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Znów środki unijne dla Kalet

N

iedawno informowaliśmy, że Miasto Kalety zawnioskowało o kolejne środki z Unii Europejskiej na termomodernizację. W miesiącu styczniu
otrzymaliśmy informację, że po raz
kolejny nasze miasto pozyskało wspomnianą dotację. Mowa tu o ponad
480.000,00 zł bezzwrotnej dotacji, które
zasili budżet Miasta Kalety.
W ramach niniejszego projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną
poddane trzy budynki wielorodzinne będące w zasobach Miasta Kalety, przy ul. 1
Maja 21, Fabrycznej 25, Sienkiewicza 9.
W budynkach tych przeprowadzone zostaną prace związane z ociepleniem przegród
zewnętrznych i wewnętrznych, wymianą

stolarki okiennej i drzwiowej, a także izolacją stropów i poddaszy. Prace budowlane zgodnie z założeniami mają się rozpocząć i zakończyć w 2020 roku. Projekt pn.
“Poprawa efektywności energetycznej
poprzez kompleksową termomodernizację
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
na terenie miasta Kalety” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest kolejnym zadaniem tego
typu realizowanym przez kaletański samorząd, który ma znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Całkowita wartość projektu to
660.442,98 zł.

Klaudiusz Kandzia
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Miejskiej w Kaletach
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Podpisano umowę na budowę 200 kW instalacji fotowoltaicznej
dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

30

stycznia w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kaletach podpisana została umowa z wykonawcą, firmą
JSB CONSTRUCTION z siedzibą w
Baninie, która wykona na zlecenie Mia-

sta Kalety blisko 200 kW instalację fotowoltaiczną na potrzeby energetyczne
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
Instalacja powstanie na terenie bezpośrednio zlokalizowanym przy Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków.
Ś r o d k i z e wn ę t r z n e ,
w formie bezzwrotnej
dotacji, jakie Miasto Kalety pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 –

2020 na realizację projektu pn. Poprawa
efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
oraz placówek oświatowych w Kaletach
to kwota 917.568,53 PLN. Umowa prowadzona będzie w formule zaprojektuj
i wybuduj. Termin zakończenia inwestycji
określony został na 31 sierpnia 2020 r.
Trwa procedura związana z wyłonieniem
wykonawcy na podobną instalację przy
placówkach oświatowych.

(jal)

www.kalety.pl

2

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety

Nr 2 (334)

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

www.kalety.pl

luty 2020

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Wyrazy współczucia rodzinie z powodu śmierci

Śp. Jana Szymika
wieloletniego członka Miejskiej Orkiestry Dętej w Kaletach
składają
Burmistrz Klaudiusz Kandzia
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz wraz z radnymi.

Podziękowanie
Burmistrz Miasta Kalety dziękuje Panu Piotrowi Pasterczykowi z Miotka- tłumaczowi przysięgłemu języka
niemieckiego- za nieodpłatne wykonanie tłumaczenia dokumentu
niezbędnego do zawarcia umowy notarialnej.

10 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyła się IX Gala Przedsiębiorczości
23 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom
przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej.
24 stycznia Urząd Miejski odwiedzili przedszkolacy z niepublicznego przedszkola „Bystrzaki” w Kaletach wraz ze swoimi wychowawcami.
24 stycznia w sali bankietowo-konferencyjnej w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczysta Gala Strażacka, na której wręczone zostały statuetki "Strażaka Roku" strażakom z terenu powiatu tarnogórskiego. Z terenu miasta Kalety doceniony za swoją pracę został
druh Henryk Złotosz.
23 stycznia uczestnicy Dziennego Domu Senior+ z Kalet wybrali się do Młodzieżowego Domu Kultury w Lublińcu, na musical
“Rewia Karnawałowa”.

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
W niedzielę, 8 marca, o godzinie 15.30, w Miejskim Domu Kultury odbędzie się koncert Pawła Gołeckiego.
19 marca, w czwartek, o godzinie 18.00, w sali Słonecznej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbędzie się „Wieczór czeski”
połączony z promocją książki pana Jacka Lubosa pt. „Czeskie historie”.
21 marca, w sobotę, w Truszczycy, odbędzie się IX Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny.
W środę, 25 marca, w Miejskim Domu Kultury gościć będzie objazdowe kino „Visa”.
W niedzielę, 29 marca, o godzinie 18.00, w Miejskim Domu Kultury odbędzie się spektakl pt. „Śmierć Youtubera”.

