeniu przez radnych zadania do budżetu, rozpocz-

nie się procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy tej 

inwestycji. 
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu  

LKS Małapanew Kuczów 

 

 

 
 

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu      
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, 

PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% 
PODATKU   NALEŻNEGO NA RZECZ  

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO)  
wpisując nazwę  

„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334  
oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  
wpisać nazwę naszego klubu, czyli  

MAŁAPANEW  KUCZÓW.       
  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również  
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przezna-

czone na poprawę warunków uprawiania sportu przez 
dzieci i młodzież w klubie  Małapanew Kuczów.   

Przekaż  1% podatku dla  Karolinki, 
bo Twoja pomoc może   

wiele zmienić. 
 

Mam na imię Karolina , mam 15 lat. 
Jestem chora na epilepsję ( p adaczka ) , 

autyzm i zaburzenia hiperkinetyczne . 
Leczenie wymaga  długotrwałej i intensywnej 

rehabilitacji  . 
 

1% to dla mnie szansa by funkcjonować w normalny sposób. 
Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie pozwoli szybciej wrócić  

do zdrowia. 
Dzięki regularnej i intensywnej rehabilitacji jest na to szansa . 

Pomóż mi tą szanse maksymalnie wykorzystać . 
Rozlicz się z sercem ! Z góry dziękuję za okazaną pomoc. 

Fundacja Dzieciom '' Zdązyć z Pomocą '' 
KRS 0000037904 

Tytułem : 20635 Rzepa Karolina. 
    Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola  

„ Wyrażam zgodę ” .  
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Wyrazy współczucia z powodu śmierci męża 

śp. Romana Rapczyńskiego 

Pani Izabeli Rapczyńskiej, wieloletniemu  pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kaletach  

składają: 

burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.  

Podziękowanie  

Serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Miasta Kalety wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego,      

Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej wraz z radnymi, Panu dyrektorowi MDK i MBP wraz z pracownikami, 

Pani dyrektor CUW wraz z pracownikami, orkiestrze, a także Rodzinie, Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Delegacjom oraz wszystkim tym, którzy łączą się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej 

Naszego ukochanego męża, ojca, teścia i dziadka 

ś.p. Andrzeja Ziora 
Dziękujemy za tak liczne przybycie, okazane wsparcie i wyrazy współczucia oraz za złożone wieńce i kwiaty. 

Pogrążeni w smutku – żona i syn z rodziną  

16 grudnia 2021 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach,  

21 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał umowę notarialną przeniesienia prawa użytkowania wie-

czystego części terenu przy parku tematycznym „Ichtiopark” przysługującego Kaletańskim Zakładom Celulozowo-Papierniczym    

w likwidacji na rzecz Gminy Kalety,     

17 grudnia 2021 r., na nowo powstałej ścieżce dydaktycznej wokół Cisa Donnersmarcka odbyła się pierwsza, plenerowa lekcja przy-

rody. 

4 grudnia 2021 r. w Miejskim Domu Kultury odbył się XVIII Ogólnopolski Turniej ROCK&ROLLA o puchar Burmistrza Miasta 

Kalety. 

6 stycznia 2022 r., w święto Objawienia Pańskiego, w kościele parafialnym w Jędrysku odbył się koncert kolęd w wykonaniu kale-

tańskiego chóru SONATA.   

 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  

śp. Eugeniusza Urbańczyka 

piłkarza i wieloletniego działacza KS Unia Kalety, wychowawcy piłkarskiej młodzieży  

rodzinie zmarłego składają: 

burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.  

Podziękowanie  

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestniczących w ceremonii pogrzebowej    

ś.p. Romana Rapczyńskiego  
składają: 

 żona 

 oraz córka z rodziną 
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Agnieszka Kwoka 

Aleksandra Wilk 

W raz z rozpoczynającym się nowym rokiem 2022 przedstawiamy Państwu garść statystyk doty-

czących miasta Kalety za rok ubiegły. Tak, na dzień 31 grudnia 2021 roku, wyglądała statysty-

ka mieszkańców ze względu na płeć i wiek:  

Minął kolejny rok... Kalety według danych statystycznych 

    Liczba narodzonych, a jednocześnie zameldowanych 

w Kaletach mieszkańców wzrosła w roku 2021 i wynosi-

ła 62. W roku 2020 liczba ta była niższa o 10 osób i wy-

nosiła 52. Wzrosła również liczba zgonów: 125 w 2021 

roku i 111 w roku 2020.  

    W roku 2021 statystyka małżeństw wynosiła 42,         

a więc była wyższa niż w roku 2020 (35), w tym zarów-

no małżeństwa wyznaniowe jak i cywilne. W minionym 

roku czasowo zameldowało się w naszym mieście 288 

osób, w tym 201 cudzoziemców. Spoza gminy dokonało 

migracji do Leśnego Zakątka Śląska 60 osób, przemel-

dowało się w jego obrębie 199 osób, natomiast 315 osób 

się wymeldowało.  

