Nr 2 (310)

Luty 2018

Blisko 150.000 zł Środków Unii Europejskiej na zakup
sprzętu dla kaletańskiej OSP

M

iło nam poinformować, że już
niebawem Kaletańska Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach doposażona zostanie o specjalistyczny sprzęt,
na który Miasto Kalety pozyskało dofinansowanie w kwocie blisko
150.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W maju 2017 r. Urząd Miejski złożył
wniosek w ramach naboru konkursowego Osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie
zasobów, Działanie 5.5. Wzmocnienie
potencjału służb ratowniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt przewiduje zakup nowoczesnego
wyposażenia dla jednostki ochotniczej
straży pożarnej: łodzi płaskodennej

Uwaga mieszkańcy,
u których zamontowana
została instalacja
fotowoltaiczna
Uczestnicy
projekt u
„Przeciwdziałanie niskiej emisji
poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym
zakątku Śląska”, u których zamontowana została instalacja fotowoltaiczna proszeni są o zgłaszanie
się do tutejszego Urzędu
(biuro nr 6A – I piętro)
od dnia 5 lutego 2018 r. w celu
odbioru korekty faktury oraz podpisania aneksu do umowy.
W y pe ł ni e ni e p o w y żs zy c h
czynności niezbędne jest do
uzyskania zwrotu części wkładu
własnego.

z silnikiem spalinowym oraz przyczepą
podłodziową, a także lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zakupiony
sprzęt oprócz działań wchodzących
w zakres funkcjonowania OSP, będzie
miał również zastosowanie w sezonie
turystycznym do monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców korzystających
ze zbiorników wodnych w Zielonej. Samochód ratowniczy zastąpi poprzednika,
który w Kaletach pełni służbę od 2003
roku.
Przypomnijmy, że w ostatnich latach
kaletańska OSP wzbogaciła się m.in.
o nowy średni samochód ratowniczo –
gaśniczy, sanie do ratowania ludzi na
zamarzniętych zbiornikach wodnych
oraz wentylator oddymiający, który jest
niezbędnym urządzeniem podczas pożarów w niskich pomieszczeń jak np.: piwnice. Wykonana została również termomodernizacja budynku, w której stacjonuje jednostka.

Klaudiusz Kandzia
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stycznia 2018 r. w restauracji
„Gościnna” w Kaletach, odbyła się
VII Gala Przedsiębiorczości. Organizatorami wydarzenia było Miasto Kalety, Zakład Masarski „WIĘCEK”
oraz Restauracja GOŚCINNA.
Uroczystą Galę, którą uświetnił mini
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod

batutą Mariana Lisieckiego, otworzył
przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak. . Powitał wszystkich przybyłych, a następnie przedstawił prezentację
multimedialną na temat przedsięwzięć
zrealizowanych w naszym mieście
w 2017 r., a także planach inwestycyjnych na rok bieżący
(dokończenie na str. nr 13)

Klaudiusz Kandzia
www.kalety.pl
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Pani Brygidzie Popławskiej, pracownikowi Miejskiego Domu Kultury w Kaletach
z powodu śmierci mamy
serdeczne wyrazy współczucia składają:
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak z radnymi

15 i 16 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyły się konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji miasta.
17 stycznia w restauracji „Figaro” odbyło się noworoczne spotkanie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
24 stycznia ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
25 stycznia miała miejsce XXXIV sesja Rady Miejskiej w Kaletach.
25 stycznia święto patrona– księdza Rogowskiego– obchodziło kaletańskie Gimnazjum.
25 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbyła się promocja tomików wierszy p. Marii Rogocz.
26 stycznia na gali w Miasteczku Śląskim p. Kazimierz Złotosz– zastępca naczelnika kaletańskiej OSP– otrzymał tytuł
„Strażaka Roku”.
1 lutego burmistrz Klaudiusz Kandzia przebywał w Warszawie z wizytą u wiceministra Sportu i Turystki Jana Widery
6 lutego w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się konferencja w sprawie zapobiegania niskiej emisji.
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
19 lutego w Miejskim Domu Kultury gościć będzie Objazdowe Kino Visa. Repertuar prezentujemy na stronie nr 20.
9 marca, w piątek, o godzinie 18.00, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach wystąpi Robert Janowski.
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach , na parterze budynku.
24 marca w Truszczycy odbędzie tradycyjny bieg przełajowy „Powiatowe biegowe powitanie wiosny”.

Paczkomat INPOSTU stanął w Kaletach

Od

31 stycznia 2018 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać Z Paczkomatu
INPOST, który ustawiony został przy ul. Żwirki i Wigury na parkingu obok
budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Z początkiem stycznia Burmistrz Miasta Kalety podpisał umowę ze spółką
INPOST, która w niespełna miesiąc wykonała instalację urządzenia. Paczkomat
z pewnością okaże się pomocny dla naszych mieszkańców, ponieważ umożliwia
odbiór przesyłek praktycznie 24 godziny na dobę również w godzinach wieczornych, kiedy nie pracują już np. kurierzy.
(jal)

www.kalety.pl
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Miasto Kalety ponownie w projekcie "Rowerowy Maj"

M

iło nam poinformować, iż Miasto Kalety, mając na uwadze
bardzo duże zainteresowanie dzieci
i młodzieży ubiegłoroczną edycją, zdecydowało się wziąć udział w kolejnej
odsł oni e og ól n op ol sk i e j ak c ji
"Rowerowy Maj".
Przypomnijmy, iż "Rowerowy Maj"
to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego.
Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do
szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po
zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj
skutecznie zmienia okolice szkół

i przedszkoli na bardziej
bezpieczne
i przyjazne
rowerzystom zmniejszając
liczbę samochodów dowożących dzieci
i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych.
Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel,
który w maju dotrze na
lekcje w sposób aktywny:
na rowerze, hulajnodze,
rolkach czy deskorolce,
otrzymuje naklejki do rowerowego
dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników,
klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody. Pracownik Urzędu Miejskiego w Kaletach uczestniczył w styczniowym spotkaniu szkoleniowym dotyczący obsługi specjalnie na ten cel stworzonego panelu internetowego. Każda
miejscowość biorąca udział w tegorocznej kampanii dostanie swoją podstronę,
na której koordynatorzy miejscy i szkolni będą zobowiązani do bieżącego uzupełniania danych, a także np. dodawania
zdjęć oraz logotypów i informacji o lo-

kalnych sponsorach. W niedługim czasie
odbędą się szkolenia z obsługi panelu
dla koordynatorów wyznaczonych przez
szkoły, oraz wstępne spotkania informacyjne.
Już dziś zapraszamy do współpracy firmy i osoby prywatne, które są w stanie
w jakikolwiek sposób wspomóc organizację akcji, a także ufundować nagrody
dla jej uczestników- naszych najmłodszych mieszkańców. Kontakt w powyższej sprawie pod numerem telefonu:
034 352-76-52

Jacek Lubos

Święto Patrona Publicznego Gimnazjum w Kaletach
Józefa w Jędrysku,
złożono kwiaty na
grobie ks. Pawła Rogowskiego na cmentarzu parafialnym.
Pr z ewodn i cz ą c y
Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, podczas
akademii zorganizowanej w MDK Kalety
złożył najserdeczniejsze życzenia dyrekcji,
gronu pedagogicznemu, pracownikom

administracyjnym oraz uczniom. Specjalnie na tą okazję uczniowie Publicznego Gimnazjum przygotowali okolicznościowy występ artystyczny.
Jak co roku, w uroczystościach wzięła
udział również p. Ruta Baranowska,
fundator sztandaru dla Gimnazjum, która
przekazała dla szkoły książki z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów.