OBSŁUGA WESEL – IMPREZ
MERCEDES- CLA
BMW-7
Nr tel. 887-339-446

MATERIAŁ PŁATNY
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Druh Henryk Złotosz odznaczony tytułem Strażaka Roku

W

piątek, 24 stycznia 2020 r.,
w
sali
bankietowokonferencyjnej w Miasteczku Śląskim
odbyła się uroczysta Gala Strażacka, 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 druh Henryk Złotosz – prezes 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
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz
przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Janina Perz, którzy wręczyli laureatowi nagrodę. Na Gali obecny był także
radny naszego miasta i jednocześnie na-

Seniorzy na musicalu "Rewia Karnawałowa"

23

stycznia uczestnicy Dziennego
Domu Senior+ z Kalet wybrali
się do Młodzieżowego Domu Kultury w
Lublińcu, na musical “Rewia Karnawałowa”. Reżyserem był pan Marian
Chrobok.
Soliści i zespół Maraquja z różnobarw-

nymi strojami, układami choreograficznymi, zabrali nas w świat operetki i musicalu. Muzyczna podróż po całym świecie,
hity musicalowe, najlepsze utwory operetkowe zagwarantowały doskonałą zabawę. W chwilę zadumy wprowadziła nas
poezja czytana przez panią Agnieszkę.
Część dochodu ze sprzedanych biletów
została przekazana na leczenie Mikołaja
walczącego z rakiem.
Seniorzy około godziny 21.00, pełni
wrażeń, w doskonałych humorach wrócili
do Kalet.

(jal)

czelnik kaletańskiej OSP Kazimierz Złotosz.
Panu Henrykowi jeszcze raz serdecznie
gratulujemy uznania oraz otrzymania tak
zaszczytnego wyróżnienia.

Agnieszka Kwoka

Przedszkolacy z wizytą
w Urzędzie Miejskim
w Kaletach

24

stycznia burmistrza miasta
Klaudiusza Kandzię odwiedzili
niecodzienni goście. Byli to przedszkolacy z niepublicznego przedszkola
„Bystrzaki” w Kaletach wraz ze swoimi
wychowawcami.
Dzieci zostały przywitane przez burmistrza na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego,
który pokrótce opowiedział najmłodszym
o naszym mieście, a także pracy w magistracie.
Po słodkim poczęstunku przedszkolacy
zwiedzili biura, gdzie mieli okazję zapoznać się z codzienną pracą urzędnika. Największym zainteresowaniem cieszył się
jednak gabinet burmistrza, w którym to
każdy miał okazję zasiąść na chwilę
w fotelu włodarza miasta.

Agnieszka Kwoka

www.kalety.pl

luty 2020

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

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 obejście przydomowe lub balkon zostali: Pan Arkadiusz
Przybyłek, Pan Leonard Hadyk oraz Pan Brunon Jaszczyk. Wyróżnienie w konkursie przyznane zostało Państwu Teresie
i Joachimowi Galus. Wszyscy laureaci wyjątkowo pięknie przystroili swoje posesje oraz wykazali się olbrzymią pomysłowością i kreatywnością. Serdecznie wszystkim gratulujemy! Nagrody wręczone zostały podczas sesji Rady Miejskiej.

Marek Parys

Iluminacje świetlne Pana Arkadiusza Przybyłka

Iluminacje świetlne Pana Leonarda Hadyka

Iluminacje świetlne Pana Brunona Jaszczyka

Iluminacje świetlne Państwa Teresy i Joachima Galus
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Opłaty za wędkowanie
w roku 2020

Z

arząd Koła PZW Kalety
informuje, że skarbnik
Koła przyjmować będzie opłaty za wędkowanie w roku
2020 w Miejskim Domu Kultury w każdy poniedziałek, w godzinach 17.0020.00 do końca miesiąca kwietnia 2020
r. Począwszy od maja br. opłaty przyjmowane będą jedynie po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu ze skarbnikiem Koła (nr tel. 608 664 271).

Ferie, ferie i po feriach!

