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Dyrektor Dorota Mańczak nagrodzona przez Ministra Edukacji i Nauki     

11  października 2021 r. z rąk pana Wiceku-
ratora Jacka Szczotka i pani Dyrektor 

Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu Bo-
żeny Szarama, pani Dorota Mańczak - dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach, otrzyma-
ła nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.  

   O przyznanie nagrody ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia dydak-

tyczne, wychowawcze i opiekuńcze zawnioskował 

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia. Nagro-

dę Ministra Edukacji i Nauki otrzymują nauczyciele 

posiadający wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycz-

nej, wychowawczej lub opiekuńczej, podejmujący 

działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej 

regionalnym. Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor 

i życzymy dalszych sukcesów.  

Z anieczyszczenia powietrza stano-
wią istotny problem w dzisiejszych 

czasach, który na przestrzeni ostatnich 
lat dotknął również wiele mniejszych 
miast, w tym m.in. Kalet. Częstym tego 
zjawiskiem jest smog, który wiąże się 
zwiększoną podatnością na wszelakiego 
rodzaju zachorowania.  
    W związku z tym konieczne jest podję-
cie przez nas wszystkich odpowiednich 

działań, aby temu zapobiec. Wieloelemen-

towy system ochrony powietrza nakazuje 

współprace wielu stron na przeróżnych 

szczeblach administracyjnych bez wzglę-
du na rozbieżną wizję działań gwarantują-
cych poprawę jakości powietrza. Tylko 

współdziałanie zapewni nam osiągnięcie 

celu i stanie się ono motywacją dla innych 

miast. Ponadto, takie działanie pokaże nie 

tylko troskę o sam stan powietrza, ale 

przede wszystkim o zdrowie mieszkań-
ców. Należy dbać o naszą przyszłość co 

robi wiele miast dotkniętych problemem 

zanieczyszczeń powietrza i podejmują     
w tym celu szereg działań. Tak też jest     

w mieście Kalety, gdzie dzięki współpra-

cy z WFOŚiGW powstał punkt konsulta-

cyjny Programu Czyste Powietrze, który 

jest istotnym instrumentem wsparcia fi-

nansowego przyczyniającym się do prze-

łomowej zmiany w walce z głównym za-

nieczyszczeniem jakim jest smog pocho-

dzący przede wszystkim z słabej jakości 

paliw wykorzystywanych w przestarza-

łych piecach. Związana jest z tym również 
konieczność zmiany postaw obywateli. 

Właścicielom budynków jednorodzin-

nych, którzy korzystają z przestarzałych 

źródeł ciepła trzeba nie tylko uświada-

miać ich bezpośredni wpływ na pogarsza-

jącą się jakość powietrza i związane z tym 

konsekwencje, ale również zwrócić uwa-

gę na fakt, że ich działania podlegają ka-

rze finansowej. 

    Miasto Kalety po raz kolejny udowod-

niło, że niekorzystne skutki i oddziaływa-

nia spowodowane wykorzystywaniem 

nieefektywnych źródeł ciepła nie są mu 

obojętne. Wyrazem tego jest ranking,      

w którym pojawiło się nasze miasto. Ka-

lety po raz kolejny znalazły się w rankin-

gu najaktywniejszych gmin, plasując się 
tym samym na 14 miejscu na Śląsku i na 

21 w całej Polsce. Mimo takiego sukcesu, 

Kalety na tym nie poprzestają, ponieważ 
wciąż rośnie liczba składanych przez 

mieszkańców miasta wniosków w ramach 

programu Priorytetowego Czyste Powie-

trze, a termin na wymianę najstarszych 

kotłów węglowych jest coraz krótszy, 

gdyż zostało jeszcze nieco ponad 2 mie-

siące. 

     Osoby, które jeszcze nie złożyły wnio-
sku w ramach programu nadal mają czas 
na jego złożenie. Ponadto, ponownie 
przypominamy, że program Czyste Po-
wietrze pozwala na uzyskanie wsparcia 
finansowego na wymianę źródła ciepła 
oraz termomodernizacje budynku nawet 
do 60%. Wystarczy tylko kilka kroków. 
Jeżeli jesteś właścicielem bądź współwła-
ścicielem budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego        
z wyodrębnioną księgą wieczystą, posia-
dasz piec na paliwo stałe powyżej 10 lat,  
a twoje roczne dochody nie przekraczają 
100 tys. zł możesz uzyskać wsparcie do 
30% na poziomie podstawowym, nato-
miast na poziomie podwyższonym nawet 
do 60% dofinansowania. Serdecznie za-
praszamy! 
     Również przypominamy, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Kaletach funk-
cjonuje punkt konsultacyjny Programu 
Czyste Powietrze, gdzie nasi mieszkańcy 
mogą uzyskać niezbędne informacje,         
a także pomoc w złożeniu wniosku o dofi-
nansowanie. Punkt konsultacyjny mieści 
się na I piętrze w biurze nr 11. W związku 
ze stanem epidemii obecnie kontakt wy-
łącznie pod nr tel. (34) 352 76 50 lub po-
przez pocztę elektroniczną: czystepowie-
trze@kalety.pl 

Kalety w czołówce najaktywniejszych gmin w Polsce w walce o Czyste Powietrze  

Klaudiusz Kandzia 
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11 listopada, o godzinie 13.00, w Zielonej odbędzie się 9-ty Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. 
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MATERIAŁ PŁATNY 

26 września odbył się VIII już z kolei rajd rowerowy na orientację "Szlakiem kuźnic Kalet i okolic".  

16 września, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach.  

7 października, podczas comiesięcznego spotkania Izby Przemysłowo-Handlowej z Gliwic z przedsiębiorcami, Klaudiusz Kandzia, 

Burmistrz Miasta Kalety odebrał wyróżnienie Marka Śląskie.  

