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Wielki sukces grupy Rock Time
w Warszawie

W tym numerze:

N

iezmiernie miło nam poinformować, że para taneczna grupy Rock
Time, działającej przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach, Katarzyna Bodora i Adrian Kalus zdobyli I miejsce w tegorocznym 40. Ogólnoświatowym Turnieju Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a w Warszawskim Klubie Stodoła.
W turnieju wzięło udział
8 par reprezentujących naszą
kaletańską grupę taneczną.
Do finału tego prestiżowego
konkursu zakwalifikowała
się również para: Lenka Dudek i Tadeusz Tarnowski.
To ogromny, kolejny sukces
tancerzy z Kalet. Gratulujemy!

Marian Lisiecki
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Miasto Kalety odwołuje zaplanowane na najbliższe
tygodnie wydarzenia sportowo- kulturalne

W

związku z ogólnokrajowym wzrostem liczby zachorowań spowodowanych wirusem SARS-Cov-2 (coronawirusem) burmistrz
miasta Kalety profilaktycznie przesuwa na późniejszy okres następujące wydarzenia, które miały odbyć się w naszym mieście w najbliższych
tygodniach:
- 14 marca- wspólne sprzątanie Zielonej,
- 19 marca- "Czeski wieczór" w MDK,
- 21 marca - Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny,
- 29 marca- spektakl "Śmierć Youtubera" w MDK
Za utrudnienia przepraszamy. O wtórnych datach ww. imprez poinformujemy wkrótce.
(jal)

Jubileuszowa konferencja w sprawie rozwoju Zielonej

W

piątek 6 marca 2020 r. w sali
k on f e r e n c y j n e j Z a j a z d u
„Zielony zakątek”, odbyła się X – jubileuszowa konferencja w sprawie rozwoju naszej rekreacyjnej dzielnicy miasta.
Gospodarzem spotkania był burmistrz
Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.
Jak co roku, Miasto Kalety przygotowało na tę okazję prezentację multimedialną, za pomocą której radna Mirosława
Potempa przedstawiła zaproszonym gościom najważniejsze osiągnięcia jakie
udało się zrealizować w Zielonej w ciągu
ostatnich 10 lat, a także plany inwestycyjne na dalszy rozwój dzielnicy.
(dokończenie na str. nr 2)
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Jubileuszowa konferencja w sprawie rozwoju Zielonej
(dokończenie ze str. nr 1)

W ubiegłym roku, dużym sukcesem
w temacie poprawy bezpieczeństwa na
tym terenie było usunięcie szkód w wale
oddzielającym zbiorniki wodne, spowodowanych przez bobry oraz wzmocnienie
wału narzutem kamiennym i metalową
siatką. W kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta wyczyszczono
również koryto kanału ulgi oraz wykarczowano obustronnie jego brzegi.
W ubiegłym sezonie udało się także
zakończyć pierwszy etap modernizacji
ul. Ofiar Katynia, a także wyremontować
drewnianą nawierzchnię mostu na
ul. Stawowej w Zielonej.
Z roku na rok zbiorniki wodne w Zielonej proponują odwiedzającym coraz
to nowsze atrakcje. Wychodząc wypoczywającym na przeciw, w ostatnim
sezonie wakacyjnym, wypoczywający na
plaży przy górnym zbiorniku mogli
korzystać z utworzonej przez Miasto strefy płatnych leżaków. Wzdłuż promenady
żeglarskiej ustawionych zostało siedem
lamp solarnych, które do swojej działalności zużywają energię odnawialną.
W planach inwestycyjnych na dalszy rozwój Zielonej w tym sezonie turystycznym
jest m.in. drugi etap przebudowy ul. Ofiar