Cz

as ferii minął, skończyły się
również zajęcia dla najmłodszych organizowane w Miejskim Domu
Kultury w Kaletach, z których skorzystała ponad setka dzieci z terenu naszego miasta. Dzieci miały zapewnioną
opiekę od godziny 7.00 do 17.00. Mogły
również korzystać z bezpłatnego dojazdu na zajęcia. Codziennie zorganizowany był dla nich słodki poczęstunek oraz
herbatka.
Dzieci miały zapewnione mnóstwo
atrakcji, zarówno w pierwszym jak i w
drugim tygodniu ferii. Było spotkanie z
policjantem i pogadanka na temat bezpiecznego zimowego wypoczynku. Cały
czas dostępne były gry planszowe, karty,
puzzle. Dzieci również bardzo chętnie
grały w bilard, tenis stołowy oraz w piłkarzyki.
Zorganizowanych zostało dużo zajęć
kreatywnych, m.in. malowanie farbami,
pastą do zębów, robienie breloczków z
modeliny, pomponów z wełny oraz lepienie z plasteliny. Dzieci mogły również
realizować własne pomysły i wykorzystywać dostępne materiały plastyczne, czego
efektem były chociażby przepiękne zmywalne tatuaże.
Codziennie w ramach kina familijnego
była możliwość oglądania bajek. W pro-

(jal)

Zawody sportowe Koła
PZW Kalety w roku 2020

Z

gramie były również zajęcia z aerobiku,
na które wraz z panią instruktor Agatą
Kostką, przychodzili seniorzy. Dzieci w
czasie ferii były na spacerze w Ichtioparku, odwiedziły bibliotekę miejską, a także
wykonały ilustracje swoich ulubionych
książek. Robiły również kolorowe kanapki oraz przygotowywały kartki z okazji
Dnia Babci oraz Dnia Dziadka. Dużym
zainteresowaniem cieszył się wyjazd do
Multikina, a także na lodowisko w Gliwicach. Ferie zakończyły się balem przebierańców, na który dzieci przyszły w przepięknych strojach.
Dziękuję wszystkim osobom, którzy
przyczynili się do zorganizowania oraz
bezpiecznego przeprowadzenia tegorocznych ferii zimowych dla dzieci z terenu
naszego miasta.

Marian Lisiecki

arząd Koła PZW Kalety
przyjął harmonogram
zawodów wędkarskich na rok
2020. W Kaletach– na zbiornikach w Zielonej oraz na łowisku specjalnym (staw sekcyjny) odbędzie się
8 konkursów, w różnych metodach
wędkowania.
Harmonogram:
18-19 kwietnia– zawody o Mistrza Koła.
4-5 maja– zawody feedrowe,
? maja (termin do ustalenia) zawody
o Puchar Zielonej
31 maja– zawody dla dzieci (z okazji
Dnia dziecka),
14 czerwca– zawody o Puchar
Burmistrza,
18/19 lipca– nocne zawody gruntowe,
13 września– zawody o Puchar Prezesa,
20 września– zawody Zakończenie
Sezonu.
Oprócz zawodów domowych wędkarze
– wyczynowcy zrzeszeni w Kole występować będą w ciągu roku tradycyjnie
także na zawodach wyjazdowych. Zawodników będących reprezentować Koło
w zmaganiach poza terenem miasta Kalety ustali Zarząd na podstawie zgłoszeń
oraz osiągnięć sportowych, jak i zaangażowania w prace na rzecz Koła. Wysokość wpisowego na zawodach wyjazdowych oraz limit liczby startujących zawodników ustalać będą organizatorzy
tych zawodów.
Przypomnijmy, nasze Koło współpracuje obecnie z Kołami: Woźniki, Lubliniec, Koszęcin, Krupski Młyn, Mykanów
i Blachownia.

Agnieszka Kwoka
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Promocja książki pana Jacka Lubosa
Zapraszamy w marcu na „Czeski wieczór” do Miejskiego Domu Kultury

Na

początku grudnia ubiegłego
roku ukazała się drukiem, nakładem krakowskiego Wydawnictwa
IX, książka napisana przez pracownika
kaletańskiego magistratu, redaktora
naczelnego „Biuletynu”, Pana Jacka
Lubosa, pod tytułem "Czeskie historie". Na niespełna 200 stronach zamieszczono w niej 12 rozdziałów, a te
z kolei powstały na podstawie wpisów
z prowadzonego przez Pana Jacka bloga internetowego o tematyce czeskiej.
Jacek Lubos prowadzi swojego bloga
już od ponad dwóch lat. Znaleźć na nim
można artykuły dotyczące różnych wydarzeń z terenu Czech, Moraw i czeskiego
Śląska (często podkreśla ów trializm, jako
istotny dla mieszkańców Republiki Czeskiej, którzy, wbrew obiegowym opiniom,
nie wszyscy poczuwają się do określania
jako „Czesi”). Internetowe publikacje
poruszają głównie ciekawe wydarzenia
historyczne, ale znaleźć tam można także
interesującą lekturę na tematy sportowe,