Agnieszka Kwoka

25

stycznia obchodzone
było święto Patrona
Publicznego Gimnazjum w Kaletach - ks. Pawła Rogowskiego.
W uroczystych obchodach udział
wzięli przedstawiciele władz
miejskich: przewodniczący Rady
Miejskiej w Kaletach Eugeniusz
Ptak wraz z radnymi: Janiną
Perz, Krzysztofem Rogocz i Antonim Jeżem, a także dyrektorzy
kaletańskich placówek oświatowych.
Po Mszy św. w kościele pw. św.

www.kalety.pl
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Spotkanie noworoczne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów

D

nia 17 stycznia br., tradycyjnie
w środę, odbyło się Noworoczne
spotkanie członków naszego Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
w którym wzięło udział 60 członków
Koła. Nasze Koło skupia członków
z wszystkich dzielnic Kalet.
Spotkanie uprzyjemnili zaproszeni
goście w osobach : Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miasta mgr Eugeniusz Ptak

wraz z radnymi Kazimierzem Złotosz
i Krzysztofem Rogocz, a także Ks. Marek Niewiadomski wikariusz naszej parafii.
Spotkanie rozpoczęto zaśpiewaniem
kolędy z wtórem orkiestry dętej pod
batutą Mariana Lisieckiego. Obecność
orkiestry na naszym spotkaniu było dla
nas przyjemną niespodzianką.
Życzenia noworoczne złożyli uczestnikom Burmistrz Miasta, Przewodniczą-

cy Rady oraz Ks. Marek, który poprowadził modlitwę przed posiłkiem.
Po smacznym posiłku , przy kawie
śpiewano kolędy i pastorałki przy dźwiękach orkiestry.
W takiej atmosferze spędziliśmy miłe
chwile, zapominając o naszych kłopotach, niedomaganiach. Obecność naszych gości pozwoliła uwierzyć nam, że
nadal jesteśmy doceniani i potrzebni.

Teresa Szmalenberg

Pan Kazimierz Złotosz odznaczony tytułem Strażaka Roku

W

piątek, 26 stycznia 2018 r., w sali
bankietowo-konferencyjnej w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczysta Gala
Strażacka 2018, na której wręczone zostały statuetki "Strażaka Roku" strażakom
z terenu powiatu tarnogórskiego.
Niezmiernie miło nam poinformować, że
to zaszczytne wyróżnienie otrzymał również
mieszkaniec naszego miasta Pan Kazimierz
Złotosz – zastępca naczelnika Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kaletach. W ocenie strażaka brana była pod uwagę przede wszystkim nienaganna postawa moralna, zdyscyplinowanie, poważanie w społeczności lokalnej, jak również udział w działaniach ratowniczych i pracach społecznych.
Gala zorganizowana została przez Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP oraz Dyrekcję Regionalnych Lasów Państwowych.
Z ramienia władz naszego miasta, w wydarzeniu tym wziął udział burmistrz Klaudiusz Kandzia.
Panu Kazimierzowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy uznania oraz
otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia.

Marian Marmajewski

Informacja dla członków Koła PZW Kalety
Informujemy, iż skarbnik Koła PZW Kalety przyjmuje opłaty za wędkowanie w roku 2018 w każdy
poniedziałek, w godzinach 16.00 - 19.00, na Orliku przy Szkole Podstawowej w Kaletach (wjazd od ulicy
Gwoździa). Opłaty przyjmowane będą do końca kwietnia br., w późniejszym terminie jedynie po indywidualnym skontaktowaniu się ze skarbnikiem.

Zarząd Koła
www.kalety.pl
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Bohaterowie kaletańskich ulic
Eliza Orzeszkowa

W

lutowym odcinku cyklu chciałbym przedstawić bohaterkę,
która patronuje ulicy w dzielnicy Miotek. Będzie to jedna z niewielu okazji
do historycznych podróży ku wschodnim krańcom naszego miasta związanych z nazewnictwem traktów komunikacyjnych. W luźniej sieci ulic
Wczasowych, Ustronnych, Wierzbowych, Jagodowych, Sosnowych, Miodowych czy Tulipanowych– ulica
Orzeszkowej stanowi bowiem nie lada
wyjątek...
Eliza (właściwie Elżbieta, bo takie
imię otrzymała na chrzcie) Orzeszkowa,
z domu Pawłowska, urodziła się 6
czerwca 1841 roku w Miłkowszczyźnie
(dziś na Białorusi).
Praktycznie całe życie była związana
z Grodzieńszczyzną. Pochodziła z bogatej rodziny ziemiańskiej. Wcześnie osierocona przez ojca Benedykta, pozostawała pod opieką matki. Miłkowszczyznę
rodzina Pawłowskich opuściła w 1844
roku (po śmierci Benedykta), wydzierżawiając majątek i zamieszkując w Grodnie.
W towarzystwie babki, w wieku lat
11-tu wyjechała do Warszawy, gdzie
rozpoczęła kształcenie na pensji sióstr
sakramentek (1852 – 1857). Tutaj zaprzyjaźniła się z Marysią Wasiłowską,
znaną później jako Maria Konopnicka.
Jako młoda dziewczyna sporo czytała, zarówno literaturę polską, jak i francuską. Prawdopodobnie czytanie było
rekompensatą jej nieco „samotniczego”
życia. Na pensji koleżanki początkowo

wyśmiewały się z jej wschodniego
śpiewnego akcentu, ale był to tylko epizod, który szybko minął.
Ogólnie w szkole była lubiana, co
przydawało jej się tym bardziej, że przez
kolejnych pięć lat pobytu na pensji ani
razy nie zabrano jej do domu na wakacje, a tylko dwa razy odwiedziła ją babcia. Matka nie odwiedzała córki ze
względów zdrowotnych.
W rodzinne strony, do Miłkowszczyzny, wróciła mając niespełna 17 lat. Na
jednym z balów lokalnej arystokracji
poznała o 16 lat starszego kuzyna jej
ojczyma, Piotra Orzeszkę. Podlotek
z warszawskim wykształceniem, który
na dodatek był jedyną spadkobierczynią
majątku, wpadł w oko zadłużonemu
dziedzicowi Ludwinowa. Piotr wkrótce
przysłał swata, a że czasy były takie,
a nie inne– decyzją apodyktycznej matki
oświadczyny zostały przyjęte. Wkrótce
odbył się ślub i młoda-niemłoda para
zamieszkała razem w Ludwinowie.
Po latach pierwsze lata u boku męża
określała mianem „beztroskiego karnawałowania”, ale potem zaczęła grać rolę
znaczna różnica wieku. Małżonkowie
nie zgadzali się w kwestii poglądów.
Eliza zaangażowała się w działalność
społeczną, odżyły w niej „szkolne” fascynacje wsią i ludem. Wraz z młodszym bratem Piotra – Florentym założyła szkółkę wiejską. Ten pomysł nie przypadł do gustu mężowi, ale zapewne jeszcze bardziej oburzało go jej angażowanie się w sferę polityki. Eliza dała się w
końcu ponieść uczuciom patriotycznym
i zdecydowała się ukrywać w majątku
ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego Romualda Traugutta. Za ten
postępek zadenuncjowano Piotra, który
decyzją władz carskich skazany został
na zsyłkę na Syberię. Majątek Ludwinów skonfiskowano. Eliza nie zdecydowała się dzielić losu męża na zesłaniu–
zamiast tego wszczęła proces o unieważnienie małżeństwa. Wróciła do Miłkowszczyzny i tam spędziła następnych
sześć lat życia. Nie radziła sobie jednak
z zarządzaniem majątkiem i za radą
swojego przyjaciela, a zarazem prawnika
Stanisława Nahorskiego, ostatecznie w
roku 1870 sprzedała rodową posiadłość.
Swoje znaczenie miał tu też fakt dużych
wydatków, jakie poniosła chcąc unieważnić małżeństwo z Orzeszką- ostatecznie udało się jej to osiągnąć w roku
1869.