Katynia, oświetlenie solarne terenu od
promenady aż do plaży oraz utworzenie
infrastruktury mającej na celu uruchomienie bezpłatnego dostępu do i n t e r n e t u
w tym miejscu.
W celu wzbogacenia wypożyczalni
rowerów trekkingowych Miasto Kalety
planuje zakup rodzinnych gokartów napędzanych siłą własnych mięśni,
którymi będzie można zwiedzać tereny
zbiorników wodnych. Są także plany
postawienia w Zielonej dużej, drewnianej
stanicy rowerowej na wzór tej
z Truszczycy.
Korzystając z okazji,
Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia wyraził
wdzięczność wszystkim
przedstawicielom podmiotów i instytucji, dzięki którym Zielona co
roku pięknieje, rozwija
się i staje się miejscem,
w którym chce się wypoczywać i chce się do niego powracać.
Słowa uznania pod
kątem rozwoju Zielonej
wyraziła m.in. członek
Zarządu Województwa
Śląskiego Izabela Domogała oraz radny sejmiku
województwa ślą ski ego
Józef Kubica.
Podczas konferencji
nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec Włodzimierz Błaszczyk zadeklarował pomoc w przygotowaniu terenu wzdłuż
drogi wojewódzkiej 908
pod ścieżkę rowerową,
która swój rozpocznie
właśnie w Zielonej.
Zastępca nadleśnicze-

go Nadleśnictwa Koszęcin wyraził wolę
partycypowania w miarę możliwości
w kosztach dalszej przebudowy ul. Ofiar
Katynia.
Na zaproszenie burmistrza miasta Kalety Klaudiusza Kandzi, w spotkaniu udział
wzięli: Izabela Domogała - członek zarządu województwa śląskiego, Józef Kubica
– radny Sejmiku województwa śląskiego,
Eugeniusz Ptak i Lucjan Galios – radni
powiatu tarnogórskiego, radni Rady Miasta Kalety:
przewodnicząca Rady Miejskiej Janina
Perz, wiceprzewodniczący Alojzy
Rupik, Mirosława Potempa, Irena Nowak,
Barbara Przybyła, Ryszard Sendel,
Antoni Jeż, Jerzy Kloze, Grzegorz Krupa,
Krzysztof Rogocz, Michał Brol,
Zygmunt Mirowski, Kazimierz Złotosz,
Włodzimierz Błaszczyk –
nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec
oraz Wojciech Kubica zastępca
nadleśniczego Nadleśnictwa Świerklaniec, Dariusz Golis – zastępca
nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin,
Abdullah Al-Sel wi – zast ępca
dyrektora zarządu zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Radosław Kandzia z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego,
Andrzej Baron – kierownik stacji uzdatniania wody Bibiela, Justyna Król
i Marta Stefaniak z Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Eurofins w Katowicach, Tomasz Olczyk – komendant Komisariatu Policji w Kaletach, Jacek Haładaj
– l eśn i cz y l eśn i ct wa Zi el ona,
przedstawiciele PZW Koło Kalety, mieszkańcy Zielonej, a także przedstawiciele
lokalnych mediów.

Agnieszka Kwoka
www.kalety.pl
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych
kwiecień, maj, czerwiec 2020

UWAGA! ZMIANA REJONÓW!

MATERIAŁ PŁATNY
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APELE
Komisariatu Policji w Kaletach
Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z prośbą o informowanie o wszelkich przypadkach zakłócania ładu
i porządku publicznego w szczególności w rejonie osiedla przy ul. 1 Maja. Zgłoszenia można kierować pod
bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997. Powyższe informacje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na
terenie Miasta Kalety, jak i pozwoli skuteczniej ścigać sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego.
Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z apelem do mieszkańców Kalet o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego na ulicy
Powstańców Śląskich w Kaletach, w rejonie przejazdu kolejowego. Prosimy o parkowanie na w/w ulicy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Przypomnieć należy, że zgodnie z kodeksem ruchu drogowego zabrania się parkowania pojazdów w odległości
mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania oraz przejazdu kolejowego, zarówno przed jak i za rzeczonym przejazdem kolejowym
(dotyczy również chodnika i pobocza). Na odcinku gdzie został umieszczony słupek z jedna kreską (znak G-1C) obowiązuje zakaz
postoju od wskazanego znaku drogowego do przejazdu kolejowego po obu stronach drogi.