muzyczne, kulturalne czy polityczne. 12 z
nich, jak już wspomniano, znalazło się w
książce, pozostałe czekają w kolejce na
kontynuację serii, co na ten moment uzależnione jest od popularności sprzedaży
„Czeskich historii”.
Jeden egzemplarz książki, z dedykacją
autorską, dostępny jest od kilku tygodni
w wypożyczalni kaletańskiej Biblioteki
w MDK. Zainteresowani tematem mogą
ją także nabyć w księgarni internetowej
www.bonito.pl oraz na stronie Wydawnictwa IX.
Mając na uwadze ów ciekawy debiut
literacki oraz ogólny wzrost zainteresowania historią, zwyczajami, czy kuchnią
naszych południowych sąsiadów, burmistrz miasta oraz dyrektor MDK postanowili zorganizować w dniu 19 marca
„Wieczór czeski” w sali Słonecznej Miejskiego Domu Kultury. Już dziś zapraszamy na spotkanie, na którym kilka ciekawych, czeskich historii, opowie nam autor
książki, będzie też można posłuchać cze-

skiej muzyki i … zjeść gulasz z tradycyjnym czeskim knedlikiem oraz inne specjały tamtejszej kuchni. Początek o godzinie 18.00.

Dariusz Szewczyk
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REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach ogłasza na rok szkolny 2020/2021 nabór do następujących
placówek oświatowych :
- klasa I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6
- klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach , ul. 1 Maja 4
- klasa I Technikum w Kaletach, ul. 1 Maja 4

Zasady rekrutacji do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach na okres od 1.09.2020
do 31.08.2021.
ul. Anioła, Armii Krajowej, Asnyka, Bajeczna, Bema, Borka, Bolesława Chrobrego, Brzechwy, Brzozowa, Chmielna, Chopina,
Czarneckiego, Czesława Miłosza, Damrota, Dąbrowskiego, Dębowa 1-32, Długosza, Dolna, Drzymały, Działkowa, Dworcowa, Fabryczna, Gajowa, Gawlika, Głowackiego, Gwoździa, Harcerska, Imbirowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kołłątaja, Kopernika, Korfantego, Konopnickiej, Kosmonautów, Koszęcińska, Kościuszki,
Ignacego Krasickiego, Krótka, Księdza Drozdka, Księdza Popiełuszki, Księdza Rogowskiego, Księżycowa, Kuźnicka, Kwiatowa,
Leśna, Ligonia, Lipowa, Lompy, Lubliniecka, Lubocz, Łączna, Łowiecka, Matejki, Miarki, Mickiewicza, Młodzieżowa, Moniuszki,
Morcinka, Nałkowskiej, Nowa, Okrzei, Plac Zjednoczenia, Piastów, Pokoju, Polarna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Posterunek
Kolejowy, Powstańców Śląskich, Prusa, Ryszarda Kaczorowskiego, Reja, Roździeńskiego, Rycerska, Rymera, Rzeczna, Sienkiewicza, Skłodowskiej Curie, Słowackiego, Słowiańska, Sobieskiego, Spokojna, Sportowa, Stanisława Lema, Szkolna, Szymanowskiego,
Topolowa, Tetmajera, Tuwima, Twardowskiego, Traugutta, Tylna, Wesoła, Witosa, Władysława Łokietka, Wodna, Wolności, Wojska
Polskiego,
Wrzosowa,
Zielona,
Zagłoby,
Żeromskiego,
Żwirki
i
Wigury,
1
Maja,
3 Maja.

Zgłoszenie do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach na rok szkolny 2020/2021
dla kandydatów należących do obwodu Szkoły.
Termin przyjmowania zgłoszeń –

od 1 lutego 2020 do 30 marca 2020 r.
Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły oraz wniosek o przyjęcie do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY na rok szkolny 2020/2021 pobrać można ze strony
www.kalety.pl (zakładka „Rekrutacja do szkół i przedszkoli”)
Termin przyjmowania zgłoszeń - od 1.03.2020 do 31.03.2020.
3.04.2020r. o godz. 12:00 w szkole zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I.
Dorota Mańczak, dyrektor ZSP w Kaletach

ZAPEWNIAMY:
- doświadczoną kadrę
- pomoc psychologa i pedagoga
szkolnego
- przygotowaną bazę dydaktyczną
- dziennik elektroniczny
- plac zabaw dla dzieci
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych
- pracownie specjalistyczne