    W ubiegłym roku kaletanie odebrali 505 dowodów 

osobistych. Najstarszymi obywatelkami naszego miasta 

są obecnie 3 kobiety urodzone w 1924 roku – najstarszą 
jest Pani Anna z Jędryska. Natomiast najmłodszą miesz-

kanką Kalet (stan na 31 grudnia 2021 r.) jest Iga urodzo-

na w grudniu 2021 roku.  

W  piątek, 17 grudnia 2021 r., na 

nowo powstałej ścieżce dydak-
tycznej wokół Cisa Donnersmarcka 

odbyła się pierwsza, plenerowa lekcja 

przyrody. Przygotowana została przez 

uczniów klasy IVa wraz z wychowawcą 
p. Ewą Bilińską. Młodzi miłośnicy eko-

logii zorganizowali bardzo ciekawe za-
jęcia przyrodnicze w terenie. Gościem 

specjalnym plenerowej lekcji był leśni-

czy leśnictwa Jędrysek p. Marek Górec-

ki, który pokrótce opowiedział historię 

tego pomnika przyrody oraz wygłosił 

bardzo interesującą prelekcję na temat 
wiekowego cisa.  
    W wydarzeniu wziął także udział bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia 

oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Jani-

na Perz wraz z przewodniczącą Komisji 

Oświaty Ireną Nowak. Po ciekawych zaję-
ciach w plenerze, wszyscy uczestnicy 

mieli okazję rozgrzać się przy gorącej 

herbacie i małym poczęstunku w pobli-

skiej Stanicy Donnersmarcka.  

   Przypomnijmy, że ścieżka dydaktyczna 

w formie pętli wokół Cisa Donnersmarcka 

powstała ze środków budżetu Miasta Ka-

lety. Dodatkowo, Miasto pozyskało dofi-

nansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 

na oznakowanie tej ścieżki poprzez za-

montowanie na jej trasie tablic informa-

cyjnych i dydaktycznych gier terenowych.  

Pierwsza lekcja przyrody przy Cisie Donnersmarcka 
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P o d c z a s  g r u d n i o w e j  G a l i 

„Zielonych Czeków” prezes Zarzą-
du Koła PZW Kalety Robert Kuder 

odebrał wyróżnienie w tym konkursie 

za działania na rzecz ochrony przyrody 

oraz edukacji ekologicznej - w szczegól-

ności na terenie parku tematycznego 

Ichtiopark.  
    Burmistrz Miasta Kalety składa ser-

deczne gratulacje całemu zarządowi kale-

tańskiego Koła PZW, dziękując tym sa-

mym za działalność na rzecz naszego 

miasta. Jest to kolejne wyróżnienie w tym 

konkursie dla tego Stowarzyszenia.  

   Przypomnijmy, że w roku 2018 nagrodę 
indywidualną odebrał prezes Koła Robert 

Kuder. „Zielone Czeki” to coroczne na-

grody przyznawane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach za działal-

ność na rzecz ochrony środowiska i go-

spodarki wodnej z okazji Dnia Ziemi. 

 

Kolejne wyróżnienie w konkursie „Zielone Czeki”  
dla kaletańskiego Koła PZW 

Wyróżnienie dla Pani  
Agaty Pena w konkursie  

plastycznym w Jaworznie 

N asi Artyści z grupy INSPIRACJE 

wzięli udział w VII edycji ogólno-
polskiego konkursu plastycznego pt.     

"Pędzlem, nitką i dłutem malowane - 

pokaż co potrafisz", którego organiza-

torem jest Stowarzyszenie Twórców 

Kultury w Jaworznie przy współpracy 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ja-
worznie.  
    Wyróżnienie w kategorii Haft, otrzy-

mała Pani Agata Pena za obraz z włóczki 

"ZACHODNI WIATR". Serdecznie gra-

tulujemy Pani Agacie za piękny sukces 

dzięki któremu nasza miejscowość znów 

znalazła się na mapie Twórców Kultury.  

   W ubiegłym roku nagrodę za najpięk-

niejszą rzeźbę otrzymał Pan Gerard Ma-

zur.  

    Jesteśmy dumni z naszych artystów 

Plastyków INSPIRACJE i dziękujemy za 

piękne reprezentowanie naszej miejsco-

wości w tym konkursie. 

 

Agnieszka Kwoka 

4  grudnia 2021 r. w Miejskim Domu 

Kultury odbył się XVIII Ogólnopol-
ski Turniej ROCK&ROLLA o puchar 

Burmistrza Miasta Kalety. Z radością 

informujemy, że po raz kolejny wywal-

czyła go reprezentacja Grupy Rock 

Time z MDK Kalety! W konkursie wy-

startowało 10 par reprezentujących 
m.in. Kalety, Tarnowskie Góry, War-

szawę, Wrocław i Gliwice.  
    Turniej rozpoczął się o godz. 17.00         

i tradycyjnie podzielony został na trzy 

etapy. W ścisłym finale znalazło się 6 par, 

w tym aż 3 reprezentujące grupę Rock 

Time Kalety.  

    Po godzinnym konkursie, jury w skła-

dzie: Agata Paczyna, Grzegorz Wolny      

i Piotr Ziemianek wyłonili zwycięzców. 