Jeszcze zanim majątek przeszedł na
własność nowego właściciela– pułkownika Doury- przeprowadziła się do
Grodna. Z krótką przerwą (lata 18791882), kiedy to prowadziła polską księgarnię w Wilnie, z miastem tym związała się do końca życia.
Nie mogąc znaleźć stałej, satysfakcjonującej ją pracy– spróbowała swoich sił
w pisaniu. Spod jej pióra wyszły pierwsze powieści tendencyjne: Zaczęła pisać.
„Marta”, „Pan Graba” i „Meir Ezofowicz”. Prawdziwy rozkwit talentu pisarki datuje się na lata osiemdziesiąte XIX
wieku. W 1888 roku wyszło drukiem jej
największe dzieło– pozytywistyczno–
realistyczna powieść „Nad Niemnem”.
Tymczasem przyjaźń z adwokatem
Nahorskim przerodziła się w miłość.
Zamieszkali razem, pomimo iż Stanisław był żonaty, co siało zgorszenie
w środowisku grodzieńskich ziemian.
Dopiero po śmierci żony Nahorskiego,
w roku 1894, mogli wziąć ślub. Miała
już wówczas 53 lata.
Poświęcała wiele czasu na akcje filantropijne i społeczne. Korespondowała z
wieloma wybitnymi osobistościami ówczesnego życia społecznego i literackiego,
takimi
jak
Leopold
Méyet czy Zygmunt Miłkowski. Współpracowała z tygodnikiem „Bluszcz”.
Miłość życia Orzeszkowej– Stanisław
Nahorski– zmarł zaledwie dwa lata po
ślubie, doznając paraliżu serca podczas
jej hucznie obchodzonych imienin. Dla
Elizy jego śmierć była wielkim ciosem.
W roku 1904 kandydaturę Orzeszkowej do literackiej nagrody nobla wysunął profesor Aleksander Brückner. Jury
było podzielone, ale ostatecznie przyznało Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi. Podobnie skończyła druga nominacja
jej twórczości w roku 1909, w której
przegrała rywalizację ze Szwedką Selmą Lagerlöf.
Pisarka zmarła 18 maja 1910 w Grodnie po ciężkiej chorobie serca. Ponieważ
była niepraktykująca, ks. proboszcz Juliusz Ellert odmówił jej pogrzebu. Dopiero po interwencji biskupa pochowano
ją w Grodnie 23 maja 1910 r.
na cmentarzu farnym. Jeden z żałobnych
mówców, Józef Kotarbiński, podsumowując życie, działalność społeczną
i literacką pisarki, użył nad trumną znamiennych słów: „Ona była żywą mądrością i czującym sercem całej epoki…”.

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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W Kaletach kolejny raz padł rekord uzbieranych
środków dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Z

przyjemnością informujemy, że
podczas XXVI Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który
odbył się na kaletańskim „Małym
Rynku” 14 stycznia, dzięki hojności
mieszkańców Kalet oraz gości, którzy
w tym dniu odwiedzili nasze miasto
i wsparli zbiórkę pieniędzy, udało się
znów pobić rekord uzbieranych środków. W ciągu całodniowej kwesty
uzbierano kwotę 17.631,38 zł.
Dokładne rozliczenie prezentujemy na
stronie nr 8. Dla przypomnienia, podczas zeszłorocznego finału uzbierano
kwotę 17.589,85 zł.
W Kaletach sztab zorganizowany został jak w latach ubiegłych przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Impreza kolejny raz zorganizowana została w
plenerze na kaletańskim Małym Rynku
gdzie od godziny 16.00 koncertem Miejskiej Orkiestry Detej rozpoczął się program artystyczny. Na scenie wystąpiły
również grupy COMPLEX, WRAGON
MIX, Śląskie Trio Piotra Szefera, ROCK
TIME, Mażoretki INEZ, a także dzieci
i młodzież zajęć wokalnych przy MDK
w Kaletach.
Dokładnie o godzinie 18.00 szef kaletańskiego sztabu Marian Lisiecki rozpoczął aukcję gadżetów przesłanych przez
WOŚP, a także ofiarowanych przez Stowarzyszenie Nasze Kalety oraz osoby
prywatne. Wydarzenie zakończył widowiskowy pokaz sztucznych ogni po nazwą Światełko do Nieba.
Wszyscy artyści podczas XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystąpili bezinteresownie. W tym
roku można było również honorowo
oddać krew w mobilnej stacji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, która stanęła

Eugeniuszowi Ptak, Janinie Perz,
Krzysztofowi Rogocz i Kazimierzowi
Złotosz. Dzięki uprzejmości redaktora
naczelnego Tygodnika Gwarek p. Jarosława Myśliwskiego, za co również
dziękujemy, uruchomiona została na
Facebooku transmisja na żywo z wydarzeń na Małym Rynku, którą obejrzało
na parkingu przy Małym Rynku. Pod- blisko 3.500 osób.
czas akcji 14 krwiodawców oddało przeAgnieszka Kwoka
szło 7 litrów krwi.
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz Dyrektor
MDK Kalety Marian Lisiecki
składają serdeczne podziękowania darczyńcom, wolontariuszom, druhom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kaletach, Wiceprezes Stowarzyszenia Nasze
Kalety p. Izabeli Cogiel Kocyba
– za wykonanie i przekazanie na
aukcję Wiatraka Nadziei oraz
wszystkim osobom, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji XXVI finału WOŚP w Kaletach. Szczególne podziękowania
należą się również kaletańskiemu
sztabowi WOŚP w Kaletach: p.
Blandynie Kubiak, p. Justynie
Borek, p. Iwonie Nowak Magiera, p. Róży Kowolik, p. Piotrowi
Kotarskiemu, a także radnym

www.kalety.pl
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Zbiorcze wyniki WOŚP w Kaletach w roku 2018
Ogółem zebrano kwotę
17 631,38 zł
Z czego:

Z puszek:

14 831,38 zł

Z licytacji:

2 800,00 zł

RAZEM:

17 631,38 zł

Ponadto z puszek wyjęto: 9,84 €
Zebrane kwoty według szkół:
Szkoła Podstawowa w Kaletach
(1 161,39 zł)

Rozliczenie finansowe
nominał
200 zł
100 zł
50 zł
20 zł
10 zł
5 zł
2 zł
1 zł
0,50 zł
0,20 zł
0,10 zł
0,05 zł
0,02 zł
0,01 zł

licytacja
2
19
9
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

puszki
0
7
25
157
379
534
900
979
498
548
912
503
702
1339

razem
2
26
34
159
380
534
900
979
498
548
912
503
702
1339

wartość
400,00 zł
2 600,00 zł
1 700,00 zł
3 180,00 zł
3 800,00 zł
2 670,00 zł
1 800,00 zł
979,00 zł
249,00 zł
109,60 zł
91,20 zł
25,15 zł
14,04 zł
13,39 zł
17 631,38 zł

Najwięcej zebrali:
Lp

imię

nazwisko

kwota

Zespół Szkół w Kaletach - Gimnazjum
(10 896,77 zł)