- zajęcia ze specjalistami logopedami, terapia SI, gimnastyka korekcyjna, robotyka, programowanie
- zajęcia w trybie jednozmianowymświetlica od 6.30 do 16.30
- dowóz uczniów do szkoły z Truszczycy, Drutarni.
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INFORMACJE O SZKOLE:
Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Liczba oddziałów: 20
Liczba nauczycieli: 44
Liczba uczniów: 429
Czym dysponujemy:
3 budynki szkolne, sala gimnastyczna, wielofunkcyjne
BOISKO ORLIK
Liczba sal lekcyjnych:29

Sala gimnastyczna
Sala do gimnastyki korekcyjnej i terapii SI
Boisko ORLIK
Biblioteka w 3 budynkach
Pracownie komputerowe w 3 budynkach
Wirtualna Gazetka Szkolna
Dziennik elektroniczny
Gabinet logopedy, higienistki szkolnej, psychologa, od
września stomatologiczny

Szkoła nasza mieści się w centrum miasta, jest największą placówką edukacyjną w mieście, przed naszą szkołą znajduje się Pomnik
Bojownikom o Wolność i Demokrację, dlatego kładziemy duży nacisk również na wychowanie patriotyczne. Dbamy o zdrowie
uczniów organizując im wyjazdy na zieloną szkołę, współpracujemy z Fundacją "Miasteczko Śl". W naszej szkole pracuje pielęgniarka w nowym gabinecie, uczniowie objęci są dożywianiem w stołówce szkolnej. Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową wyposażoną w 26 stanowisk komputerowych. Organizujemy w szkole wiele imprez i konkursów. Nasza szkoła ma stuletnią tradycję, wypracowaliśmy swój ceremoniał szkolny. Co roku w grudniu obchodzimy Święto Patrona Szkoły. Współpracujemy od 27
lat z zaprzyjaźnionym miastem Vitkov z Czech w zawodach sportowych i wymianie kulturalnej. Organizujemy Międzynarodowe
Konkursy Matematyczne. Prowadzimy dla dzieci z trudnościami w nauce w każdym oddziale zajęcia wyrównawcze, prowadzone są
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, terapii SI, rehabilitacji leczniczej, zajęcia z neurologopedą. Staramy się dostosowywać wymagania do problemów uczniowskich wykazanych w opiniach poradni psychologiczno pedagogicznej, a dla uczniów z orzeczeniami prowadzimy zajęcia rewalidacyjne.
Posiadamy certyfikaty:
*SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
*ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI
*SZKOŁA Z KLASĄ, * OTWARTA SZKOŁA
*SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
*CERTYFIKAT LEGO, AGO, COGITO
*SZKOŁA PRZYJAZNA DLA KAŻDEGO
*BEZPIECZNA SZKOŁA,* CERTYFIKAT LEPSZA SZKOŁA

REKRUTACJA do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021
Zasady rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach i Technikum w Kaletach.
Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 będą zamieszczone na stronie
internetowej szkoły i miasta.
Rekrutacja przeprowadzana jest elektronicznie, odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej
obowiązującego w województwie śląskim. Prosimy o wypełnianie wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana zostanie przez dyrektora ZSP w Kaletach w dniu 26.02.2020r.
ustala i ogłasza na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listę uczniów przyjętych do Liceum
Ogólnokształcącego w Kaletach i Technikum w Kaletach.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
Przewiduje się utworzenie 2 ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ.
(liceum i technikum).
Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania
planowanego limitu miejsc.
Każdemu uczniowi szkoły gwarantuje się naukę języka angielskiego. Grupy językowe będą tworzone z uwzględnieniem
umiejętności uczniów. Podział na grupy zaawansowania zostanie dokonany na podstawie wyników egzaminu
ósmoklasisty oraz diagnozy przeprowadzonej w pierwszym tygodniu nauki. Zwiększona liczba godzin języka angielskiego
daje szansę na opanowanie języka w stopniu ułatwiającym odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Utworzenie
grup językowych jest uzależnione od liczby kandydatów. Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.
Oferta szkoły obejmuje utworzenie klasy licealnej o ukierunkowaniu dziennikarskim:
- rozszerzone przedmioty - język angielski, język polski, wos
Technikum prowadzi rekrutację w zawodzie technik ekonomista.