7 lutego burmistrz Klaudiusz Kandzia wziął udział w Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej
w Podokręgu Lubliniec.
9 lutego, w Zielonej, odbył się V Walentynkowy Psi Spacer Wielorasowy,
21 lutego odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola „Miluś” przy ulicy Lublinieckiej 2.
25 lutego kaletańska para tancerzy– Adrian Kalus i Katarzyna Bodora– zajęła I miejsce na 40. Ogólnoświatowym Turnieju
Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a w warszawskim Klubie Stodoła.
6 marca odbyła się X Konferencja w sprawie rozwoju Zielonej.
WYDARZY SIĘ WKRÓTCE
W dniach 28-29 marca na zbiorniku przy ul. Fabrycznej odbędą się zawody spławikowe o Mistrza Koła PZW Kalety.

MATERIAŁ PŁATNY

OBSŁUGA WESEL – IMPREZ
MERCEDES- CLA
BMW-7
Nr tel. 887-339-446
MATERIAŁ PŁATNY
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W Zielonej kolejny raz spacerowano
z psami

W

niedzielne
przedpołudnie,
9 lutego, w Zielonej
odbył się V Walentynkowy Psi Spacer Wielorasowy, w którym
wzięło udział około 100
czworonogów wraz ze
swoimi opiekunami.
Trasa spaceru prowadziła ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną okalającą zbiorniki
wodne w Zielonej. Celem wydarzenia była zbiórka darów na
rzecz azylu dla zwierząt „Cichy kąt” w Tarnowskich Górach,
a organizatorem całej akcji p. Agnieszka Kosak, która na co
dzień prowadzi bloga pn. „Na wypad z psem”. W wydarzeniu
wziął udział burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz
z przewodniczącą Rady Miejskiej Janiną Perz i wiceprzewodniczącym Alojzym Rupikiem. Burmistrz, który objął patronat
honorowy nad przedsięwzięciem, podziękował Pani Agnieszce
za szlachetną inicjatywę oraz przekazał od Miasta symboliczną
paczkę dla schroniska.
Przypomnijmy, że w latach ubiegłych w Zielonej odbywały
się już podobne imprezy. W 2016 r. "Spacer śladami Beco Psa
w Leśnym Zakątku Śląska", a w 2014 r. “DogTrekking”.

Komputery zakupione ze środków Unii
Europejskiej przekazane szkole w Kaletach

21

lutego, w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr
1 w Kaletach, Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia
dokonał oficjalnego przekazania sprzętu komputerowego na
rzecz niniejszej placówki.
Komputery przenośne z ekranem dotykowym, mogące służyć
jako tablet, zakupione zostały ze środków Unii Europejskiej
w ramach realizacji przez Miasto Kalety projektu Obywatel IT.
Przez ponad 12 miesięcy wykorzystywane były podczas organizowanych szkoleń, które miały na celu podnoszenie kompetencji
cyfrowych mieszkańców Kalet powyżej 25 roku życia.
Przekazany sprzęt będzie teraz z pewnością niezastąpioną pomocą dydaktyczną dla naszych uczniów.

(jal)

(jal)

JUŻ
WKRÓTCE!
Otwarcie gastronomii w Zielonej

”Słono i słodko” zaprasza na
domowe obiady oraz desery.
W kwietniu w każdy weekend.
Od maja ruszamy pełną parą.
Organizujemy imprezy
okolicznościowe oraz przyjęcia.