29 września, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, miała miejsce uroczystość uhonorowania par, które prze-

żyły ze sobą w związku małżeńskim 50 i 60 lat.  

PODZIĘKOWANIE 

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej 

śp. Beaty Gansiniec 

za okazane wyrazy współczucia, modlitwę oraz złożone kwiaty 

składa siostra 

3 października, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PZW Kalety.  

Wyrazy współczucia z powodu śmierci męża 

śp. Eugeniusza Rogozińskiego 

Pani Halinie Rogozińskiej, kaletańskiej nauczycielce, dyrektorce Szkoły Podstawowej w Kaletach w latach 1989-1992 

składają: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.  

PODZIĘKOWANIE 
 

    Sekcja skata przy MDK Kalety serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi mgr Klaudiuszowi Kandzi za wyrażenie   

zgody na  ufundowanie nagród na przeprowadzenie IV Grand Prix Okręgu Katowice w dniu 9 października 2021 roku. 

    Dziękujemy również Panu mgr Marianowi Lisieckiemu– dyrektorowi MDK Kalety– za pomoc w przygotowaniu sali, 

oprawy technicznej i nagłośnienia. 

    Słowa uznania dla Pani Sabiny Respondek za pyszny gulasz myśliwski oraz darmową kawę dla każdego uczestnika    

zawodów. 

z poważaniem 

Prezes Sekcji Skata 

Jerzy Zawada MATERIAŁ PŁATNY 

18 września, w kaletańskim Ichtioparku obchodzone było „Święto Ryby” połączone z jubileuszem 70-lecia Polskiego Związku 

Wędkarskiego Koła w Kaletach.  

30 września, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, doszło do oficjalnego przeka-

zania sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.  

9 października, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się IV GRAND PRIX O/Katowice o Puchar Burmistrza Miasta Kalety 

w Skacie Sportowym.  

20 października, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury,  odbędzie się monodram pt. „Mianujom mie Hanka”. 

11 listopada  w mieście odbędą się uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości. 
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Adrian Czeluśniak 

(jal)
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Agnieszka Kwoka 

Kaletańska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wsparta przez PSP Tarnowskie Góry  

30  września, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowskich Górach, doszło do oficjalnego przekaza-

nia sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.  
    Nasza jednostka tym samym wzbogaciła swoje wyposażenie o niezbędne 

narzędzia do ratownictwa drogowego.  

    OSP otrzymało m.in. pompę, zwijadło, nożyce, rozpieracz ramieniowy        

i kolumnowy. Sprzęt jest pełnosprawny i posiada wszelkie niezbędne legali-

zacje. W przekazaniu majątku wziął udział Burmistrz Miasta Kalety Klau-

diusz Kandzia wraz z Naczelnikiem OSP Kalety Kazimierzem Złotoszem        

i Prezesem OSP Kalety Henrykiem Złotoszem, którzy dokonali oficjalnego 

odbioru z rąk Zastępcy Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnow-

skich Górach st. bryg. Adama Lachowicza.  

W  niedzielę, 
3 paź-

dziernika, w Miej-
skim Domu Kultu-
ry w Kaletach 
odbyło się zebra-
nie sprawozdaw-
czo-wyborcze Ko-

ła PZW Kalety.  
    W gronie uczestników spotkania zna-

leźli się członkowie Koła, jego Zarządu, 

komisji, strażnicy Społecznej Straży Ry-

backiej, a także zaproszeni goście: bur-

mistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Alojzy Rupik oraz Prezes Okręgu PZW 

Częstochowa Eugeniusz Bugaj.  

    Zebranie zainaugurowano tradycyjną 
chwilą ciszy poświęconą pamięci wędka-

rzy zmarłych w ubiegłym roku. Następnie 

odczytane zostały i zatwierdzone stosow-

nymi uchwałami sprawozdania z pracy 

zarządu Koła, skarbnika Koła, Społecznej 

Straży Rybackiej, Sądu Koleżeńskiego 

oraz Komisji Rewizyjnej. Odbyło się rów-

nież głosowanie nad absolutorium dla 

ustępującego Zarządu Koła, które przyjęte 

zostało jednogłośnie.  

    Po ustaleniu składu liczbowego Zarzą-

du i organów koła, a także wyborze komi-

sji skrutacyjnej i mandatowej przystąpio-

no do wyboru nowego Zarządu kaletań-
skiego Koła PZW. W efekcie przeprowa-

dzonych wyborów wybrano 9 osobowy 

Zarząd w składzie Robert Kuder– prezes, 

Jerzy Pakuła, Adam Stępień, Adrian Cze-

luśniak, Arkadiusz Przybyłek, Sebastian 

Breguła, Mateusz Kowalski, Gerard Go-

lus, Zygmunt Gorol- członkowie zarządu.  

    Komisję rewizyjną stanowią: Marek 

Janoszka, Wojciech Kotucha, Adam Ku-

der, Tomasz Stroba.  

    Natomiast w skład sądu koleżeńskiego 

weszli: Ryszard Nowak, Witold Trippner, 

Andrzej Płachciński, Marcin Wesołowski.  

     W dalszej części zebrania dyskutowa-

no nad sprawami bieżącymi Koła PZW. 

Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kan-

dzia serdecznie pogratulował nowemu 

Zarządowi życząc owocnej pracy na rzecz 

kaletańskiego koła PZW. Podziękował 

również za dotychczasową, aktywną dzia-

łalność członków Koła oraz pomoc w 

prawidłowym utrzymywaniu stanu tech-

nicznego zbiorników w Zielonej, a także 

za edukację ekologiczną mieszkańców 

naszego miasta w kaletańskim Ichtiopar-

ku.  