Dorota Mańczak, dyrektor ZSP w Kaletach
Informacje na temat rekrutacji do szkoły w Kaletach– Miotku zamieszczone zostaną w następnym,
marcowym numerze „Biuletynu Informacyjnego”.
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Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

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 17 lutego
2020 r. do 28 lutego 2020 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 2 marca 2020 r. do dnia 31 marca
2020 r. Osoby bez dostępu do Internetu
mogą pobrać wniosek w przedszkolu, do
którego dziecko uczęszcza lub w CUW
Kalety III piętro Urzędu Miejskiego
w Kaletach.
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 15
kwietnia 2020 r. nastąpi publikacja list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Następnie do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00 rodzice będą mogli potwierdzić
wolę uczestnictwa dziecka do przedszkola. Ostateczna lista dzieci przyjętych do
placówek nastąpi dnia 30 kwietnia 2020 r.
Informacje ogólne:
Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci
zamieszkałe w Kaletach. Kryteria podstawowe wymienione są w ustawie:
1) wielodzietność rodziny kandydata;

MATERIAŁ PŁATNY

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 nieprzyję-

tych, 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 15 sierpnia 2020 r. pojawią się wolne miejsca /rezygnacja/,
w terminie do 30 sierpnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, 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 2020/2021 przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie,
dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie
mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu.
UWAGA ! RODZICE DZIECI 6 –
LETNICH (ROK URODZENIA 2014)
W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły
mogą być zapisane także dzieci sześcioletnie z rocznika 2014.

(jal)
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Podjęto uchwałę w sprawie nowych stawek za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W

dniu 23 stycznia
br. odbyła się sesja
Rady Miejskiej w Kaletach, na której rozpatrywano projekt uchwały
w sprawie zmiany - podwyższenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2019
r. dotychczasowa stawka 19,00 zł za osobę w przypadku segregowania odpadów
i związane z tą stawką wpływy od mieszkańców do budżetu miasta nie pokrywają
wydatków jakie, Miasto ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
W roku 2019 r. wydatki związane
z zapłatą za wywóz odpadów przewyższyły o 290.000 zł wpływy, jakie miasto
otrzymuje z wpłat od mieszkańców. Gmina, chcąc prawidłowo wykonywać zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, powinna
zapewnić w swoim budżecie środki finansowe w wysokości umożliwiającej samofinansowanie się całego systemu.
Wobec powyższych, wysoce niepokojących danych, przedstawienie Radzie
Miejskiej przez Burmistrza Miasta projektu w sprawie zmiany stawki opłaty
było zasadne. Rada Miejska przyjęła projekt uchwały jako uchwałę, w której usta-

Ulica Grzybowa w Miotku
z nową nawierzchnią
asfaltową

Od

kilku tygodni mieszkańcy Kalet mogą cieszyć się kolejną
drogą z nawierzchnią asfaltową. Mowa
tutaj o ul. Grzybowej w Miotku. Nowa
nawierzchnia ulepszona została ułożona
na całej długości drogi tj. na odcinku
400 mb. Asfalt na tej ulicy z pewnością
poprawi komfort poruszania się uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pieszych.

(jal)

lono, iż z dniem 1 kwietnia 2020 r.: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odbieranymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
będzie wynosić 25,00 zł miesięcznie od
osoby, oraz że stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
będzie wynosić 60,00 zł miesięcznie od
osoby.
Należy nadmienić, iż nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach,
która weszła w życie z dniem 6 września
2019 r. narzuciła obowiązek selektywnej
zbiórki odpadów, nie dając możliwości
wyboru zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Wobec czego została ustalona stawka opłaty podwyższonej, dla osób
które nie będą spełniać tego obowiązku.
Jeżeli uchwała nie zostanie zakwestionowana przez organy nadzoru, nowe
stawki będą obowiązywały od dnia
1 kwietnia 2020 r., a informacja o nowych stawkach zostanie przesłana do
mieszkańców w formie ZAWIADOMIEŃ. Zmiana stawki nie powoduje
obowiązku składania nowych DEKLARACJI.

Uwaga hodowcy trzody
chlewnej
W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)
istnieje konieczność podejmowania
w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania
zagrożenia. Jednym z takich działań
jest lokalizowanie oraz szybka izolacja
i utylizacja padłych dzików. Mieszkańców naszej gminy informujemy o konieczności zgłaszania padłych dzików
na nr Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 112.