Prezentując najwyższy poziom, na po-

dium znaleźli się:  

I miejsce – Katarzyna Bodora       

i Adrian Kalus reprezentujący 

Rock Time MDK Kalety  

II miejsce - Julia i Daniel Led-

woń reprezentanci 3Arte Gliwice 

III miejsce – Renata Kot i Mi-

chał Woźnica reprezentujący 

Piekarnię Piwa z Tarnowskich 

Gór.  

Nagrodę Publiczności zdobyli: 

Sonia Kulawik i Maksymilian 

Solecki.  

    W ramach sobotnich zmagań, 
odbył się także II Turniej tańca 

rock&rollowego dla Seniorów, którego 

zwycięzcami zostali:  

I miejsce - Krystyna i Bogusław Zok        

z Kalet  

II miejsce – Maria i Jerzy Brześcińscy      

z Katowic  

III miejsce – Stefania Marciniak Mocek    

i Andrzej Mocek z Kalet  

    Wszystkie zwycięskie pary otrzymały 

pamiątkowe medale i puchary, które wrę-
czył dyrektor Miejskiego Domu Kultury 

w Kaletach Marian Lisiecki.  

    Zwycięzcom oraz uczestnikom turnieju 

serdecznie gratulujemy. Burmistrz Miasta 

Kalety składa podziękowania dyrektorowi 

Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 

Marianowi Lisieckiemu za organizację 
XVIII Ogólnopolskiego Turnieju 

ROCK&ROLLA w Kaletach.  

Reprezentanci Rock Time Kalety zwycięzcami 
 XVIII Ogólnopolskiego Turnieju ROCK&ROLLA  

o puchar Burmistrza Miasta Kalety 
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P unkt konsultacyjny w Urzędzie 

Miejskim w Kaletach został uru-

chomiony 1 września 2019 roku. Od 

tamtej pory mieszkańcy Kalet chętnie 

korzystali z przewidzianego dofinanso-
wania w ramach programu Prioryteto-

wego Czyste Powietrze. Do końca 2021 

roku do WFOŚiGW w Katowicach 

wpłynęło 288 wniosków złożonych za 

pośrednictwem punktu konsultacyjne-

go Czyste Powietrze w Kaletach na 
łączną kwotę ponad 3,5 mln złotych.  
    Największym zainteresowaniem wśród 

złożonych wniosków cieszyły się kotły na 

ekogroszek, na drugim miejscu uplasowa-

ły się kotły na pellet, natomiast na trzecim 

miejscu pośród wszystkich złożonych 

wniosków były pompy ciepła. Ponadto, 

oprócz ubiegania się  o wsparcie finanso-

we na wymianę źródła ciepła ponad poło-

wa wnioskodawców zdecydowała się 
również na poszerzenie zakresu prac 

związanych z poprawą i zwiększeniem 

efektywności energetycznej budynku-

termomodernizacja.  

    To jeszcze nie koniec wsparcia przewi-

dzianego w ramach Programu „Czyste 

Powietrze”. Program ten będzie realizo-

wany do 2029 roku. Od stycznia 2022 ma 

ruszyć nabór wniosków do tzw. najwyż-
szego poziomu dofinansowania 

(maksymalnie do 90% zwrotu faktycznie 

poniesionych kosztów). O najwyższy po-

ziom dotacji w wysokości do 69 tys. zło-

tych będą mogły ubiegać się osoby           

o dochodach: poniżej 900 zł miesięcznie 

na osobę w gospodarstwie wieloosobo-

wym, a także osoby o miesięcznym do-

chodzie poniżej 1260 zł, gospodarujące 

samodzielnie. Do uzyskania podwyższo-

nego dofinansowania niezbędne będzie 

przedstawienie zaświadczenia o docho-

dach, wydanego przez gminę.  

     Dodatkowo, równolegle są realizowa-

ne przez WFOŚiGW prace nad drugą fazą 

wdrażania trzeciej części programu 

„Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. 

prefinansowanie wydatków, a także po-

moc wnioskodawcom w przygotowaniu, 

realizacji i rozliczeniu inwestycji. Dodat-

kowo, ponownie przypominamy, że od     

1 stycznia 2022 nie ma już możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie na kocioł 

na ekogroszek. Takie wsparcie było 

udzielane tylko do końca 2021 roku.  

    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: czy-

stepowietrze@kalety.pl. Serdecznie za-

praszamy!  

Podsumowanie z realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” za rok 2021 

Sandra Świętek 

W  dniu 23 grudnia 2021 r., na ka-

nale YouTube Miasta Kalety, 
odbyło się spotkanie Burmistrza z mi-

eszkańcami Kalet w sprawie programu 

Czyste Powietrze (relację można 

obejrzeć w każdej chwili na ww. 

kanale). Podczas spotkania zostały 

przedstawione ogólne warunki pro-
gramu, wedle których o wsparcie finan-

sowe mogą ubiegać się beneficjenci bę-
dący właścicielami/współwłaścicielami 

budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego lub wydzielonego w budynku jed-

norodzinnym lokalu mieszkalnego. 
Mogą oni uzyskać dofinansowanie do 

wymiany źródła ciepła i termomoderni-

zacji budynku w zależności od uzyski-

wanych dochodów. W ramach poziomu 

podstawowego kwota dofinansowania 

to maksymalnie 30% faktycznie ponie-
sionych kosztów. Natomiast w ramach 

poziomu podwyższonego maksymalna 

kwota dofinansowania to 60% fak-

tycznie poniesionych kosztów.  
    Ponadto, podczas spotkania zostały 

również omówione kwestie dotyczące 

uchwały antysmogowej. Osoby, które 

nie wymieniły do końca 2021 roku źródła 

ciepła mającego powyżej 10 lat na dzień 
1.09.2017 r. i bez tabliczki znamionowej 