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze  
Koła PZW Kalety   

Wyróżnienie Marka Śląskie 
ponownie dla Kalet  

W  czwartek, 7 października, pod-
czas comiesięcznego spotkania 

Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwi-
cach Gliwic z przedsiębiorcami, Klau-
diusz Kandzia, Burmistrz Miasta Kale-
ty odebrał wyróżnienie Marka Śląskie.  

    Nagrodę wręczył naszemu włodarzowi 

Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz 

Prezes gliwickiej Izby Wiktor Pawlik. 

Przypomnijmy, że nasze miasto drugi rok 

z rzędu otrzymało to prestiżowe wyróż-
nienie. Kapituła nagrody przyznała je za 

działania na rzecz rozwoju turystyki na 

terenie Kalet.  
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Lidia Chrobok 

Złote i Diamentowe Gody w naszym mieście   

29  września, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, miała miejsce uroczystość uhonorowania par, 
które przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 50 i 60 lat. Złote i Diamentowe Gody wraz z zaproszonymi świętowali: 

burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi Jerzym Kloze i Antonim 
Jeżem oraz proboszcz parafii w Miotku – ks. Antoni Swadźba. 
Szanownym Jubilatom wręczono medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacje oraz dyplomy, a także zło-

żono serdeczne życzenia zdrowia i dalszej pomyślności.  

Jubilaci 50-lecia pożycia małżeńskiego:  

Państwo Aniela i Antoni GOMOLUCH  Państwo Jadwiga i Henryk GRYC  Państwo Grażyna i Henryk HOWANIEC  

Państwo Renata i Leonard KALUS  Państwo Jolanta i Mikołaj KŁOSEK  Państwo Jolanta i Henryk KWOKA  

Państwo Aniela i Jan MARZEC  Państwo Urszula i Henryk MAZUR  Państwo Henryka i Roman MICHALIK  

Państwo Halina i Zygmunt ROBASZEWSCY  Państwo Krystyna i Zbigniew SZMALENBERG  Państwo Halina i Henryk SZWEDA  



 

www.kalety.pl 

Nr 10 (354)  6         Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 
                                 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 

18  w r z e śni a , 
,w Domu 

Sióstr Emerytek    
w Lublińcu, zmar-
ła urodzona w na-
szej miejscowości 
siostra Florentyna 
Otylia Labus. 
 

Siostra Florentyna - Otylia La-
bus urodziła się 26 marca 1935 roku       

w Jędrysku, który wówczas dopiero od 

dwóch lat stanowił część składową gminy 

Kalety, w rodzinie wielodzietnej. Była 

trzecim dzieckiem w ośmioosobowej ro-

dzinie. Ojciec s. Florentyny Wiktor nie 

wrócił z II wojny światowej. Matka Klara 

Labus, wdowa, w trudnych czasach powo-

jennych wychowywała siedmioro dzieci. 

W 1960 r. Otylia mając 25 lat wstąpiła do 

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ka-

towicach. 21 listopada 1960 roku otrzy-

mała strój zakonny. Po okresie nowicjatu 

30 listopada 1961 r. złożyła pierwsze ślu-

by zakonne: czystości, ubóstwa i posłu-

szeństwa. Śluby wieczyste s. Florentyna 

złożyła dnia 2 grudnia 1966 r. ofiarując 

się Bogu na całe życie. Służyła na 6 pla-

cówkach i miała istotny wkład w życiu 

Kościoła przez posługę ludziom starszym, 

chorym i cierpiącym, a także jako zakry-

stianka . Przez 9 lat (3 kadencje) była Sio-

strą Przełożoną. Podczas wielu lat elżbie-

tańskiej posługi Siostra wykonywała róż-
norakie    prace   i   zadania. Przebywając  

w Domu Prowincjalnym w Katowicach 

posługiwała w kuchni. Służyła na placów-

ce w Dębiu, gdzie była zakrystianką. 
Ochoczym sercem podejmowała kolejne 

zadania na placówce w Tychach - Urba-

nowicach. Po przeniesieniu do Popielowa 

przez kilkanaście lat pełniła funkcję prze-

łożonej domu, pracowała w zakrystii         

i przeprowadzała remonty domu, w któ-

rych pomagali jej bracia. Po zamknięciu 

domu w Popielowie s. Florentyna została 

przeniesiona do Izbicka, a stamtąd do 

Strzelec Opolskich.  

    Wiek i stan zdrowia zadecydowały, że 

przeniesiono s. Florentynę do Domu 

Sióstr Emerytek w Lublińcu. Tam przez 

ostatnie 10 lat, korzystając z kaplicy będą-
cej na miejscu, windy i warunków sprzy-

jających osobom starszym, codziennie 

uczestniczyła we Mszy św. i korzystała     

z sakramentów. Tu posługę i opiekę du-

chową pełnią Ojcowie Oblaci. Swój czas    

i pracę Siostra Florentyna poświęcała 

wspólnocie sióstr pomagając w kuchni, 

ogrodzie, posłudze przy chorych sio-

strach.  

    Ostatni okres czasu był dla Siostry Flo-

rentyny czasem zmagania z ogromnym 

cierpieniem, które znosiła w łączności       

z krzyżem Chrystusa, ofiarując je za 

Zgromadzenie, Kościół i swoich bliskich, 

którzy otaczali Siostrę Florentynę wspa-

niałą opieką, pamiętając o Siostrze i Cio-

ci.  

    W listopadzie w tym roku obchodziłaby 

60. rocznicę ślubów zakonnych. 