(jal)

Miasto Kalety właścicielem
nieruchomości przy
ul. Krótkiej w Jędrysku

B

urmistrz Miasta Kalety podpisał
umowę notarialną dotyczącą nabycia na rzecz Gminy Kalety nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej o powierzchni 0,14 22 ha.
Zakupiona nieruchomość zostanie przeznaczona na stworzenie nowych miejsc
postojowych dla samochodów, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w okolicy kościoła –
szczególnie ulicy ks. Rogowskiego i ul.
Krótkiej.
Zakup nieruchomości rozwiąże również
Xymena Sudakowska problem własnościowy części przedmiotowej działki, która zajęta jest od wielu lat
W Kaletach powstanie
pod drogę publiczną – ul. Krótką. Podpisanie umowy notarialnej na zakup tej nieruaktywne przejście
chomości jest wykonaniem uchwały Rady
dla pieszych
Miejskiej w Kaletach nr 105/XII/2019
godnie z deklaracją Zarządu Po- z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie
wiatu Tarnogórskiego, w bieżącym wyrażenia zgody na nabycie nieruchomoroku zaprojektowane zostanie i wybu- ści.
Izabela Rapczyńska
dowane aktywne przejście dla pieszych
na ul. Paderewskiego w Miotku. Zloka- przejściu, a po zmroku dodatkowo podlizowane zostanie na wysokości ul. świetla to miejsce. Budowa takiego przejścia z pewnością wpłynie na poprawę
Ogrodowej.
Miejsce to nie jest przypadkowe, co- bezpieczeństwa i komfortu wszystkich
dziennie z przejścia dla pieszych w tym uczestników ruchu drogowego. Szacunkomiejscu korzysta bardzo wielu mieszkań- wy koszt wykonania inwestycji to około
ców tej okolicy, a szczególnie dzieci 25.000 zł.
zmierzające do szkoły.
Eugeniusz Ptak
Czym jest aktywne
przejście dla pieszych? Jest
to inteligentny system poprawiający bezpieczeństwo
nie tylko pieszych ale również kierowców. Za pomocą specjalnych lampek
ostrzega kierowców o pieszych znajdujących się na

Z
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W podziękowaniu kaletańskim przedsiębiorcom

10

stycznia w Miejskim Domu
Kultury w Kaletach odbyła się
IX Gala Przedsiębiorczości, na której w
celu wymiany doświadczeń oraz przedstawienia swoich osiągnięć, mogły się
spotkać osoby prowadzące działalność
gospodarczą w naszym mieście. Organizatorem wydarzenia było Miasto Kalety.
Galę otworzył Burmistrz Miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia, który przedstawił
gościom prezentację multimedialną na
temat przedsięwzięć zrealizowanych
w naszym mieście w roku ubiegłym,
a także planach inwestycyjnych na rok
bieżący. Podziękował również 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.
Najważniejszym punktem Gali było
wręczenie corocznych nagród przedsiębiorcom prowadzącym z sukcesem działalność gospodarczą w różnych branżach.
O tym, do kogo trafią statuetki, zadecydowała kapituła w składzie: radni Ryszard
Sendel- przewodniczący, Alojzy Rupik,
Grzegorz Krupa, Krzysztof Rogocz
i Aleksandra Wilk - członkowie, którzy
wybrali tegorocznych laureatów prowadzących z sukcesem działalność gospodarczą w różnych branżach.
W Kategorii „NESTOR BIZNESU”
wyróżniono firmy najbardziej zakorzenione w lokalnej społeczności, prowadzące
działalność od 25 lat. W tym roku wyróż-

nienia otrzymali:
Pan Czesław Gabryś – prowadzący firmę
“Prokier” świadczącą usługi z zakresu
architektury
Pan Czesław Krus, zajmujący się kompleksowymi usługami budowlanymi,
Pan Henryk Masoń, zajmujący się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych,
Pani Joanna Gabryś, która prowadzi
butik z odzieżą damską.
Nagrodą “Złote Kowadło Biznesu”
uhonorowano:
Panią Iwonę Nowakowską i Pana Michała Pisarskiego prowadzących
sklep motoryzacyjno rowerowy “IMTA”,
Pana
Piotra Kwiatkowskiego prowadzącego w naszym mieście niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
Nagrodę “Młodzi Przedsiębiorcy” przyznano firmom:
“PASO INVEST” Pana Pawła Sosnicy,
zajmującej się konserwacją i naprawą aut,
a obecnie budującej w naszym mieście
myjnię samoobsługową
Xanodin Design Pana Przemysława Maruszczyka prowadzącego działalność
gospodarczą z zakresu postprodukcji
związanej z filmami oraz programami
telewizyjnymi
Salonowi Kosmetycznemu “Beata”
Pani Beaty Groteckiej oferującemu także
mobilne usługi fryzjersko kosmetyczne.
Uroczystą Galę uświetnił mini
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod
batutą Mariana Lisieckiego, a także występ zespołu Bohika.
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Na gali obecnych było blisko 200 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Ponadto swoją obecnością zaszczycili uroczystość m.in.
senator Zygmunt Frankiewicz,
poseł na Sejm RP Barbara
Dziuk, członek zarządu województwa śląskiego Izabela
Domogała, radny Sejmiku Śląskiego Józef Kubica, Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego
Sebastian Nowak, radni Powiatu Tarnogórskiego Eugeniusz
Ptak i Lucjan Galios, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Jolanta Wąsowska, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożar-