(2006 r. i starsze) muszą być świadome, 

że ich użytkowanie z dniem 1 stycznia 

2022 stało się nielegalne. Gmina jest or-

ganem uprawnionym do weryfikacji 

(odgórny nakaz działania) urządzeń 
grzewczych. Naruszenie przepisów uch-

wały antysmogowej stanowi wykroczenie 

i podlega karze grzywny.  Jeżeli kontrolu-

jącym daną instalację jest urzędnik, nie 

może on nałożyć mandatu karnego. Po 

stwierdzeniu wykroczenia powinien jed-

nak zawiadomić policję, która jest 

uprawniona do udzielania mandatów      

(w wysokości do 500 zł). Jeśli z jakiegoś 
powodu nie może przyjechać policja,  

urzędnik sporządza do sądu wniosek            

o ukaranie, ale w tym przypadku wy-

sokość grzywny w skrajnych sytuacjach 

może sięgnąć nawet 5000 zł. Przedstawie-

nie dowodów na to, że podjęto stosowne 

działania zmierzające do wymiany źródła 

ogrzewania, może zakończyć się pouc-

zeniem. 

    Przypominamy, że podmioty posiadają-
ce instalacje dostarczające ciepło do sys-

temu centralnego ogrzewania (kocioł) 

powinny rozpocząć klasyfikację od 

sprawdzenia wieku kotła na dzień 
1.09.2017 r., a następnie na podstawie 

obliczonego wieku sklasyfikować piec do 

odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie    

z  zapisami uchwały antysmogowej dla 

tego typu instalacji istnieją 4 terminy wy-

miany: 

•wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek 

kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i star-
sze), oraz dla instalacji bez tabliczek 

znamionowych,  

•wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek 

kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat 

(od 2007 r. do  2012 r.),  

•wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek 

kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do        

31.08.2017 r. ),  

•wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł 

jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN    
303-5:2012.  
     Podmioty posiadające instalacje wy-

dzielające ciepło, lub wydzielające ciepło 

i przenoszące je do innego nośnika (tzw. 

miejscowy ogrzewacz powietrza np.: ko-

minek, piec) powinny wymienić instalacje 

na spełniającą wymagania Rozporządze-

nia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 

24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, 

instalacja 

•osiąga sprawność cieplną min 80 %  

lub  

•jest wyposażona w urządzenie do reduk-

cji emisji pyłu.  

 

Spotkanie burmistrza miasta z mieszkańcami w sprawie programu „Czyste Powietrze” 

Monika Gambuś 
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17  grudnia minął dokładnie miesiąc 
od podpisania przez burmistrza 

Miasta Kalety umowy z firmą GTVBUS 

Polska Sp. z o.o., na świadczenie usług   

w zakresie bezpłatnego transportu auto-

busowego na terenie naszego miasta. 

Przewozy działają na linii komunikacyj-
nej Drutarnia, Kalety, Jędrysek, Ku-

czów, Miotek i Zarach.  

    Obserwując rosnącą popularność trans-

portu miejskiego, można stwierdzić, że był 

on w Kaletach bardzo potrzebny. Miesz-

kańcy bezpłatnie podróżują po mieście, 

dojeżdżając np. do urzędu miasta, przy-

chodni lekarskich, kościołów, cmentarzy, 

sklepów itp. Jest pomysł, aby w przyszło-

ści rozbudować linię komunikacyjną         
o kolejne przystanki w naszym mieście. 

Wszystko po to, aby przemieszczanie się 
w granicach gminy było dla naszych 

mieszkańców jeszcze bardziej swobodne.  

   Warto tutaj wspomnieć, że Kalety są 
jedyną gminą w powiecie tarnogórskim, 

która świadczy usługi bezpłatnego trans-

portu w granicach administracyjnych swo-

jego miasta  

Nasi mieszkańcy już miesiąc 
korzystają z bezpłatnego 

transportu na terenie Kalet 

M imo kolejnego, bardzo trudnego 

dla rozwoju przedsiębiorczości 
roku, nadal wzrasta ilość przedsiębior-

ców działających na terenie naszej 

gminy. Mijający rok, tak jak i po-

przedni, nie był łaskawy szczególnie 

dla małych i średnich firm, które aby 

dalej móc prowadzić swoją działal-
ność, niejednokrotnie musiały zmie-

rzyć się z ciężkimi wyzwaniami i decy-

zjami. Tym bardziej cieszy fakt ciągłe-

go rozwoju gospodarczego Kalet i du-

żej przedsiębiorczości naszych miesz-

kańców.  
    Jak wskazuje raport CEIDG w grudniu 

2021 roku w mieście Kalety zarejestro-

wanych było aż 525 firm. Liczba ta,       

w porównaniu z rokiem poprzednim, 

wzrosła o 16 firm z takich branż jak 

m.in. transport drogowy towarów, wyna-

jem i dzierżawa maszyn, reklama, roboty 

budowlane wykończeniowe, wznoszenie 

budynków mieszkalnych i niemieszkal-

nych oraz sprzedaż detaliczna towarów.  