S. Florentyna zmarła 18 września 2021 r. 

w Domu Sióstr Emerytek w Lublińcu, 

otoczona wspólnotą sióstr, zaopatrzona 

sakramentem chorych - wiatykiem, który 

stał się jej pokarmem na drogę do Domu 

Ojca. Msza św. w jej intencji z udziałem 

naszego ks. Proboszcza W. Ciosmaka, 

burmistrza naszego miasta K. Kandzi, 

przewodniczącej Rady Miejskiej J. Perz,   

i wielu parafian z Kalet została odprawio-

na w środę 22 września 2021 r. w kościele 

św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Jej 

bliscy są przekonani, że wniosła wiele 

błogosławieństwa w ich życie, w życie 

tych, których spotykała i za których się 
modliła. Wiemy, że przez lata blisko to-

warzyszyła Jezusowi Eucharystyczne-

mu poprzez pełnienie posługi zakonnej. 

(…) 

 

Źródło: www.parafia-kalety.pl 

Państwo Zdzisława i Jerzy ŻAGIELL  Państwo Gabriela i Kazimierz ZŁOTOSZ  

Jubilaci 60-lecia pożycia małżeńskiego:  

Państwo Hildegarda i Edward GAMBUŚ  Państwo Łucja i Henryk PATALAS  Państwo Joanna i Andrzej SARABAN  

Zmarła siostra Florentyna Otylia Labus 
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W  sobotę, 18 września, w kaletań-
skim Ichtioparku obchodzone 

było „Święto Ryby” połączone z jubile-
uszem 70-lecia Polskiego Związku 
Wędkarskiego Koła w Kaletach.  
    Mimo, że pogoda w tym dniu nie roz-

pieszczała, impreza należała do bardzo 

udanych. Godziny przedpołudniowe po-

święcone były naszym najmłodszym 

mieszkańcom. Rano odbyły się zawody 

wędkarskie dla dzieci do lat 12, a także 

łowienie ryb na czas. W międzyczasie 

trwał konkurs łowienia sztucznych rybek 

na wodzie z łodzi wiosłowych. Swoich sił 

można było spróbować także w grach 

terenowych m.in. tarczy arenberga.  

Zwycięzcami w poszczególnych zawo-

dach zostali:  

Mini zawody wędkarskie 

dla dzieci:  

1. Mikołaj Cieślik  

2. Lena Rudkowska  

3. Bartosz Neuman  

 

Łowienie ryb na czas: 

1. Lena Rudkowska  

2. Tobiasz Musik  

3. Błażej Wilk 

  

Łowienie ryb z łodzi: 

1. Zuzanna Kuder  

2. Nikodem Jańczyk  

 

    O godzinie 15.00 zagrała Miejska Or-

kiestra Dęta z Kalet pod batutą Mariana 

Lisieckiego, która rozpoczęła część arty-

styczną sobotniego pikniku. Następnie na 

scenie pojawił się Domansky, który wy-

stąpił przed publicznością z coverami 

znanych przebojów, a zaraz po nim Kal-

czyńska z utworami Anny Jantar. Impreza 

zakończyła się zabawą taneczną z zespo-

łem Freje.  

    Z uwagi na jubileuszowy charakter 

wydarzenia, Burmistrz Miasta Kalety 

Klaudiusz Kandzia wręczył na ręce preze-

sa kaletańskiego Koła PZW p. Roberta 

Kudra list gratulacyjny oraz podziękował 

Zarządowi oraz wszystkim członkom koła 

PZW Kalety za opiekę nad naszym kale-

tańskim Ichtioparkiem oraz życzył dal-

szych sukcesów w rozwijaniu pasji węd-

karskiej.  

    Podczas imprezy wręczone także zosta-

ły członkom naszego kaletańskiego PZW 

medale i odznaki za zasługi, które odebra-

ne zostały z rąk Prezesa Okręgu PZW 

Częstochowa.  

    Medale Zarządu Głównego PZW „Za 

zasługi w rozwoju wędkarstwa” otrzyma-

li: p. Robert Kuder, p. Adrian Czeluśniak 

oraz p. Gerard Golus.  

    Medal Okręgowy PZW Częstochowa 

otrzymali: p. Tomasz Stroba oraz p. Arka-

diusz Przybyłek.  

    Brązową Odznakę PZW „Za zasługi dla 

wędkarstwa polskiego” otrzymał p. Adam 

Stępień.  

    Złotą Odznakę PZW z Wieńcami „Za 

zasługi dla wędkarstwa polskiego” otrzy-

mał p. Jerzy Pakuła.  

Serdecznie gratulujemy!  

    W wydarzeniu udział wzięli także: 

członek Zarządu Województwa Śląskiego 

Izabela Domogała, przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Kaletach Janina Perz wraz      

z wiceprzewodniczącym Alojzym Rupi-

kiem, a także radny powiatowy Eugeniusz 

Ptak.  

„Święto Ryby” w kaletańskim Ichtioparku    

Z akończony sezon wędkarski w Ich-
tioparku kolejny raz pokazał jak 

dużym zainteresowaniem cieszył się 
nasz kaletański park tematyczny,          
a szczególnie wypożyczalnia sprzętu 

wędkarskiego. I to nie tylko 
wśród mieszkańców miasta, ale 
także turystów z całej okolicy. 
Szczególnie w weekendy, kiedy 
pogoda dopisywała, nad zbior-
nikiem wodnym można było 
spotkać całe rodziny. Jedni 
wędkowali, drudzy spacerowa-
li, a jeszcze inni piknikowali 
pod drewnianymi wiatami.
  