nej Piotr Krężel, prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach
Aleksander König, były Prezes
WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec
Włodzimierz Błaszczyk, zastępca Nadleśniczego Wojciech Kubica, Dyrektor
MOW w Kaletach Arkadiusz Kamiński,
radni miejscy: przewodnicząca Janina
Perz, Irena Nowak, Barbara Przybyła,
Alojzy Rupik, Michał Brol, Antoni Jeż,
Jerzy Kloze, Grzegorz Krupa, Zygmunt
Mirowski, Krzysztof Rogocz.
Obecni byli również przedstawiciele
organizacji działających na terenie Kalet,
z którymi Miasto Kalety realizowało
przedsięwzięcia w roku ubiegłym.

Agnieszka Kwoka

Kolejny projekt partnerski Vitkova z Kaletami

W

2020 roku we współpracy
z miastem partnerskim Vitkov
z Republiki Czeskiej Miasto Kalety
będzie uczestniczyło w projekcie pn.
„Dobre rady na odpady“.
Głównym celem realizacji tego projektu jest wspólne rozwiązanie problemu
właściwego sortowania odpadów na polsko-czeskim pograniczu. Wymiana doświadczeń, transfer dobrych praktyk, poprawa segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach,
szkołach, biurach i instytucjach w Vítko-

vie i Kaletach oraz ich lokalnych częściach, ekologia, ochrona przyrody w regionie.
W ramach projektu zorganizowanych
zostanie kilka wyjazdów naszych mieszkańców do partnerskiego miasta Vitkov,
a także nasi czescy przyjaciele odwiedzą
Kalety z rewizytą. W trakcie wymian odbywać się będzie wiele aktywności związanych z prawidłową segregacją odpadów. Uczestnicy projektu wybrani będą za
pośrednictwem naborów, które zamieszczane będą na stronie internetowej

www.kalety.pl Dlatego też zachęcamy do
jej śledzenia. Projekt przewiduje również
szereg aktywności dla uczniów kaletańskich szkół oraz konkursy plastyczne
i fotograficzne.
Zadanie realizowane będzie z udziałem
środków pochodzących z Unii Europejskiej, jakie miasto Vitkov pozyskało ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Marek Parys

Szkoły sortują statystyka - rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego

Na

początku lutego w kaletańskich placówkach oświatowych, rozpoczęła
się realizacja jednej z aktywności pn. “Szkoły sortują - statystyka”,
w ramach projektu partnerskiego “Dobre rady na odpady”, realizowanego przez
Miasto Vitkov wraz z Kaletami. W ramach zadania do szkół przekazane zostały
już pojemniki na trzy frakcje odpadów: szkło, plastik i papier. Zadaniem
uczniów jest codzienne monitorowanie i prowadzenie statystyki ilości wyrzucanych
śmieci w danej fakcji. Na zakończenie projektu powstanie
specjalny raport porównujący
ilości wyrzucanych odpadów
w szkołach w Kaletach i
w Vitkovie.
Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, jakie miasto Vitkov pozyskało ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Marek Parys
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Sprawozdanie z XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W

dniu 23 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Kaletach odbyła się XV sesja VIII kadencji Rady
Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz
- przewodnicząca Rady Miejskiej.
W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym
składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach porządku obrad
burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Janiną Perz
wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje, nagrodę odebrali: w imieniu męża Pani Małgorzata Przybyłek oraz Pan Leonard Hadyk.
W następnych punktach porządku obrad przewodnicząca Janina Perz, burmistrz Klaudiusz Kandzia oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawili sprawozdania z działalności za 2019 rok.
W dalszej kolejności podjęto uchwały:
Nr 123/XV/2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kalety.
Nr 124/XV/2020 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.
Nr 125/XV/2020 w sprawie określenia
rodzaju dodatkowych usług świadczonych

przez Gminę Kalety w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz
wysokości cen za te usługi.
Nr 126/XV/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 127/XV/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 128/XV/2020 w sprawie zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompo-

stowaniem bioodpadów.
Nr 129/XV/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Nr 130/XV/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
Nr 131/XV/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2029.
Nr 132/XV/2020 w sprawie powołania
doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników.
W punkcie wolne głosy i informacje
poruszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

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.
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