Pandemia nie wstrzymała 
rozwoju gospodarczego 

 kaletańskich  

przedsiębiorców 

Aleksandra Wilk 

P owiatowy Lekarz Weterynarii        

w Tarnowskich Górach informuje 

o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej 

grypy ptaków (HPAI) w powiecie tarno-

górskim w miejscowości Brynek, stwier-

dzonego na postawie wyników badań 
laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy     

z 28 listopada 2021 r. 
    Obszar zapowietrzony (promień 3 km 

od ogniska) obejmuje miejscowości: Bry-

nek, Hanusek, Nowa Wieś Tworoska, Po-

łomia, Świniowice i Tworóg. Natomiast 

do obszaru zagrożonego (promień 10 km 

od obszaru zapowietrzonego) należą miej-

scowości: Boruszowice, Koty, Mikołeska, 

Wojska, Kalety na zachód od linii kolejo-

wej nr 143, Krupski Młyn, Potęga, Jasio-

na, Kamieniec, Kopienica, Księży Las, 

Laryszów, Łubie, Miedary, Ptakowice, 

Wilkowice, Zbrosławice, Miasteczko Ślą-
skie na zachód od lini kolejowej nr 143, 

Tarnowskie Góry - dzielnice :Lasowice, 

Opatowice, Pniowiec, Rybna, Sowice, 

Stare Tarnowice, Strzybnica. 

UWAGA  
wysoce zjadliwa  
grypa ptaków 

Marlena Kurc 

Sz anowni Państwo, informujemy, 

że od 1 stycznia 2022 r. weszły   
w życie nowe, istotne zmiany w progra-

mie Czyste Powietrze, o których warto 

pamiętać. Pierwszą z nich jest kwestia 

dotycząca kotłów węglowych. Od nowe-

go roku nie będzie dofinansowania do 

tego źródła ciepła. Zakup i montaż ta-
kiego kotła będzie możliwy tylko do 

końca bieżącego roku.  
    Ważna jest data faktury lub innego 

równoważnego dokumentu księgowego. 

Muszą one być wystawione do 31 grudnia 

tego roku. Warunek ten muszą spełnić 
beneficjenci, którzy wnioski o dofinanso-

wanie złożyli od lipca 2021 r.. Przypomi-

namy, że od 1 stycznia 2022 roku nie  

można składać już wniosków o dotacje na 

kotły węglowe. Dotyczy to zarówno osób 

korzystających z podstawowego, jak          

i podwyższonego poziomu dofinansowa-

nia. Brak dotacji na kotły węglowe wyni-

ka z wytycznych Komisji Europejskiej,    

a także zapisów Krajowego Planu Odbu-

dowy oraz Polskiego Ładu.  

    Kolejną istotną zmianą w ramach Pro-

gramu jest to, że osoby uboższe będą mia-

ły możliwość prefinansowania termomo-

dernizacji domów w “Czystym powie-

trzu”. Rozszerzenie programu Czyste Po-

wietrze, dedykowane właśnie do takich 

osób ruszy w 2022 roku.  

    Program “Czyste powietrze” 3.0 ma 

być dodatkowo skierowany do osób, któ-

rych nie stać na termomodernizację i wy-

mianę źródła ciepła na bardziej ekologicz-

ne. Obecnie w Czystym powietrzu refi-

nansowane są inwestycje tzn. najpierw 

beneficjenci sami muszą wydać pieniądze 

na wymianę źródła ciepła i termomoderni-

zację, a później zwracana jest część po-

niesionych kosztów. W przypadku osób 

najuboższych taki mechanizm nie działa, 

dlatego należy wprowadzić instrument 

prefinansowania inwestycji, czyli naj-

pierw dać środki na inwestycję, przepro-

wadzić ją i potem ją rozliczyć. Wstępna 

odsłona trzeciej wersji “Czystego powie-

trza” ma pojawić się na początku 2022 

roku. Część programu dedykowana oso-

bom najuboższym miałaby w pełni zacząć 
funkcjonować od 2023 roku.  

    Dodatkowo ponownie przypominamy, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kale-

tach funkcjonuje punkt konsultacyjny 

Programu Czyste Powietrze, gdzie nasi 

mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne in-

formacje, a także pomoc w złożeniu wnio-

sku o dofinansowanie. Punkt konsultacyj-

ny mieści się na I piętrze w biurze nr 11.      

 

Od 1 stycznia 2022 r. zmiany w programie Czyste Powietrze 

Sandra Świętek 
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 Jan Potempa 

Tomasz Galios 

21  grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia podpisał umowę notarial-
ną przeniesienia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego Kaletańskim Zakładom Celulozowo-

Papierniczym w likwidacji na rzecz Gminy Kalety,    

w stosunku do nieruchomości oznaczonych numerami 

geodezyjnymi: 171/22, 174/22, 176/22, 204/34, 205/34 

oraz 201/33 o łącznej powierzchni 2141 m2, położo-
nych na terenie parku tematycznego „Ichtiopark”       

w Kaletach przy ul. Fabrycznej.  
    Przejęcie tych nieruchomości było konieczne w związ-

ku z planowaną realizacją kolejnego etapu rozbudowy 

parku tematycznego „Ichtiopark”, poprzez utworzenie   

w nim Centrum Edukacji Ekologicznej.  