1

Kornelia

Galios

255,50 zł

2

Mikołaj

Galios

163,03 zł

1

Weronika

Andreasik

360,24 zł

3

Szymon

Imiołczyk

112,80 zł

2

Agata

Brol

306,18 zł

3

Karolina

Dragon

215,32 zł

4

Katarzyna

Gawron

444,75 zł

5

Martyna

Golec

969,69 zł

4

Angelika

Karmańska

245,04 zł

Lp

imię

nazwisko

kwota

5

Emilia

Krzymińska

201,23 zł

6

Wiktoria

Gryc

155,89 zł

6

Daniel

Watoła

183,79 zł

7

Zuzanna

Helisz

942,47 zł

1 161,39 zł

8

Karolina

Hewig

476,20 zł

9

Oliwia

Imiołczyk

151,10 zł

10
11

Wojciech
Justyna

Kawałko
Kolano

156,35 zł
132,88 zł

12

Maja

Kolano

252,70 zł

13

Paulina

Kopyciok

14

Agata

Kot

15

Małgorzata

Kowalska

496,08 zł

16

Marcin

Kowolik

604,50 zł

17

Zuzanna

Krawczyk

376,43 zł

18

Michał

Lach

493,90 zł

151,21 zł

19

Małgorzata

Latos

248,77 zł

20

Julia

Maślak

77,86 zł

Zespół Szkół i Przedszkola w KaletachMiotku
(2 773,22 zł)
Lp
1
2
3

imię
Remigiusz
Agata
Aleksandra

nazwisko
Bąk
Chludzińska

Gandyra

kwota
238,54 zł
397,46 zł

193,55 zł
1 132,44 zł

4

Kacper

Haba

134,07 zł

21

Julia

Matlik

117,31 zł

5

Julia

Harabas

278,57 zł

22

Paulina

Mazur

1 012,56 zł

6

Maria

Kozak

636,05 zł

23

Paulina

Osusznik

185,03 zł

7

Laura

Myrcik

276,60 zł

24

Filip

Parys

210,72 zł

25

Weronika

Piecuch

137,35 zł

8

Filip

Stebel

226,31 zł

26

Kinga

Stańczyk

340,98 zł

9

Amelia

Tyrała

173,06 zł

27

Szymon

Stańczyk

218,12 zł

28

Sabina

Stroba

245,82 zł

29

Paweł

Szajer

213,61 zł

30

Jakub

Zok

27,97 zł

10

Zuzanna

Zok

261,35 zł
2 773,22
zł

10 896,77 zł

1. Agata Kot,
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
1 132,44 zł
2.Paulina Mazur,
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
1 012,56 zł
3. Martyna Golec,
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
969,69 zł
4. Zuzanna Helisz,
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
942,47 zł
5. Maria Kozak,
Zespół Szkół i Przedszkola
w Kaletach– Miotku,
636.05 zł
6. Marcin Kowolik,
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
604,50 zł
7. Małgorzata Kowalska,
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
496.08 zł
8. Michał Lach,
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
493,90 zł
9. Karolina Hewig,
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
476,20 zł
10.Katarzyna Gawron
Zespół Szkół w Kaletach–
Gimnazjum,
444,75 zł
Piotr Kotarski

www.kalety.pl
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Wieczór poetycki Pani Marii Rogocz

25

stycznia, w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach odbyła się uroczysta promocja dwóch tomików wierszy "Myśli
moje nie uporządkowane” oraz
„Wędrówka po meandrach życia",
mieszkanki naszego miasta Pani Marii
Rogocz.
Na wieczór poetycki przybyli przedstawiciele kaletańskiego samorządu:
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Ptak wraz z radnymi Ireną
Nowak, Janiną Perz, Edwardem Drabik
oraz Adamem Gabryś. Nie zabrakło
również członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Kaletach, w którym Pani Maria jest prezesem, a także
rodziny, przyjaciół i znajomych.
Podczas spotkania poetyckiego wiersze recytowała sama autorka jak i członkowie Stowarzyszenia Społeczno- Kul-

turalnego w Kaletach. Same utwory miały głównie charakter refleksyjny, melancholijny, a wręcz zachęcały do zadumy,
choć pojawiły się również utwory lekkie.
Wieczór poetycki starannie dopracowano nie tylko pod względem scenariusza, ale także pod względem scenografii.

W półmroku, przy małych i kameralnych stolikach, każdy zaproszony gość
mógł poczuć magię tego spotkania.
Tomiki poezji Pani Marii, zarówno te
najnowsze, jak i starsze wydania można
nabyć w Bibliotece Miejskiej w Kaletach.

Agnieszka Kwoka

Raport Chóru Sonata

M

amy już za sobą kolejny okres
bożonarodzeniowy, w którym
mieliśmy, jak zwykle, sporo pracy
związanej z przygotowaniem repertuaru na swoje koncerty kolędowe. Jak
co roku do swojej wyuczonej bazy kolęd postaraliśmy się wprowadzić kilka
nowości, by swoich stałych słuchaczy
nie znudzić ciągle tymi samymi kolędami.
Tegoroczny pomysł na tytuł koncertów
bożonarodzeniowych „Kolędy Polskie
i Kolędy Świata” okazał się strzałem
w dziesiątkę. Chociaż nauka kolęd
z innych krajów w oryginalnych językach
przysporzyła nam trochę trudności, jednak z drugiej strony satysfakcja z opanowania trudniejszych utworów jest znacznie większa.
Cykl tegorocznych koncertów bożonarodzeniowych rozpoczęliśmy w święto
Trzech Króli w naszej rodzimej parafii w
Kaletach Jędrysku. Jak zapowiadał tytuł
koncertu, występ podzieliliśmy na dwie
części. W pierwszej części zaśpiewaliśmy
tylko tradycyjne kolędy polskie, natomiast w drugiej części zaśpiewaliśmy
kolędy z innych krajów, śpiewając w
większość w oryginalnych językach. Na
początek dwie kolędy łacińskie: „Adeste
Fideles” oraz „Christus natus est nobis”.
Następnie wykonaliśmy cztery ciekawe
kolędy naszych sąsiadów:
- z południa - czeską kolędę ludową
„Pojdem spolu”,
- ze wschodu - ukraińską kolędę ludową

„Nowa radist stała” utrzymana w ortodoksyjnych
kanonach melodycznych,
- z zachodu – „Es ist ein roz entsprung e n ” o r a z „ I h r Ki n d e r l a i n ” .
Na koniec zaśpiewaliśmy jeszcze kolędy
„Raduj się świecie”, „Lulajże Jezu mój
drogi” oraz „Nad Betlejem w ciemną
noc”.
Koncert zakończyliśmy wspólnym
odśpiewaniem wraz z zebranymi słuchaczami przy akompaniamencie naszej pani
organistki kolędy „Cicha noc”.
Następny koncert zaśpiewaliśmy
w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny
w Olszynie na zaproszenie proboszcza
parafii ks. Jarosława Wiśniewskiego,
którego bardzo dobrze wspominamy
z czasów, kiedy był u nas wikarym. Po
koncercie, wraz z proboszczem, przy
kawie i regionalnych wypiekach wspominaliśmy czasy urzędowania ks. Jarka
w naszej parafii, oraz poznaliśmy historię
budowy nowego kościoła parafialnego w
Olszynie. Bardzo dziękujemy za miłą
gościnę.
Bardzo ciekawym i emocjonalnym
przeżyciem dla nas był nasz koncert kolęd w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej p.w. św. Rafała Archanioła w
Rusinowicach. Dziękujemy siostrze Oldze za miłe przyjęcie nas i przedstawienie swoim podopiecznym. Mamy nadzieje, że wspólne kolędowanie oraz duże
zaangażowanie dzieci przy dyrygowaniu

naszym chórem dało tym dzieciom dużo
radości i niezapomnianych chwil.
W ostatnią niedzielę okresu bożonarodzeniowego mieliśmy przyjemność kolędować na zaproszenie proboszcza ks.
Krzysztofa Sędłaka podczas mszy świętej
w Drutarni w parafii pw. Matki Boskiej
Fatimskiej. Bardzo dziękujemy proboszczowi parafii za zaproszenie.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym przyjaciołom i stałym słuchaczom
za udział w naszych koncertach oraz za
wiele miłych słów w naszym kierunku,
daje nam to energię i motywację do dalszej pracy na chwałę naszego chóru i ku
radości naszych słuchaczy.
Obecnie chór nasz rozpoczął przygotowania do okresu Triduum Paschalnego
oraz Świąt Wielkanocy. Jest to całkowicie odmienny, niż bożonarodzeniowy,
rodzaj muzyki, bardziej spokojny wręcz
nostalgiczny, jednak również piękny
i wzruszający.
Zapraszamy wszystkich miłośników
śpiewu chóralnego, ludzi muzycznie
wrażliwych, na cotygodniowe nasze próby w poniedziałki o 16.00 do MDK
w Kaletach. Obecnie najbardziej potrzebni są tenorzy, czyli mężczyźni o wysokim
tonie głosu. Zachęcamy więc wszystkich
do aktywnego włączania się do życia
kulturalnego naszego miasta.
CZEŚĆ PIEŚNI I MUZYCE
CHÓR SONATA

Bogdan Łazaj
www.kalety.pl
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Kalety rozwijają skrzydła dla życia
Akcja biegowa "Wings for Live" już 6 maja w Zielonej

Z

przyjemnością informujemy, iż
Miasto Kalety, wraz z inicjatorem lokalnej części tego wydarzeniagrupą "O co biega w Kaletach" reprezentowaną przez Roberta Wręczyckiego, Bogdana Łazaja i Mateusza Bartochę, współorganizuje 6 maja w Zielonej bieg w ramach ogólnoświatowej
akcji charytatywnej "Wings for Life".