    Najmłodsi mieszkańcy mieli 

do dyspozycji gry terenowe oraz 

duże modele ryb, dzięki którym z 

bliska można zapoznać się z ga-

tunkami tych zwierząt występujących w 

lokalnym środowisku. Wypożyczalnia 

sprzętu wędkarskiego uzupełniona była na 

bieżąco o nowe, drobne akcesoria, aby 

każdy mógł otrzymać kompletny sprzęt 

do wędkowania oraz przynętę.  

    Wypełniając założenia i ideę funkcjo-

nowania Ichtioparku, w bieżącym roku 

staw cyklicznie był zarybiany. Do zbior-

nika wpuszczonych zostało łącznie ponad 

900 kg karpi i pstrągów. W miesiącach 

jesiennych planowane jest kolejne zary-

bianie zbiornika. Na terenie parku tema-

tycznego zorganizowane zostały w tym 

sezonie m.in. zawody wędkarskie z okazji 

Dnia Dziecka, zawody o Puchar Burmi-

strza Miasta Kalety, o puchar Prezesa 

PZW Kalety oraz z okazji 70-lecia koła 

PZW Kalety.   

    Składamy podziękowania prezesowi 

PZW Koła Kalety Robertowi Kuder za 

zaangażowanie oraz nadzór nad spraw-

nym funkcjonowaniem wypożyczalni 

sprzętu wędkarskiego w Ichtioparku.  

Podsumowanie sezonu turystycznego w Parku Tematycznym 
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W  sobotę, 9 października, w Miej-
skim Domu Kultury w Kaletach 

odbył się IV GRAND PRIX O/Katowice 
o Puchar Burmistrza Miasta Kalety w 
Skacie Sportowym.  
    Zawody otworzył włodarz naszego 

miasta Klaudiusz Kandzia. W zmaganiach 

udział wzięło 53 zawodników z całego 

Okręgu. Barwy MDK Kalety reprezento-

wało 9 zawodników.  

    I miejsce zdobył zawodnik AMICUS 

Katowice zdobywając 3114 pkt w dwóch 

seriach. II miejsce dla reprezentanta 

BOMBAJKA Chorzów, Pana Piotra Ku-

rzaczek z 2901 pkt., a III miejsce na po-

dium przypadło naszemu Prezesowi Skata 

MDK Kalety Panu Jerzemu Zowada, któ-

ry uzyskał 2858 pkt. Pan Jerzy został 

najlepszym zawodnikiem z drużyny 

MDK Kalety i otrzymał dodatkowo 

ufundowany przez Burmistrza Miasta 

Kalety Pana Klaudiusza Kandzię okazały 

Puchar.  

    Turniej wsparli – Restauracja CASY-

NO Pani Sabiny Respondek i Firma 

PRODBRUK Oskara i Zygfryda Peła, za 

co składamy serdeczne podziękowania. 

      Na zawodach był obecny Prezes 

Okręgu Pan Ryszard Feit, który był bar-

dzo zadowolony z organizacji Turnieju, 

obiecując, że w przyszłym roku MDK 

Kalety również otrzyma możliwość zorga-

nizowania zawodów. Zawody przebiegały 

w doskonałej atmosferze, a zawodnicy 

opuszczając salę widowiskową MDK 

Kalety mówili, że z przyjemnością wrócą 
na zawody do Kalet.  

 

 

                                     Marian Lisiecki  

IV GRAND PRIX w skacie sportowym w Miejskim     
Domu Kultury w Kaletach   

MDK w Kaletach po raz 30 rejestruje SZTAB Wielkiej Orkiestry  

M iejski Dom Kultury w Kaletach 
po raz 30 tworzy Sztab WOŚP, 

którego Finał został zaplanowany na 30 
stycznia 2022 r. i zagra dla zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostyki     
i leczenia wzroku u dzieci. 
     Jak tylko otrzymamy powiadomienie   

o pozytywnej weryfikacji i dostaniemy 

zielone ŚWIATŁO, zaczniemy działać. 

Już dzisiaj zachęcam wszystkich chętnych 

by zostali wolontariuszem ponieważ licz-

ba miejsc jest ograniczona.  

    Sztab po otrzymaniu niezbędnych do-

kumentów będą reprezentowali: Marian 

Lisiecki jako Szef Sztabu oraz Komisja   

w składzie: Piotr Kotarski jako przewod-

niczący oraz Iwona Nowak i Krzysztof 

Lisiecki jako członkowie. To do nich bę-

dzie można się zgłaszać po odbiór ankiet 

do wypełnienia.  

    Na bieżąco będziemy informować 
wszystkich zainteresowanych o postępach 

naszych prac. Bądźcie z nami i 30 stycz-

nia 2022 r. razem zagrajcie po raz 30 dla 

OKULISTYKI DZIECIĘCEJ.  

 

                               Marian Lisiecki  
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Pierwszy to:  „DOM KULTURY +. LO-
KALNE INICJATYWY SPOŁECZNE 
2021” 
Nazwa projektu: „Jeszcze bardziej kultu-
ralne Kalety” 
 