    Nabycie nastąpiło w ramach wygaszenia zobowiązań 
podatkowych KZCP w likwidacji wobec Gminy Kalety, 

na podstawie art. 66 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podat-

kowa, w związku z podjętą uchwałą Nr 247/XXIX/2021 

Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 10 listopada 2021 r.    

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

Wartość powyższych nieruchomości została oszacowana 

przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę łączną                 
129.070,00 zł. Tym samym w wyniku podjętych działań 
organu, zadłużenie KZCP wobec Miasta Kalety zmalało    

i obecnie wynosi 710.284,20 zł.  

    Jednocześnie informujemy, że tutejszy organ prowadzi 

rozmowy z Likwidatorem KZCP w sprawie kolejnych 

przejęć nieruchomości, w ramach wygaszania zobowią-
zań podatkowych KZCP.  

    Obok przedstawiamy lokalizację przejętych nierucho-

mości.  

Kaletański Ichtiopark większy o ponad dwa tysiące metrów 

W iosną bieżącego roku Burmistrz miasta Kalety spo-

tkał się z Dyrektorem ds. majątku oświetleniowego 

firmy Tauron, Panem Waldemarem Jemioła i wstępnie 

uzgodniono, że         w miarę możliwości finansowych firma 

Tauron Nowe Technologie dokona we własnym zakresie wy-

miany 16 latarni w centrum miasta Kalety. 
    Zgodnie z tymi ustaleniami zabudowano nowe latarnie alumi-

niowe, które wraz z oprawami typu LED zwiększyły natężenie 

tego oświetlenia co niewątpliwie wpłynęło na podkreślanie este-

tyki centrum naszego miasta. Dodatkowo Miasto Kalety wymie-

niło oprawę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Gwoź-

dzia i 1 Maja aby zachować ciągłość oświetlenia ulicznego przy 

ulicy 1 Maja. 

    Jak informowaliśmy wcześniej Miasto Kalety pozyskało po-

nad 2,6 mln złotych bezzwrotnej dotacji w ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na realizację zadania 

pn.: „Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni 

publicznej”, zaplanowanego na 2022 rok.    W ramach niniejszej 

inwestycji przebudowane zostanie centrum miasta od placu tar-

gowego, aż do budynku banku, dzięki czemu powstanie funkcjo-

nalna i nowoczesna przestrzeń publiczna. 

Nowe lampy rozświetliły centrum 
Kalet 
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Dariusz Szewczyk 

R ada Miejska w Kaletach, na sesji 

w dniu 16 grudnia 2021 r., jedno-
głośnie przyjęła przygotowany przez 

burmistrza Klaudiusza Kandzię i służ-
by finansowe – budżet miasta na 2022 

rok. Dochody budżetu skalkulowane 

zostały w wysokości 39 051 182,26 zł.,    

a planowane wydatki wynoszą  
40 483 226,26 zł.  
    W budżecie Miasta Kalety na 2022 rok 

występuje deficyt w kwocie 1 432 044,00 

zł, który zostanie pokryty z wolnych środ-

ków.  

    Warto również podkreślić, że w przy-

szłorocznym budżecie naszego miasta 

inwestycje stanowią aż 18,33% planu 

wydatków na kwotę 7 422 426,36 zł. Tak 

wysoki udział inwestycji może świadczyć, 
że nasze miasto pomimo kryzysu nadal 

znajduje się w fazie rozwoju.  

 

    W przyszłorocznym budżecie naszego 

miasta znalazły się następujące zadania 

inwestycyjne:  

● Przebudowa sieci wodociągowej – prze-

kroczenie rzeki Mała Panew na wysokości 

Zakładu Energetycznego – GPZ Kalety 

● Wykonanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej dla przebudowy dróg 

gminnych (ulice Miodowa, Piaskowa-etap 

I, Anioła etap II z ul. Jodłową, Szkolna)  

● Przebudowa drogi gminnej, ul. Zagłoby 

w Kaletach  

● Przebudowa drogi gminnej ul. Działko-

wa w Kaletach wraz z przebudową kanału 

deszczowego – etap II  

● Przebudowa drogi gminnej, ul Chopina 

w Kaletach  

● Przebudowa ul. 3 Maja w Kaletach – 

Drutarni – II etap  

● Projekt stanicy rowerowej – Garbaty 

Mostek  

● Wykup gruntów  

● Przebudowa centrum miasta, utworze-

nie nowej przestrzeni publicznej  

● Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez 

kompleksową termomodernizacje budyn-

ku celu publicznego w mieście Kalety 

● Dofinansowanie termomodernizacji 

budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 

31, 1 Maja 3, Dębowa 23 i Dębowa 25  

● Budowa oświetlenia iluminacyjnego 

MDK w Kaletach – I etap  

● Poprawa efektywności energetycznej 

obiektów użyteczności publicznej w Mie-

ście Kalety poprzez zastosowanie odna-

wialnych źródeł energii  

● Instalacja hydrantowa w budynku Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul.   