Celem akcji jest wsparcie fundacji
"Wings for Life" na rzecz badań nad
metodami leczenia przerwanego rdzenia
kręgowego. Biegacze w Kaletach, po raz
pierwszy w Polsce, będą biegli z aplikacją "Wings for Life". Impreza odbędzie
się na 4 kilometrowej pętli wokół zbiornika w Zielonej.
Miasto Kalety, jako partner strategiczny biegu, zapewni sobie promocję w
mediach ogólnopolskich: telewizji TVN,
PR 3 oraz na portalu www.bieganie.pl
W ramach zobowiązań Miasto uzyska
dla imprezy statut prawny, wystąpi o
zgodę na jego zorganizowanie do nadleśnictw Koszęcin i Świerklaniec, postawi
na trasie punkt sanitarny (Toi- Toi), zapewni zaplecze żywieniowe (wodę,

owoce, ciepły posiłek po biegu), zadba o
instalację nagłośnienia w biurze zawodów, zajmie się też drukiem plakatów
oraz numerów startowych dla zawodników.
Już dziś zapraszamy na bieg do Zielonej. Bliższych informacji o biegu zasięgnąć można poprzez kontakt z członkami grupy "O co biega w Kaletach" na
profilu Facebookowym grupy, a także
u koordynatora biegu z ramienia Urzędu
Miejskiego w Kaletach, inspektora Jacka
Lubosa, pod nr tel.034 352 76 52.
Przypominamy też, że już 24 marca
inaugurujemy sezon „Powiatowym Biegowym Powitaniem Wiosny”. Szczegóły
już wkrótce na www.kalety.pl

(jal)

Konferencja prasowa na temat ograniczenia niskiej emisji

6

lutego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematyce ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego województwa.
Organizatorem tego spotkania był
burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, pan Andrzej
Pilot.
Podczas konferencji burmistrz Klaudiusz Kandzia podsumował projekt jaki
realizowany był przez Miasto Kalety
polegający na montażu kolektorów słonecznych w 179 budynkach mieszkalnych oraz ogniw fotowoltaicznych
w 210 gospodarstwach domowych na
terenie naszego miasta. Na podstawie
prezentacji multimedialnej przybliżona
została geneza projektu, jego wartość

oraz zakładane
cele.
Przedstawiony
z os t a ł
p r z e d e
wsz ystkim
efekt ekologiczny tego
zadania, który
w
naszym
mieście zakłada zmniejszenie o prawie
100 ton zużyci a
węgl a
rocznie.
Andrzej
Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach,
przedstawił natomiast informacje na
temat realizowanego przez Fundusz Programu SMOG STOP, dofinansowującego zadania realizowane przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz
ograniczenia niskiej
emis ji.
O dotację mogli
ubiegać się właściciele domów
jednorodzinnych
i wielorodzinnych,
którzy chcieli zlikwidować swój
stary piec węglowy i zastąpić go
n owocz esn ym
piecem
węglowym oraz źródłem
ciepła wykorzy-

stującym odnawialne źródła energii
(OZE). W maju ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim w Kaletach działał punkt
konsultacyjny w którym mieszkańcy
mogli uzyskać wszelkie informacje oraz
pomoc w zakresie wypełnienia wniosku.
Z Programu skorzystało 18 gospodarstw
domowych z terenu Kalet, którzy otrzymali dofinansowanie na wymianę źródła
ciepła. WFOŚiGW planuje w najbliższym czasie uruchomienie kolejnych
edycji Programu SMOG STOP. Informacje na ten temat będzie można uzyskać na stronie Funduszu.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli
lokalnych mediów, udział wzięli również radni Rady Miejskiej w Kaletach:
wiceprzewodniczaca Janina Perz, Irena
Nowak, Teresa Mryka, Mirosława Potempa, Alojzy Rupik, Ryszard Sendel,
Kazimierz Złotosz, Grzegorz Krupa oraz
Antoni Jeż.

Agnieszka Kwoka
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Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety

15

i 16 stycznia w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyły się spotkania konsultacyjne, którym celem było zaopiniowanie
projektu programu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety.
Podczas spotkania omówione zostały
planowane projekty rewitalizacyjne,
jakie zgłoszone zostały do LPR przez
mieszkańców, organizacje społeczne
oraz Miasto Kalety. Zostały również
podsumowane prace związane z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania przestrzeni publicznej
w Kaletach – lasku miejskiego przy ul.
1 Maja.
W spotkaniach udział brali radni Rady
Miejskiej: Janina Perz, Irena Nowak,
Alojzy Rupik, prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego w Kaletach p.
Maria Rogocz, mieszkańcy naszego miasta oraz pracownicy kaletańskiego magistratu. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla naszego miasta jest

Informacja o audytach
w ramach projektu
montażu pomp ciepła
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć
udziału w projekcie polegającym na
montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych, proszone są o dostarczenie w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.
audytów, o których mowa w regulaminie uczestnictwa. Dla osób którzy nie
posiadają własnego audytora poniżej
przekazujemy dane osoby, która z ramienia Miasta Kalety może takie audyty
wykonać. Przypominamy, że koszt audytu, który ustalony został na ok. 500 zł,
ponosi mieszkaniec.
Audytor: Pan Maciej Muzyczuk,
tel. 507 701 454

(jal)

ważnym zadaniem rozwojowym zarówno
dla wszystkich
mieszkańców,
jak
również
pr z edsi ębi or ców, inwestorów, organizacji społecznych
i wielu instytucji działających
na terenie Kalet.
Dok u m en t
ten będzie niezbędny do aplikowania przez
Miasto Kalety o środki zewnętrzne
w ramach m.in. Europejskiego Funduszu
Społecznego. Przypomnijmy, że miasto
Kalety na realizację tego zadania pozyskało dotację w kwocie 77.580,00 zł ze
środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Marek Parys

Burmistrz Kalet w kapitule 135.000 zł - kolejne środki
Nadleśnictwa Świerklaniec
"Zielonych czeków"
na remont ul. Dębowej
urmistrz Miasta Kalety Klaudiusz

B

Kandzia kolejny raz zaproszony
został przez Prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do
udziału w pracach kapituły nagrody
„Zielone czeki”.
Nagrody te przyznawane są przez
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi osobom wyróżniających się w działaniach proekologicznych. Tegoroczne nagrody wręczone
zostaną już po raz 24. Członkami kapituły, której zadaniem jest wyłonienie kandydatów do tej nagrody, są osoby mające
wybitne osiągnięcia w ochronie środowiska.

ismem z dnia
16
stycznia
2018 r., Nadleśnictwo Świerklaniec
poinformowało, że
na realizację inwestycji dotyczącej
remontu kolejnego odcinka drogi
gminnej ul. Dębowej w Kaletach
Truszczycy przeznaczyło środki
w kwocie 135.000 zł z puli na realizację przedsięwzięć wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego.
Aktualnie sporządzana jest umowa
z wykonawcą drogi. Planowane jest
wykonanie kolejnego odcinka nakładki
asfaltowej o długości ponad 500 mb.