    Projekt „Jeszcze bardzie kulturalne Ka-
lety” realizowany jest w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury „Dom Kul-
tury+. Lokalne Inicjatywy społeczne 202-
1”. Miejski Dom Kultury w Kaletach  jest 
jedną z nielicznych instytucji, która otrzy-
mała po raz drugi dofinansowanie w kilku-
letniej historii trwania programu. 
    Głównym celem projektu jest wzmoc-
nienie roli Miejskiego Domu Kultury       
w Kaletach w życiu społeczności lokalnej 
Kalet, poprzez odkrywanie i rozwijanie 
potencjału kulturowego, aktywizowanie 
do podejmowania inicjatyw oddolnych       
i podnoszenie świadomości kulturowej 
wśród osób, które dotychczas nie uczestni-
czyły z różnych powodów w wydarze-
niach organizowanych przez MDK. Miej-
ski Dom Kultury w Kaletach przechodzi 
proces zmiany – zarówno organizacyjnej, 
jak i świadomościowej. Staramy się reali-
zować koncepcję „Domu Ludowego”, 
otwierając instytucję na pomysły oddolne 
społeczności lokalnej i zacieśniając z nią 
współpracę. Oprócz tego chcemy podnosić 
świadomość kulturową wśród osób, które 
dotychczas nie uczestniczyły z różnych 
powodów w wydarzeniach przez nas orga-
nizowanych, a także staramy się doprowa-
dzić do sytuacji, w której nie będą oni 
jedynie odbiorcami naszych działań, ale 
również ich współtwórcami. 
    W I etapie realizacji projektu przepro-
wadziliśmy diagnozę potrzeb i oczekiwań 
lokalnej społeczności Kalet względem 
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. 
Diagnoza ta pozwoliła nam również ziden-
tyfikować osoby uzdolnione artystycznie 
we wszystkich grupach wiekowych             
i społecznych, a także zidentyfikować 
grupy i osoby do tej pory nieobecne w 
działaniach Miejskiego Domu Kultury        
i wypracować metody zachęcające ich do 
włączenia się w działalność MDK. Dia-
gnoza prowadzona była dwutorowo. Prze-

prowadziliśmy badanie ankietowe oraz 
zorganizowaliśmy serię spotkań z przed-
stawicielami środowiska młodzieżowego 
oraz z przedstawicielami bardzo aktywne-
go w Kaletach środowiska senioralnego  
     Obowiązkowym komponentem progra-
mu „Dom Kultury +” jest zrealizowanie   
w II etapie 3-5 inicjatyw o charakterze 
społeczno-kulturalnym, opracowanych 
przez przedstawicieli lokalnych społecz-
ności. Inicjatywy te zostają wybrane        
w drodze konkursu. Aby przygotować 
zainteresowanych udziałem w konkursie 
mieszkańców Kalet, zorganizowaliśmy 
warsztaty, w trakcie których zostali oni 
zaznajomieni z zasadami i regulaminem 
konkursu oraz zostali zapoznani z zasada-
mi logiki projektowej i myślenia projekto-
wego. Niestety, dwie spośród nich zostały 
odrzucone ze względów formalnych,          
a pozostałych 6 zostanie zrealizowanych 
w trakcie II etapu realizacji projektu, tj. do 
dnia 13 listopada 2021r. 
    Do konkursu ofert w ramach projektu 
„Jeszcze bardziej kulturalne Kalety”, zgło-
szono 8 inicjatyw społecznych: 
• „Koncert „Kalety śpiewają patriotycz-
nie” 
• „Dziecięca Akademia Umiejętności Ar-
tystycznych „ 
• „Warsztaty poetyckie” 
• „Integracyjne warsztaty plastyczne” 
• „Dodać życia do lat” – warsztaty tanecz-
ne dla Seniorów” 
• „Projekt rzeczniczy na rzecz utworzenia 
Izby Pamięci Zakładów Celulozowo-
Papierniczych w Kaletach” 
 • „Kulturalni Seniorzy” 
• „I Kaletański Turniej gier planszowych” 
W posiedzeniu Kapituły Lokalnej uczest-
niczył w charakterze obserwatora animator 
wyznaczony przez Narodowe Centrum 
Kultury, Pan Paweł Kamiński. 
Po dyskusji, Kapituła Lokalna poprzez 
głosowanie wybrała do realizacji następu-
jące inicjatywy: 
 • „Koncert „Kalety śpiewają patriotycz-
nie” 
• „Dziecięca Akademia Umiejętności Ar-
tystycznych „ 
• „Warsztaty poetyckie” 

• „Integracyjne warsztaty plastyczne” 
• „Dodać życia do lat” – warsztaty tanecz-
ne dla Seniorów” 
     Ze względu na wyczerpanie limitu 
środków finansowych, do realizacji nie 
została zaakceptowana inicjatywa pn. 
„Kulturalni seniorzy”. Jednak ze względu 
na dużą wartość społeczną oferty, podją-
łem decyzję, że inicjatywa ta zostanie zre-
alizowana w ramach II etapu projektu 
„Jeszcze bardziej kulturalne Kalety” ze 
środków własnych MDK. 
      
Drugi projekt:  Program „Edukacja Kul-
turalna” 
Nazwa projektu: "CHCIEĆ TO ZNA-
CZY MÓC - AKTYWNI W KULTU-
RZE" 
Dotacja: ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
 
Projekt służy rozwojowi kapitału społecz-
nego miasta Kalety i odpowiada na potrze-
by i oczekiwania lokalnej społeczności 
Kalet. Celem strategicznym projektu jest 
podjęcie działań, które doprowadzą do 
wzrosty potencjału i kapitału kulturalnego 
oraz społecznego mieszkańców Kalet. 
Realizujemy działania edukacyjno-
animacyjne, stymulujące kreatywność        
i aktywizujących twórczo uczestników 
reprezentujących wszystkie grupy wieko-
we i społeczne. Poprzez realizację projek-
tu chcemy też kształtować u uczestników 
projektu poczucie, że kultura i działalność 
w amatorskim ruchu artystycznym jest 
koniecznym elementem rozwoju osobiste-
go i społecznego. 
Do realizacji działań zaangażowaliśmy 
doskonałych specjalistów oraz stosujemy 
nowatorskie metody i narzędzia charakte-
rystyczne dla edukacji pozaformalnej. Na 
program projektu składają się warsztaty 
edukacyjne z różnych dziedzin sztuki, 
takie jak:  
- warsztaty taneczne w zakresie różnych 
technik tanecznych dla różnych grup wie-
kowych (dzieci, młodzież, Seniorzy); 
- warsztaty wokalne dla dzieci i młodzie-
ży; 
- warsztaty/plenery malarskie; 
- warsztaty muzyczne; 
- warsztaty poetyckie; 
- warsztaty liderskie dla młodzieży oraz 
realizacja inicjatyw/mikroprojektów opra-
cowanych przez uczestników warsztatów; 
Zaplanowaliśmy również eventy podsu-
mowujące projekt, w trakcie których 
uczestnicy poszczególnych warsztatów 
będą mogli zaprezentować publicznie 
swoje dokonania.  