1 Maja 6  

● Projekt rozbudowy kanalizacji sanitar-

nej w ul. Jaworowej w Kaletach.  

Jednogłośnie uchwalony budżet Miasta Kalety na 2022 rok 

MATERIAŁ PŁATNY 
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B urmistrz Miasta Kalety ogłosił 

przetarg  na  zadanie  pn. 
„Przebudowa centrum miasta – utwo-

rzenie nowej przestrzeni publicznej”. 

Ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2022 

r. do godziny 10:00. Postępowanie prze-

prowadzane jest elektronicznie przy 

użyciu platformy zakupowej. Otwarcie 
ofert nastąpi tego samego dnia o godzi-

nie 10:30. Inwestycja ma być planowo 

zrealizowana w roku 2022.  

    Jak już wcześniej informowaliśmy, 

zmianie poddane zostaną tereny obejmu-

jące obszar od placu targowego do budyn-

ku banku, a w ostatnim etapie zostanie 

zmodernizowana przestrzeń przed budyn-

kiem banku i PSS Społem. Planowane jest 

również utworzenie dodatkowych miejsc 

parkingowych, utwardzenie terenu z miej-

scami na zieleń z krzewami niskopienny-

mi, montaż małej architektury w postaci 

ławek, donic i kwietników, a także usta-

wienie postumentu z wizerunkiem patrona 

szkoły podstawowej.  

    Na realizację inwestycji, Miasto Kalety 

pozyskało ponad 2,6 mln złotych bez-

zwrotnej dotacji w ramach Programu In-

westycji Strategicznych „Polski Ład”.  

Ogłoszono przetarg  
na przebudowę centrum 

Kalet 

Bolesław Gruszka 

Nowy wykonawca umowy na odbiór i zagospodarowanie  
odpadów komunalnych 

W  związku z rozstrzygnięciem 

przetargu na świadczenie usługi 
odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, powstałych na terenie 

czterech Gmin w Województwie Ślą-
skim, w dniu 23 grudnia 2021 r. podpi-

sana została umowa z nowym 

wykonawcą - konsorcjum 
firm: PZOM STRACH Sp. z 

o.o. Sp. k. Konopiska oraz 

FCC Lubliniec Sp. z o.o.  
    Wykonawcy wspólnie ubie-

gający się o zamówienie złożyli 

najkorzystniejszą ofertę i tym 

samym z nimi została zawarta 

umowa na realizację przedmio-

towego zadania. Przetarg prze-

prowadzała Grupa Zakupowa 

na mocy porozumienia z dnia 

30 lipca br., w skład której 

wchodzą Gminy: Kochanowice, 

Pawonków, Woźniki oraz Kale-

ty jako lider tej grupy. Celem 

wspólnego przeprowadzenia 

postępowania i udzielenia za-

mówienia publicznego przez 

Grupę Zamawiającą było uzy-

skanie jak najniższych opłat za 

wywóz odpadów z posesji na-

szych mieszkańców. 

    Zgodnie z warunkami prze-

targu nowy wykonawca będzie 

świadczyć usługi od dnia 1 

stycznia 2022 r. przez okres 

dwóch lat. Zmiana wykonawcy 

nie wpływa na dotychczasowy 

sposób odbioru odpadów oraz 

nie powoduje wymiany pojem-

ników na odpady zmieszane     

w zabudowie jednorodzinnej, które miasto 

zakupiło w 2019 r. Tabela poniżej przed-

stawia porównanie cen poszczególnych 

frakcji odpadów za 1 tonę w roku 2021 

oraz w latach 2022 i 2023: 

J ednym ze źródeł dochodów gminy jest 
udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (PIT). Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w przypadku podatku 
PIT właściwym miejscem rozliczania się 
osoby fizycznej jest urząd skarbowy właści-

wy według miejsca zamieszkania, nie zaś 
zameldowania podatnika w ostatnim dniu 
roku podatkowego.  
    Jeżeli mieszkasz w Mieście Kalety, a nie 

jesteś tutaj zameldowany i chcesz, aby część 
twojego podatku była przeznaczona na re-
alizację zadań na terenie Gminy Kalety to 
powinieneś zgłosić w Urzędzie Skarbowym 

adres zamieszkania.  
    Można to zrobić w okresie rozliczeniowym 

podające w formularzu PIT adres zamieszkania 

na terenie gminy Kalety oraz wskazać dane 

właściwego urzędu skarbowego, gdzie w przy-

padku naszego miasta jest to Urząd Skarbowy 

w Tarnowskich Górach. 

     Dodatkowo w każdej chwili można wypeł-

nić jednostronicowy formularz ZAP-3, który 

jest dostępny na stronie internetowej Minister-

stwa Finansów lub w każdym urzędzie skarbo-

wym. W formularzu należy podać imię i na-

zwisko, numer PESEL, adres zamieszkania 

oraz numer rachunku bankowego, na który 

będą wpływać np. zwroty podatku. Wypełnio-

ny formularz ZAP-3 można złożyć osobiście 

lub wysłać pocztą do właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. 