Kalety– Zielona
ul. Ofiar Katynia 110
(dawny „Zajazd u Rzepki”)
Kontakt pod nr tel. : 601-630-058
MATERIAŁ PŁATNY

W 2020 roku nadal będzie działać
w Urzędzie Miejskim w Kaletach punkt
konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

R

ada Miejska w Kaletach po raz kolejny podjęła uchwałę o udzieleniu
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2020 r. w postaci dotacji celowej w wysokości 5.514,66 zł. na dofinansowanie kosztów prowadzenia i utrzymania punktu informacyjno – doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy zamieszkałych na obszarze Miasta Kalety.
Nie udzielenie pomocy powiatowi, oznaczałoby likwidację
ww. punktu, co dotknęło by najuboższą część mieszkańców Kalet, dla których poniesienie kosztów dojazdu do Tarnowskich
Gór stanowi spory wydatek.

(jal)
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Miasto Kalety nadal na fali wielkich gwiazd!
Kto w tym roku zagości na Dniach Kalet?

Seniorzy nie próżnują

Po

niezwykle udanych koncer- „Za nas dwoje” albo zespołu Blue Cafe
tach, jakie miały miejsce „Do nieba do piekła” okazały się hitami,
w ostatnich latach podczas dni Kalet, które podbiły listy przebojów i zna je niekiedy to występowały takie gwiazdy jak mal każdy.
Już dziś serdecznie zapraszamy do
Perfekt, Ira czy Wilki, Miasto Kalety
postanowiło, że i w tym roku będziemy udziału w XXII Dniach Kalet, które odbygościć znakomitych artystów. Tym sa- wać się będą w dniach 22, 23, 24 maja na
odczas kilku ostatnich spotkań mym zdradzamy, że gwiazdami tego- stadionie miejskim w Kaletach. Mamy
Klubu Seniora, które odbywają się rocznych Dni Miasta będzie Zespół nadzieję, że gwiazdy jak zwykle rozgrzeją
w każdy czwartek o godz.12.00 wiele Blue Cafe oraz Patrycja Markowska.
publiczność do maksimum, a same konsię działo. Klub Seniora połączył siły
Tych gwiazd chyba nie trzeba nikomu certy przyciągną do naszego miasta wielu
z grupą Senior Wigor, który funkcjo- przedstawiać. Są to artyści wyższego for- fanów dobrej muzyki. O szczegółach ponuje od paru lat w MDK Kalety.
matu polskiej sceny muzycznej. Przeboje informujemy wkrótce.
Członkowie klubów wspólnie mieli Patrycji takie jak np. „Dzień za dniem”,
Marian Lisiecki
możliwość zobaczyć JASEŁKA w wykonaniu uczniów klasy III B PSP Nr 1
Oficjalne otwarcie Przedszkola „Miluś”
w Kaletach w reżyserii Pani Danuty Michalik - wychowawczyni tej klasy. Wzrulutego burmistrz Miasta
szający, pięknie przygotowany spektakl,
Kalety Klaudiusz Kanz dobrą muzyką ucieszył wszystkich widzia wziął udział w uroczystości
dzów. Dzieciaki pokazały niesamowite
oficjalnego otwarcia Przedszkola
walory artystyczne, doskonale oddając
„Miluś” w Kaletach, która połąnarodziny Pana Jezusa w stajence. Były
czona była z pasowaniem na
gromkie brawa na zakończenie, jak rówprzedszkolaka. Dzieci wraz z
nież dla wszystkich poczęstunek po
wychowawcami przygotowali
przedstawieniu.
specjalnie na tę okazję bardzo
Na kolejnym spotkaniu odbył się BAL
ciekawy program artystyczny,
SENIORA również dla zintegrowanych
po którym dyrektor placówki p.
dwóch grup. Było tanecznie z przytupem
Karolina Dąbrowska-Lisiecka
i z humorem. Konkursy rozbawiły całą
dokonała uroczystego pasowasalę, ale najpiękniejszą w tym Balu jednia. Burmistrz Klaudiusz Kandzia po- temu, dzieci młodsze szybciej się rozwijanak była piękna muzyka przygotowana
dziękował za zaproszenie na to ważne ją. Biorą przykład ze starszych kolegów.
przez Tomka Bregułę i wspólne tańce.
wydarzenie oraz przekazał przedszko- W starszych dzieciach natomiast wzbuZarówno te w parach jak i w kółeczku.
lakom upominek w postaci zabawek dzany jest instynkt opiekuńczy.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażoPrzedszkolakom życzymy wielu sukceedukacyjnych.
wali się w te dwa cudowne wydarzenia,
Dyrektor placówki poinformowała, że sów, możliwości rozwijania swoich talena mianowicie Pani Aleksandrze Cieślik
aktualnie w „Milusiu”, zgodnie z metodą tów oraz aby każdy dzień spędzony
i Agacie Kostka z Senior Wigor, Pani
Montessori, którą placówka wdrożyła, w przedszkolu był wyjątkowy i pełen wraDanucie Michalik za przepiękny spektakl
wychowują się dwie grupy dzieci. Dzięki żeń.
oraz Pani Dorocie Szudej za zajęcie się
Agnieszka Kwoka
zorganizowaniem Balu. Oczywiście dziękuję wszystkim uczestnikom za stworzeMiasto Kalety dobrym partnerem biznesowym
nie wspaniałej atmosfery podczas zabapiątek, 21 lutego, w Operze znalazło się również nasze Miasto, które
wy. Jestem pewien, że tego typu spotkaŚląskiej w Bytomiu, odbył się według grona specjalistów stwarza przynia dają nam wszystkim - organizatorom
i uczestnikom wiele radości i satysfakcji. koncert noworoczny Izby Przemysłowo- jazne warunki dla rozwoju działalności
Marian Lisiecki Handlowej z Tarnowskich Gór. W wy- gospodarczej.
(jal)
darzeniu tym wzięli udział przede
wszystkim przedsiębiorcy z terenu
naszego powiatu, ale także samorządowcy i reprezentanci świata
kultury i nauki.
Podczas Gali nagrodzone zostały
firmy wyróżniające się dynamiką
rozwoju oraz te, które m.in. znane są
z akcji charytatywnych i społecznych. Promowane były również miasta, które są godnymi partnerami
samorządowymi dla przedsiębiorców. W tym zaszczytnym gronie