 

 

    

                                      Marian Lisiecki 

MDK Kalety realizuje dwa projekty 
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Jacek Lubos 

26  września, w niedzielę, w przepięknych warunkach 
pogodowych polskiej złotej jesieni, odbył się VIII już   

z kolei rajd rowerowy na orientację "Szlakiem kuźnic Kalet    
i okolic".  
    W konkurencji wystartowało sześć dwuosobowych drużyn, 

które miały za zadanie zebrać w terenie osiem znaczników z per-

foratorów umieszczonych w różnych punktach miejskich i le-

śnych. Oddane na mecie karty zawodników z odbiciami komple-

tu znaków stanowiły warunek ukończenia rajdu.  

     Zwycięzcami rajdu zostali bracia Piotr i Dawid Fronczek         

z Kalet. Na drugim miejscu uplasowali się Krzysztof i Paweł 

Pakułowie z Radzionkowa, zaś trzecie miejsce zajęli Karol Grzy-

wacz i Paweł Kotarski z Kalet.  

     W wydarzeniu wziął udział burmistrz Miasta Kalety Klau-

diusz Kandzia oraz radny Rady Miejskiej Krzysztof Rogocz.  

Niedziela z Cittaslow pod znakiem rajdowania po kaletańskich lasach  

LKS  M a ł a p a -
new Ku-

czów po blisko pięciolet-
niej przerwie gra w roz-
grywkach seniorskich.  
    Początek nie był najlep-

szy, potrzebowaliśmy 

trochę czasu aby drużyna się zgrała i usta-

bilizowała skład. Trenujemy pod okiem 

Adama Kąkola, który odpowiednio usta-

wił drużynę, z meczu na mecz gra wyglą-
da coraz lepiej i wyniki napawają optymi-

zmem. Aktualnie zajmujemy 10 miejsce 

w lublinieckiej Klasie B z siedmiopunkto-

wą stratą do lidera, co pokazuje, jak wy-

równane są zespoły. 

      LKS gra również w rozgrywkach 

dziecięcych i młodzieżowych drużynami: 

skrzatów, żaków, orlików i młodzików – 

wszystkie z unifikacją w podokręgu Lu-

bliniec. Najmłodsze drużyny zgodnie        

z najnowszymi wytycznymi PZPN nie 

prowadzą ewidencji wyników – gra ma 

rozwijać, sprawiać wiele przyjemności, 

rywalizacja na boisku jest ważna ale koń-
cowy wynik nie jest najważniejszy. 

  

Zapraszamy przy okazji wszystkich 

przedszkolaków i uczniów, dziewczynki    

i chłopców na treningi: 

•rocznik 2015 i młodsi do naszej drużyny 

Skrzatów, 

•rocznik 2013 i młodsi do naszej drużyny 

Żaków, 

•rocznik 2011 i młodsi do naszej drużyny 

Orlików, 

•rocznik 2009 i młodsi do naszej drużyny 

Młodzików, 

  

Od września tego roku powołaliśmy też   
w naszym klubie sekcję szachową dla 

dzieci, odbył się też już pierwszy turniej 

szachowy, przed nami kolejny, frekwen-

cja sprzyja więc mamy duże nadzieja na 

rozwój tej dyscypliny. 

Trenujemy w każdy piątek o godz. 15.00 

  

Zapraszamy sympatyków do kibicowania, 

śledzenia naszych wyników i wspierania 

naszego Klubu, nowy sezon to również 
poszukiwanie nowych parterów i sponso-

rów, mamy nadzieję że ich grono będzie 

się stale powiększać co pozwoli na więk-

szy rozwój i przełoży się na jeszcze więk-

szą ilość trenujących dzieci i młodzieży. 

   

Do zobaczenia na boisku, Yno Kuc!     

 

                                       Artur Drzazga 

LKS MAŁAPANEW w sezonie 2021/2022 
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Jesienne występy  piłkarzy Unii 

We  wrześniowych meczach Unia zremisowała w Boronowie z Jednością 2:2, u siebie z Liswartą Krzepice 1:1, wygra-
ła w Mstowie z Wartą 3:1 oraz w takim samym stosunku u siebie z Orłem Kiedrzyn (Częstochowa). 

    Październik przyniósł naszemu zespołowi (jak dotychczas) dwie porażki. 2 października drużyna z Fabrycznej poległa w meczu     

z Orłem Babienica/Psary przegrywając 0:2, zaś tydzień później, 9 października, Unici nie sprostali u siebie zespołowi KS Panki 

przegrywając 1:2. 

    Do końca rundy jesiennej pozostało jeszcze 7 spotkań. I tak- na Fabrycznej gościć będziemy drużyny: Victorii Częstochowa 

(30.10), Skry II Częstochowa (11.11), i Lotu Konopiska (20.11), zaś mecze wyjazdowa Unia zagra w Kamyku (z Pogonią, 17.10),     

w  (ze Spartą, 24.10), w Woźnikach (z MLKS 6.11), w Kłobucku (ze Zniczem 14.11)      

 

Foto z meczu z meczu z Orłem Kiedrzyn.  