Udział w podatku dochodowym od osób fi-

zycznych jest jednym z najważniejszych do-

chodów w budżecie naszego miasta. 

    W roku 2021 udział miasta w tym podat-
ku wyniósł 38,23% i właśnie taki jego pro-
cent, który płacicie Państwo do Urzędu 
Skarbowego wraca do miasta wg miejsca 

zamieszkania. 

Zostaw swój podatek w mieście Kalety 
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Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

W  dniu 16 grudnia 2021 r. w sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego   
w Kaletach odbyła się XXXI sesja VIII 

kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, 

obradom przewodniczyli Janina Perz - 

przewodnicząca Rady Miejskiej wraz    

z wiceprzewodniczącym Alojzym Rupi-

kiem. W obradach udział wzięło 15 rad-
nych, co przy 15 osobowym składzie 

Rady Miejskiej upoważnia Radę do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 
    Po przekazaniu (do protokołu) spra-

wozdań przewodniczącej Rady Miejskiej 

oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego 

radni przyjęli uchwałę w sprawie ustale-

nia miesięcznego wynagrodzenia Burmi-

strza Miasta (Nr 255/XXXI/2021), a na-

stępnie przystąpili do procedury podejmo-

wania Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2022 – 2029 oraz budżetu na 2022 

rok – przedstawiono opinie komisji sta-

łych oraz odczytano pozytywne opinie 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o ww. 

projektach. W wyniku jednomyślnego 

głosowania radni przyjęli uchwały: 

Nr 256/XXXI/2021 w sprawie Wielolet-

niej Prognozy Finansowej na lata 2022-

2029. 

Nr 257/XXXI/2021 w sprawie budżetu 

Miasta Kalety na 2022 rok. 

   W dalszej kolejności podjęto uchwały: 

Nr 258/XXXI/2011 w sprawie udzielenia 

pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu        

w 2022 r. 

Nr 259/XXXI/2021 w sprawie zmian bu-

dżetu Miasta Kalety na 2021 rok. 

Nr 260/XXXI/2021 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2029. 

Nr 261/XXXI/2021 w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych     

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2022022”. 

Nr 262/XXXI/2021 w sprawie Programu 

współpracy Miasta Kalety z organizacja-

mi pozarządowymi w roku 2022. 

Nr 263/XXXI/2021 w sprawie zatwier-

dzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2022 rok. Zatwierdzono również plany 

pracy na 2022 rok Rady Miejskiej w Ka-

letach oraz komisji stałych. 

W punkcie wolne głosy i informacje zgła-

szano bieżące sprawy. 

 
 

Małgorzata Mazur 

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 6    

położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 68, stanowiącego własność Gminy Kalety. 

     Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej                        
61,70 m2,usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego, na 
działce nr 2163/36 o powierzchni 0,0482 ha, położonej w Kale-
tach przy ul. 1 Maja 68, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej w 
księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 
pod numerem GL1T/00058112/8, wraz z udziałem w częściach 
wspólnych nieruchomości  w wysokości 6851/100000. 
Lokal mieszkalny składa się z: 

- pokoju nr 1 z balkonem (nasłoneczniony od strony  
   zachodniej) o powierzchni 20,67 m2 
- pokoju nr 2 (nasłoneczniony od strony północnej)  
   o powierzchni 9,14 m2 
- pokoju nr 3 (nasłoneczniony od strony wschodniej)  
   o powierzchni 13,99 m2 
- kuchni (nasłoneczniona od strony zachodniej)  
   o powierzchni  7,69 m2 
- łazienki o powierzchni 2,47 m2 
- WC o powierzchni 0,99 m2 
- przedpokój o powierzchni 6,75 m2. 

    Do lokalu przynależne są 2 pomieszczenia w piwnicy 
 o powierzchni 4,45 m2 i 4,64 m2.  
    Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz 
z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach 
wspólnych nieruchomości wynosi 140.000,00 zł (słownie: sto 
czterdzieści tysięcy złotych). 
    Przetarg odbędzie się 3 lutego 2022 roku o godzinie 11.00    
w sali posiedzeń nr 24 Urzędu Miejskiego w Kaletach przy         
ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 
    Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia ty-
sięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto 
Urzędu Miejskiego w Kaletach nr rachunku: 25 1020 2313 0000 
3902 0518 3068do dnia 28 stycznia 2022 r. i w dniu przetargu 
przedstawić dowód wpłacenia wadium. 
     Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.  
 

    Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed 
zawarciem umowy notarialnej. Koszt spisania umowy ponosi 

nabywca. 
 

    Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
notarialnej. 
 

    Przed przystąpieniem do przetar-
gu należy dokonać oględzin lokalu, 
zapoznać się z dokumentacją przed-
miotowego lokalu oraz z warunkami 
przetargu podanymi w ogłoszeniu    
o przetargu i regulaminie.  
 

Informacji związanych z przetar-
giem, w tym o oględzinach lokalu, 
można uzyskać w Urzędzie Miasta 
Kalety lub pod numerem telefonu 
34 352 76 48. 
 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie 
prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. 
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