P

21

W
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Raport z działalności chóru „Sonata”

K

olejny okres bożonarodzeniowy
już dawno za nami. Jak zawsze
chór Sonata w tym czasie starał się jak
najczęściej kolędować w pobliskich kościołach. Przygotowaniem chóru do
cyklu spotkań kolędowych zajęła się
pani dyrygent Oliwia Bentkowska.
W tym roku postanowiliśmy zaprosić
do wspólnego kolędowania również parafian obecnych na naszych koncertach,
przeplatając śpiew chóralny, wspólnym
śpiewaniem kolęd przy akompaniamencie
organistów.
Zaczęliśmy tradycyjnie w naszej parafii
w Kaletach – Jędrysku w wigilię święta
Trzech Króli. Zebrani parafianie oraz
przybyli goście mogli usłyszeć głównie
polskie tradycyjne kolędy, chociaż koncert kończyliśmy wesołą czeską pastorałką ludową „Půjdem spolu do Betléma”,
aby pozostawić po występie zebraną publiczność w dobrych humorach. W tym
miejscu pragniemy serdecznie podziękować panu Leonardowi Hadykowi za przyjęcie zaproszenia do wspólnego kolędowania. Dziękujemy proboszczowi naszej
parafii ks. Wojciechowi Ciosmakowi za
pomoc w organizacji koncertu.
Podobne koncerty kolędowe odbyły się
26.01.2020 r. w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy
oraz 02.02.2020 r. w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Kaletach – Miotku. Bardzo dziękujemy proboszczom tych parafii
ks. Krzysztofowi Sędłakowi za ciepłe
przyjęcie nas w swojej obecnej parafii w
Babienicy oraz ks. Antoniemu Swadźba
za możliwość kolędowania w parafii w
Miotku, do której należy spora część naszych chórzystów. Dziękujemy również