Autor: Monika Musik 

Jacek Lubos 

Z „BIULETYNEM” 15% TANIEJ!  

MATERIAŁ PŁATNY 
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Agnieszka Kwoka 

Klaudiusz Kandzia 
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W czwartek 16 września, w sali posie-
dzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach 
odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej 
w Kaletach. Przewodniczyła jej Janina 
Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. 
W obradach udział wzięło 14 radnych, 
co przy 15 osobowym składzie Rady 
Miejskiej upoważnia Radę do podejmo-
wania prawomocnych uchwał.  
    Po przekazaniu (do protokołu) spra-

wozdań przewodniczącej Rady Miejskiej 

oraz burmistrza z okresu międzysesyjne-

go, radni podjęli następujące uchwały: 

Nr 235/XXVIII/2021 w sprawie wyraże-

nia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego. 

Nr 236/XXVIII/2021 w sprawie wyraże-

nia zgody na nabycie nieruchomości. 

Nr 237/XXVIII/2021 w sprawie wyraże-

nia zgody na nabycie nieruchomości. 

Nr 238/XXVIII/2021 w sprawie wyraże-

nia zgody na nabycie nieruchomości. 

Nr 239/XXVIII/2021 w sprawie przekaza-

nia projektu regulaminu dostarczania wo-

dy i odprowadzania ścieków obowiązują-
cego na obszarze Gminy Kalety do organu 

regulacyjnego.  

Nr 240/XXVIII/2021 w sprawie określe-

nia średniej ceny jednostki paliwa w Gmi-

nie Kalety w roku szkolnym  2021/2022.  

Nr 241/XXVIII/2021 w sprawie zmian 

budżetu Miasta Kalety na 2021 rok. 

Nr 242/XXVIII/2021 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2021-

2029.  

 

    W dalszej kolejności 

przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Pan Ryszard 

Sendel odczytał protokół 

kontroli z realnego funk-

cjonowania zapisów usta-

wy świadczenia usług od-

bioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych w 2021 r. na tere-

nie Miasta Kalety oraz wpływu nowej 

umowy na wysokość opłat za wywóz tych 

odpadów.  

    W punkcie wolne głosy i wnioski, do-

datkowe informacje zgłaszano bieżące 

sprawy.  

 

                                Małgorzata Mazur  

Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

M iasto Kalety 
uzyskało dofi-

nansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, na zadanie pn. 
„Edukacja wokół cisa Donnersmarcka.  
    W ramach projektu oznakowana zosta-

nie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna 

znajdująca się wokół zabytkowego cisa, 

jednego z najsławniejszych drzew woje-

wództwa śląskiego. Staną tam gry tereno-

we o tematyce leśnej oraz tablice eduka-

cyjne m.in. o budowie warstwowej lasu, 

drzewoterapii, a także ciekawostki na te-

mat sławnego cisa.  

    Drzewo jest atrakcją przyciągającą wie-

lu miłośników przyrody. Jest też ciekawą 
lekcją historii nie tylko dla naszych miesz-

kańców, ale również turystów kolarzy, 

którzy chętnie odwiedzają nasze dukty 

leśne. Oznakowanie ścieżki wpłynie na 

zwiększenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, a ciekawe tablice oraz te-

matyczne gry terenowe będą doskonałą 
formą zgłębiania wiedzy przyrodniczej. 

Całość projektu opiewa na kwotę ponad 21 

tysięcy złotych, z czego aż 16.975,35 zł. 

dofinansowane zostanie przez WFOŚiGW 

w Katowicach. Zakończenie zadania pla-

nowane jest na miesiąc listopad 2021 r.  

Miasto Kalety pozyskało  
prawie 17.000 złotych na 

oznakowanie kolejnej ścieżki 
edukacyjnej  M iasto Kalety planuje rozbudowę 

parku tematycznego Ichtiopark 
poprzez utworzenie w nim Centrum 
Edukacji Ekologicznej.  
    Decyzja ta została podjęta w związku   

z bardzo dużym zainteresowaniem, jakim 

cieszy się pasieka edukacyjna, a także 

wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, 

które w sezonie generują spory ruch tury-

styczny na tym terenie.  

    W ramach rozbudowy Ichtioparku, 

Miasto Kalety planuje postawienie kolej-

nych drewnianych pawilonów, każdy       

o innej  tematyce edukacyjno-

przyrodniczej. Całość projektu zwieńczo-

na zostanie dużą wiatą, której funkcjonal-

ność pozwoli na prowadzenie plenero-

wych lekcji przyrody dla grup nawet 50-

osobowych. Nasze Miasto posiada już 
pełną dokumentację projektową wraz       

z pozwoleniem na budowę wspomniane-

go Centrum Ekologicznego.  

    Teraz pozostaje szukać środków ze-

wnętrznych na sfinalizowanie przedsię-
wzięcia, które pozwoliłyby na realizację 
projektu w jak najbardziej nowoczesnej 

formie z wykorzystaniem najnowszych 

rozwiązań multimedialnych. Miastu zale-

ży, aby w łatwy i przystępny sposób do-

trzeć z wiedzą przyrodniczą do młodego 

pokolenia, ale także wykorzystując po-

tencjał Ichtioparku, zbudować markę,       
z której Miasto Kalety będzie znane          

i rozpoznawane.  

Kaletańskie Centrum Edukacji Ekologicznej  
z pozwoleniem na budowę  

Centrum Edukacji Ekologicznej przyjmie formę podobną , jak prezentowany powyżej budynek z Truszczycy 



 

www.kalety.pl 

Październik 2021               Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety           15 
                                                                                                                        MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY  

 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 –52 (Janusz Maruszczyk),  

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

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. 

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 
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