(jal)

Klaudiusz Kandzia

P

Trwają przygotowania do Festiwalu Miast Cittalow w Lidzbarku

F

estiwal
Miast
Cittaslow– hucznie
celebrowany
w roku ubiegłym
w Kaletach– tej wiosny przenosi się po
raz kolejny do swojego „matecznika”,
czyli pięknej krainy mazurskich jezior.
Przypomnijmy, że podczas konferen-

cji, która odbyła się podczas kaletańskiej edycji tej imprezy, swój akces do
organizacji Festiwalu A.D. 2018 zgłosiły
dwa miasta: Biskupiec i Lidzbark. Ostatecznie gospodarzem święta polskich
miast Cittaslow wybrana została ta ostatnia miejscowość.
Przepiękny Lidzbark (nie mylić z oddalonym jeszcze o około 100 km Lidzbarkiem Warmińskim!) przedstawimy

Państwu w jednym z następnych numerów miesięcznika. Na razie zdradzimy
jedynie, że reprezentantami Miasta Kalety na scenie lidzbarskiego Festiwalu,
który odbędzie się w dniach 26-27 maja,
będą: działająca przy MDK Orkiestra
Dęta oraz (najprawdopodobniej) człowiek, dla którego kulinaria nie mają
tajemnic– Grzegorz Bien. Castingi trwają...

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Samorząd Miasta Kalety po raz siódmy podziękował kaletańskim przedsiębiorcom
(dokończenie ze str. nr 1)

Po prezentacji głos zabrał burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia dziękując wszystkim przedsiębiorcom za
wkład jaki włożyli i wkładają w rozwój
miasta poprzez m.in. utrzymywanie
i tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców, a także dbanie o finanse gminy.
Po przemówieniach nadszedł czas na
wręczenie corocznych nagród. O tym, do
kogo trafią statuetki, zadecydowała kapituła w składzie: radni Ryszard Sendelprzewodniczący, Edward Drabik, Alojzy
Rupik, Grzegorz Krupa i Aleksandra
Wilk - członkowie, którzy wybrali tegorocznych laureatów prowadzących
z sukcesem działalność gospodarczą
w różnych branżach.
W Kategorii „NESTOR BIZNESU”
kapituła wyróżniła firmy najbardziej
zakorzenione w lokalnej społeczności,
prowadzące działalność od 25 i 26 lat.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Pani Jolanta Mazur-Kawarska, Gabinet Kosmetyczny KLEOPATRA
2. Pan Alfred Melka, Warsztat Szewski
3. Pan Alojzy Brol, Firma AutoMagnum Dom
4. Pan Andrzej Jegier, Firma Handlowa
Skup i Sprzedaż samochodów
5. Pan Damian Maruszczyk, Sklep Wie-

lobranżowy
W kategorii „ZŁOTE KOWADŁO
BIZNESU” wyróżnienia otrzymali:
1. Pani Dorota Mazan, Niepubliczne
Przedszkole „Bystrzaki”
2. Pan Grzegorz Guder , Firma
„Techplan”
3. Pan Czesław Krus, Zakład Remontowo-Budowlany
4. Pan Krzysztof Rogocz, Firma
Wielobranżowa STOLKO
W wyborze laureatów w tej kategorii
kapituła brała pod uwagę wysoką
jakość i walory oferowanych wyrobów i usług, osiąganie sukcesów
zarówno na rynku krajowym jak i
zagranicznym, wyróżnianie się na tle
konkurencji, dbanie o finanse gminy
oraz dbałość o zatrudnienie jej
mieszkańców.
Kapituła wyróżniła również młodych przedsiębiorców, którzy wiedzą, że
w biznesie liczy się kreatywność. Są to osoby, którym nie brak
pomysłów i zapału, aby realizować swoje pasje.
W kategorii: „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY” wyróżnienia otrzymali:
1. Pani Iwona Gansiniec, Przedsiębiorstwo
GIRM
2. Pani Alicja
Lisiecka, DIAMENT BEAUTY
3. Pani Karolina DąbrowskaLisiecka Firma
KiM
Po
części
oficjalnej przyszedł czas na
występ gwiazdy wieczoru.

Wystąpił znany i lubiany śląski artysta,
piosenkarz i kabareciarz Krzysztof Respondek, który swym znakomitym repertuarem rozbawił publiczność do łez.
Na gali obecnych było około 140
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Ponadto swoją obecnością zaszczycili uroczystość m.in. przedstawiciele Izby
Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach prezes Klaudiusz Siwiec
oraz Mariusz Długajczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach Ewa Brachaczek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bytomiu Jolanta Wąsowska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec Włodzimierz Błaszczyk, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin Robert
Gorzelak, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński, radni
miejscy: przewodniczący Eugeniusz Ptak,
Janina Perz, Michał
Brol, Edward Drabik,
Adam Gabryś, Antoni
Jeż, Grzegorz Krupa,
Piotr Kuder, Irena Nowak, Teresa Mryka,
Janina Perz, Krzysztof
Rogocz i Ryszard Sendel oraz Skarbnik Miasta Kalety Renata Sosnica.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl

14

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

Nr 2 (310)

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Rusza nabór na wymianę źródła ciepła - kotły na biomasę typu pellet
oraz gaz typu propan-butan
Miasto Kalety ogłasza nabór wniosków do udziału
w projekcie pn. “Ograniczenie niskiej emisji
poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach
jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym
Zakątku Śląska”.
Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniem współwłaścicieli nieruchomości – jeśli dotyczy, należy
złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (II piętro, pok. 22)
w terminie od 19.02.2018 r.
do dnia 19.03.2018 r.
Przed złożeniem WNIOSKU prosimy
o szczegółowe
zapoznanie się z regulaminem.
UWAGA!
w razie nieuzyskania dofinansowania przez Miasto
Kalety mieszkaniec ponosi koszty audytu, który
jest niezbędnym dokumentem w celu złożenia
wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt
opracowania ok. 500 zł. Jeżeli podczas realizacji
koszt inwestycji ulegnie zwiększeniu,
nadwyżkę pokrywa uczestnik projektu.
Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od
pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Miasto Kalety dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego
na lata 2014 – 2020.
Regulamin projektu,pobrać można
ze strony internetowej
www.kalety.pl
(pod informacją na temat powyższego naboru).

Marek Parys

Wnioski i oświadczenie właściciela umieszczamy
jako wkładkę do niniejszego numeru „Biuletynu”.

Klaudiusz Kandzia

Inwestycje drogowe 2018
W miesiącu styczniu 2018 r. ogłoszono przetargi na niżej wymienione inwestycje drogowe–
dróg gminnych na terenie miasta Kalety:
Lp.

Wyszczególnienie (nazwa zadania)

Wartość
brutto
po przetargu
(w zł)

Postęp w zakresie zawarcia umowy

Termin
wykonania do:

1.

Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Kaletach 23.8261,30

w trakcie przygotowania umowy

31.07.2018

2.

Przebudowa odcinka ul. Rzecznej w Kaletach 199.999,01
- I etap

w trakcie przygotowania umowy

31.07.2018

3.

Modernizacja ul. Sienkiewicza w Kaletach

228.884,09

w trakcie przygotowania umowy

31.07.2018

4.

Przebudowa ulicy Pl. Zjednoczenia

238.442,74

w trakcie przygotowania umowy

25.05.2018

5.

Przebudowa odcinka ul. Księżycowej - II etap 260.677,11

w trakcie czynności po przetargu

31.07.2018

6.