siostrze Anieli, która z powodu braku
organisty, pociągnęła parafian do wspólnego śpiewania kolęd.
Chór nasz śpiewał kolędy również podczas mszy św. w parafii pw. Narodzenia
NMP w Żyglinie w dniu 19.01.2020 r.,
w rodzinnej parafii pani dyrygent Oliwii
Bentkowskiej oraz chóru męskiego Piast.
Chór Piast z rewizytą kolędową przyjechał do naszej parafii w kolejną niedzielę.
Chór Sonata pojechał również
dnia
18.01.2020 r do Katowic – Panewnik do
Bazyliki Ojców Franciszkanów na adorację śląskich chórów i orkiestr przy żłóbku
Jezusowym. Głównym powodem przyjazdu kilkudziesięciu chórów z okręgu śląskiego wraz z pocztami sztandarowymi do
Panewnik była inauguracja 110-lecia Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz

100-lecia wydawnictwa Śpiewak Śląski,
w roku 2020 ogłoszonym przez Sejm RP
rokiem Świętego Jana Pawła II. Było to
niesamowite wydarzenie muzyczne na
którym, oprócz krótkich występów kolędowych wielu ciekawych chórów, sporo
kolęd śpiewali wszyscy chórzyści zebrani
w Bazylice.

Na koniec członkowie chóru Sonata
pragną podziękować wszystkim naszym
wiernym słuchaczom, miłośnikom śpiewu
chóralnego za obecność na naszych koncertach, za ciepłe słowa pochwał
i wdzięczności – to dla nas dowód, że
nasza pasja śpiewacza nie tylko jest przyjemna dla nas, ale również daje wiele
przyjemności innym ludziom.
Przypominamy również, że próby chóru odbywają się w poniedziałki o 16.30
w MDK Kalety, na które oczywiście zapraszamy wszystkie osoby chętne spróbować swoich sił w śpiewie chóralnym.
Cześć Pieśni i Muzyce

Bogdan Łazaj
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Wyjątkowy wiosenny koncert
Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Kalety

T

ydzień po Świętach Wielkanocnych, 19 kwietnia o godz. 18.00
(niedziela), w sali widowiskowej MDK,
odbędzie się WIOSENNY KONCERT
Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Kalety.
Nasza Orkiestra przez cały okres zimowy przygotowuje się do zaprezentowania
repertuaru, który nie był jeszcze prezentowany naszej publiczności. Melodie Zbigniewa Wodeckiego, Anny Jantar,
Krzysztofa Krawczyka, Budki Suflera,
które śpiewa cała Polska, będzie można
wysłuchać w ten niedzielny wieczór
w wykonaniu naszych dęciaków. Te wyjątkowe utwory przeplatane będą piękną
muzyką znanych i lubianych kompozyto-

Unia szykuje się do rundy
wiosennej

rów i aranżerów. Każdy
utwór jak i artyści wykonujący te utwory, ma
swoją historię, anegdotę
i opowieść którą starał
się będzie przedstawić
dyrygent orkiestry.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na koncert, który jest bezpłatny. Chciałbym w tym
miejscu również poinformować, że orkiestra
zagra w maju koncert w
Kościele p.w. św. Józefa z okazji 100
rocznicy urodzin i 15 rocznicy śmierci
papieża Polaka Ojca Św. JANA PAWŁA
II.

Marian Lisiecki

Opłaty PZW

Z

arząd Koła PZW Kalety informuje,
że skarbnik Koła przyjmuje opłaty
za wędkowanie w roku 2020 w Miejskim
Domu Kultury w każdy poniedziałek,
w godzinach 17.00- 20.00 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).