Modernizacja odcinka drogi ul. Wolności

W trakcie przygotowania postępowania

31.07.2018

Jan Potempa

www.kalety.pl
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Trwa budowa kanalizacji
sanitarnej w Kaletach
Miotku

W

arunki atmosferyczne pozwalają na realizację powyższego
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Obecnie roboty prowadzone są w ul. Brackiej (rurociąg tłoczny i podciśnieniowy), ciąg dalszy prac w ul. Cichej
(kanalizacja podciśnieniowa i grawitacyjna) oraz kanały boczne do poszczególnych posesji - grawitacyjne w ul.
Jana.
W roku 2017 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Etap I Miotek wykonano kanalizację:
- w ul. Wiosennej (kanalizacja podciśnieniowa i grawitacyjna),
- Jana – główny kanał podciśnieniowy,
- ul. Ustronnej – boczna - kanał podciśnieniowy,
-kanały boczne do poszczególnych posesji znajdujących się przy ul. 30 lecia,
- ul. Klonowej,
- ul. Miłej,
- część ulicy Cichej
- część ulicy Spacerowej
- część kanałów bocznych w ul. Paderewskiego
- rurociągi tłoczne biegnące w terenie
Nadleśnictwa

Burmistrz u Ministra
w sprawie budowy pływalni w Kaletach

W

związku z planami budowy
krytej pływalni, Burmistrz odbył w dniu 1 lutego br. rozmowę z Wiceministrem Sportu i Turystyki Panem
Janem Widerą.
Spotkanie było możliwe dzięki zaangażowaniu się w wyżej wymienioną
sprawę senatora z naszego okręgu Pana
Krystiana Probierza. Tematem rozmowy
było określenie możliwości aplikowania
przez Miasto o środki na budowę ww.
projektu w Ministerstwie Sportu oraz
ustalenie podstawowych parametrów
technicznych obiektu. Ustalono, że ze
względu na niski wskaźniki G dochodów

podatkowych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca dla miasta Kalety istnieje
możliwość dofinansowania budowy pływalni przy zachowaniu odpowiednich
parametrów technicznych. Wysokość
dofinansowania może wynosić do 50%
wartości zadania. Obecnie Miasto analizuje możliwości finansowo techniczne,
aby ustalić optymalne założenia projektowe obiektu. W związku z tym planowana
jest w najbliższym czasie wizyta pracowników urzędu oraz radnych na obiektach
o podobnych parametrach.

Dariusz Szewczyk

Klaudiusz Kandzia

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Z

godnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku informuję, że w okresie od dnia 12 lutego do
22 marca 2018 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na
terenie Powiatu Tarnogórskiego.
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Tarnogórskiego
będzie budynek Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach przy ul.
Gliwickiej nr 36.
Kwalifikacji wojskowej podlegać
będą:

- mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
- mężczyźni urodzeni w latach 19941998, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1997 i 1998,
które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1994 – 1999
posiadające kwalifikacje przydatne do

czynnej służby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2017/2018 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub
kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania
grup kobiet poddawanych obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. poz. 944);
- osoby, które ukończyły 18 lat życia
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Termin stawienia się do kwalifikacji
wojskowej dla osób z terenu miasta Kalety został wyznaczony na dzień 23 i 26
luty 2018 roku. O terminie stawiennictwa na kwalifikację wojskową mieszkańcy Miasta Kalety zostaną powiadomieni osobiście.

Marian Marmajewski
www.kalety.pl
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Rozstrzygnięcie konkursu miejskiego pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje

M

iło nam poinformować, iż rozstrzygnięto konkurs miejski pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje" ogłoszony
przez Burmistrza Miasta Kalety.
W tym roku zwycięzcami w kategorii najładniej udekorowane-oświetlone obejście przydomowe zostali Państwo Teresa
i Joachim Galus oraz Pani Iwona Droździok z Jędryska, którzy wyjątkowo pięknie przystroili swoje posesje.
Nagroda w kategorii najładniej udekorowana-oświetlona witryna sklepowa powędruje w ręce Pani Anny Mańka-Woś, która
wykazała się pomysłem i kreatywnością, ciekawie ozdabiając witrynę swojego salonu przy ul. ks. Rogowskiego w Jędrysku.

Agnieszka Kwoka
Najładniej udekorowane-oświetlone obejścia przydomowe:

Państwo Teresa i Joachim Galus

Najładniej udekorowanaoświetlona witryna sklepowa
Pani Anna Mańka-Woś

Pani Iwona Droździok

Kalety, dnia 24 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 wynikających z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817) z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2018 roku.
Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 24 stycznia 2018 r.
rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi oferty realizacji zadania.
Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie
Miasta Kalety w 2018 roku
Kwota dotacji (w zł)
Stowarzyszenie
Nazwa zadania
Klub Sportowy
Unia Kalety

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Kalety w 2018 roku

93.700,00

LKS Małapanew Kuczów

Organizacja zajęć sportowych dla
młodych piłkarzy
Prowadzenie klubu speedrowerowego
oraz szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie speedrowera wraz
z rozwojem i upowszechnianiem
kultury fizycznej i sportu na terenie
Miasta Kalety.

36.500,00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Śląski Oddział
Regionalny

7.500,00

www.kalety.pl
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Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

I

nformujemy, że rozpoczynają się
zapisy dzieci do przedszkoli. Dzieci
korzystające w bieżącym roku z usług
przedszkola mają zagwarantowane
w nim miejsce i nie biorą udziału
w naborze! W takich przypadkach
rodzice są zobowiązani złożyć w placówce Deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego.
Deklaracje przyjmowane będą
w okresie od 15 lutego 2018 r. do 28
lutego 2018 br. W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do
innego publicznego przedszkola niż to,
do którego dotychczas uczęszcza, muszą
mieć pełną świadomość, że wówczas ich
dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
Ważną informacją jest fakt, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie
decydować kolejność zgłoszeń!
W naborze będą brały udział tylko
dzieci zapisywane do przedszkola po raz
pierwszy. Rodzice tych dzieci będą zobowiązani wypełnić wniosek zgodnie
z regulaminem rekrutacji. Wniosek
o przyjęcie do publicznego przedszkola
można znaleźć na stronie www.kalety.pl
oraz na stronie placówki przedszkolnej.
Wnioski będzie można składać w godzinach pracy przedszkola od dnia 1 marca
2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. Osoby
niemające dostępu do Internetu mogą
pobrać wniosek w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Rodzice mogą
ubiegać się o miejsce maksymalnie
w dwóch placówkach, wskazując zgodnie z preferencją pierwsze i drugie
przedszkole.
Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu do placówki, wówczas dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Obowiązujące przepisy
prawa wymagają złożenia we wniosku
Oświadczeń rodziców. Każde Oświadczenie musi być potwierdzone podpisem
obydwu rodziców lub prawnych opiekunów.

Dnia 16 kwietnia 2018 r.
(poniedziałek) nastąpi publikacja list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
Następnie do dnia 30 kwietnia 2018 r.
do godziny 15.00 rodzice będą mogli
potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka
do przedszkola.
Ostateczna lista dzieci przyjętych do
placówek nastąpi dnia 11 maja 2018 r.
Informacje ogólne: Do przedszkoli
przyjmowane będą dzieci zamieszkałe
w Kaletach. Kryteria podstawowe wymienione są w ustawie:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową
wartość. W przypadku równorzędnych
wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego pod
uwagę będą brane kryteria na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach.
Kryteria dodatkowe obowiązujące na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1. kandydat, którego oboje rodziców
pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym lub jest wychowywany samotnie
przez jednego rodzica - 32 punkty
2. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu lub zostało objęte obowiązkiem
rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu - 16 punktów
3. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - 10
punktów
4. kandydat z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim - 5 punktów
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalety będą mogli być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania
rekrutacyjnego dana placówka będzie
nadal dysponować wolnymi miejscami.
Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w
terminie 7 dni od podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych, wystąpić do dyrektora
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora placówki. Jeżeli po
1 września 2018 r. pojawią się wolne
miejsca /rezygnacja/, propozycja kierowana będzie do rodziców dzieci nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania
będzie decydować liczba uzyskanych
w rekrutacji punktów.
Karty zgłoszeniowe dziecka do
przedszkola można pobierać u wychowawców grup lub u dyrektora przedszkola. Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5 i 6 - letnie z terenu
Gminy Kalety. Informacje dotyczące
rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszego miasta, stronach internetowych przedszkoli oraz bezpośrednio
w placówkach u dyrektorów przedszkoli.
Informacje dodatkowe:
Do przedszkola dzieci zapisywane są
jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych
latach rodzice dzieci uczęszczających do
przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji w celu kontynuowania
edukacji w placówce. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku
szkolnym 2018/2019 przygotowaniem
przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, dzieci pięcioletnie, czteroletnie
i trzyletnie mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu.
UWAGA ! RODZICE DZIECI 6 –
LETNICH (ROK URODZENIA 2012)
W roku szkolnym 2018-2019 do szkoły
mogą być zapisane także dzieci sześcioletnie z rocznika 2012.
Każde dziecko 3, 4, 5, 6 - letnie ma
prawo do edukacji przedszkolnej.
O przygotowanie odpowiedniej liczby
miejsc zadba gmina, z kolei rodzice będą
mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola.
Druki następujących dokumentów:
- Wniosek o przyjęcie do przedszkola,
- Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
- Umowa z rodzicami
można
pobr ać ze str on y
www.kalety.pl pod linkiem:

http://kalety.pl/Aktualnosci-2-2-news-Rekrutacja_do_przedszkoli_na_rok_szkolny_2018/2019-2991.html

Dariusz Szewczyk
www.kalety.pl
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Zarządzenie Nr 0050/201.13.2018 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalety
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 154
ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Kalety
zarządza:
§1
Określić na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, terminy
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do
klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalety:
Etap rekrutacji/czynność rodzica

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

15 lutego – 30 marca 2018 r.

15 – 25 maja 2018 r.

do 10 kwietnia 2018 r.

do 1 czerwca 2018 r.

15 maja 2018 r.

5 czerwca 2018 r.

do 25 maja 2018 r.

do 15 czerwca 2018 r.

30 maja 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektorom szkół podstawowych.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Z-ca Burmistrza Miasta.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Klaudiusz Kandzia
BURMISTRZ MIASTA KALETY

Sprawozdanie z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

dniu 25 stycznia, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXIV sesja Rady
Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej.
W obradach udział wzięło 13 radnych,
co przy 15 osobowym składzie Rady
Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W pierwszych punktach porządku
obrad przewodniczący Eugeniusz Ptak
oraz burmistrz Klaudiusz Kandzia

przedstawili roczne sprawozdania
z działalności, a następnie radni przyjęli
uchwały:
Nr 259/XXXIV/2018 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kalety-Zachód”.
Nr 260/XXXIV/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
w ramach projektu pn. "Ograniczenie
niskiej emisji poprzez wymianę źródła
ciepła w budynkach jednorodzinnych
w mieście Kalety - Leśnym Zakątku
Śląska".

Nr 261/XXXIV/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Nr 294/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17
października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odpowiedzią na skargę.
W punkcie interpelacje i zapytania
radnych zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur
www.kalety.pl
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PRAWNIK RADZI

Jak sobie radzić z wadą zakupionego produktu - gwarancja czy reklamacja?

W

zakupionym przedmiocie czy
usłudze mogą się ujawnić wady
– mogą one mieć charakter zarówno
fizyczny, jak i prawny; te fizyczne zdarzają się zdecydowanie częściej, chodzi
bowiem o brak pewnych właściwości
produktu czy niezupełność. Drugie
z nich to np. przypadki, kiedy rzecz jest
przedmiotem praw osoby trzeciej, zwykle więc występują na rynku wtórnym.
Co do zasady, każda niezgodność towaru z umową może być dochodzona
przez kupującego na zasadzie rękojmi –
określonej w przepisach kodeksu cywilnego. Szczegółowe zasady procedury
reklamacyjnej znajdują się w tekście ustawy, jednak istotnym dla niniejszych rozważań jest podmiot odpowiedzialny, którym w przypadku rękojmi jest sprzedawca. Kodeks ustala zasady, procedurę, terminy i inne kwestie przeprowadzania
reklamacji; żadna strona umowy nie może
ich zmienić, ponieważ porządek ustawowy jest obowiązkowy.
Często jednak wraz z zakupionym produktem otrzymujemy dokumenty gwarancyjne. Gwarancja to obok rękojmi także
sposób dochodzenia praw. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości
towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta – gwarantem może być zarówno sprzedawca, jak i producent, czy
też pośrednik. Gwarancja nie wyłącza, nie

ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej –
takie zdanie powinno też znaleźć się
w dokumencie. Czas jej trwania zależy od
woli podmiotu zobowiązanego; jeśli w
oświadczeniu nie znalazł się ten zapis
należy przyjąć, że wynosi on 2 lata. Warunki oraz zakres odpowiedzialności zależą ściśle od woli gwaranta, może on zatem przewidzieć różne wyłączenia,
w zakresie których konsumentowi nie
będzie przysługiwało żadne uprawnienie.
Korzystniejsze dla konsumenta jest –
co do zasady – postępowanie reklamacyjne, ponieważ, jak już wspomniano, warunki rękojmi są określone w przepisach
prawa, których przedsiębiorca nie może
w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta. Wybór rękojmi daje
konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie
roszczeń od przedsiębiorcy. Inaczej jest
w przypadku gwarancji: zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy i uprawnienia
konsumenta określa wówczas samodzielnie gwarant, więc mogą one być mniej
korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią.
Z gwarancji warto skorzystać, jeżeli
upłynął już termin odpowiedzialności
sprzedawcy wynikający z rękojmi. Dotyczy to więc tylko gwarancji udzielonych

na okres dłuższy niż 2 lata od dnia wydania towaru. W trakcie trwania rękojmi to
konsument dokonuje wyboru, jaki środek
zamierza podjąć. Ważne jest wtedy złożenie odpowiedniego pisma. Pamiętajmy, że
reklamację składa się u sprzedawcy,
a gwarancji udzielić może np. producent.
Można w takim przypadku potraktować
sprzedawcę jako podmiot zobowiązany
do przekazania roszczenia gwarantowi,
ale też jako podmiot rękojmi. Nie ma on
jednak prawa zmienić naszego żądania,
tzn., jeśli uznamy, że naprawa czy wymiana przedmiotu powinna zostać dokonana w ramach rękojmi, sprzedawca nie
może się od tego uchylić twierdząc, że to
należy do obowiązków gwaranta. Taka
praktyka jest niestety częsta i dlatego
warto znać swoje prawa w tym zakresie.
Reklamacja jest bardziej sformalizowana,
zaś gwarancja – jak wynika z przepisów
prawa – może mieć bardziej luźną formę.

Edyta Dziobek– Romańska
Projekt finansowany ze środków powiatu
tarnogórskiego. Klub Jagielloński prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w
Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2. Więcej
informacji oraz możliwość rezerwacji
znajdą Państwo na stronie :
http://powiattarnogorski.npp-kj.pl/

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

www.kalety.pl

19 lutego 2018 roku (poniedziałek), zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Kaletach,
gdzie po raz pierwszy w tym roku przez cały dzień stacjonować będzie
Objazdowe Kino Visa.
Wyświetlonych zostanie, aż sześć seansów filmowych.
Godz. 8:15 „Paddington 2”
Godz. 10:20 „Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska”
Godz. 12:00 „Cudowny chłopak”
Godz. 16:30 „Podatek od miłości”
Godz. 18:30 „Plan B”
Godz. 20:15 „Nowe oblicze Greya”

BIURO RACHUNKOWE
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Księgi handlowe
KPiR
Ryczałt
Usługi kadrowo+ płacowe
Rozliczenia środowiskowe
Sprawozdawczość GUS
Reprezentacja US, ZUS
Jednolity plik kontrolny
Biuro posiada ubezpieczenie OC

TELEFON: 570 261 748

Materiały do Biuletynu przyjmowane są
do ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:
jacek.lubos@kalety.pl
oraz w Urzędzie Miejskim, w pokoju 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@kalety.pl
(reklamy tylko w plikach JPG)
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania materiałów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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