(jal)

Jubileusz Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręgu Lubliniec

7

lutego 2020 r. burmistrz Miasta
Kalety Klaudiusz Kandzia wziął
udział w Gali Jubileuszowej z okazji
100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Podokręgu Lubliniec. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele
kaletańskich klubów sportowych KS
Unia oraz LKS Małapanew Kuczów.

Wydarzenie było okazją uhonorowania
i odznaczenia zasłużonych działaczy
sportowych.
Z terenu naszego miasta Honorową
Odznakę Śląskiego ZPN otrzymał p. Jerzy Siemko. Kapituła przyznała także
Medale 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej, który otrzymał burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia.
Podczas Gali wielokrotnie akcentowano, iż najstars z ym
kl u bem
sportowym w podregionie lublinieckim jest KS Unia
Kalety, który w
przyszłym roku
również obchodzić
będzie 100-lecie
swojej działalności.

J

uż niebawem, bo 14 marca, drużyna Unii Kalety
przystąpi do rundy rewanżowej sezonu 2019/2020. Przypomnijmy, że jesienią nasz
zespół uplasował się na 7 miejscu w tabeli z dorobkiem 20 punktów.
W rozegranych sparingach Unia pokonała 2:0 lubliniecką Spartę, 3:1 Uranię Ruda
Śląska, przegrała 2:3 z Orłem Psary/ Babienica, 2:3 z Wartą Kamieńskie Młyny, 1:8
z Orłem Miedary i pokonała 3:1 Orła
z Nakła Śląskiego.
14 marca nasz zespół podejmie na Fabrycznej Piasta Przyrów, 21 marca, również na swoim boisku, zagra z KS Panki.
Pierwszy wyjazd czeka Unitów 28 marca
i będzie to mecz w Kamyku z Pogonią.

Jacek Lubos

Stadion sportowy
KS Unia Kalety laureatem
w plebiscycie Orły
Aktywności Fizycznej 2019
Miło nam poinformować, że miejski
obiekt sportowy – stadion Klubu Sportowego Unia Kalety, został laureatem w
plebiscycie Orły Aktywności Fizycznej
2019.
Celem ogólnopolskiego konkursu było
dotarcie do jak najszerszego grona przedsiębiorców oraz klubów i wyłonienie tych
spełniających najwyższe standardy w danej dziedzinie gospodarczej. Firmy i kluby
były oceniane na podstawie opinii, jaką
posiadają na witrynach branżowych i portalach społecznościowych. W zestawieniu
sporządzonym w oparciu o ocenę klientów, nasz miejski obiekt sportowy uzyskał
9,2 na 10 punktów.

Marek Parys

(jal)
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu
LKS Małapanew Kuczów

MATERIAŁ PŁATNY

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.

Urząd Miejski w Kaletach przypomina
o obowiązku składania deklaracji
dotyczących wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

N

owelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
narzuca obowiązek segregacji odpadów
na wszystkich właścicieli nieruchomości. Taki obowiązek ciąży zarówno na
właścicielach nieruchomości jednorodzinnych, jak i na zarządcach nieruchomości wielorodzinnych.
W związku z powyższym osoby, które
dotychczas deklarowały brak segregacji
mają obowiązek dostosować się do powyższych przepisów poprzez złożenie
nowej deklaracji.
Opłata za wywóz odpadów pobierana
jest w oparciu o deklarację, w której właściciel nieruchomości określa m.in. liczbę
osób zamieszkujących nieruchomość
(może być mniejsza lub większa, niż liczba osób zameldowanych).
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od dnia 1 kwietnia 2020 r. wynosi
miesięcznie 25,00 zł od osoby. Wysokość
opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki miesięcznej opłaty.
W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do
zakupionej nieruchomości), właściciel jest
zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości

odpadów komunalnych.
W przypadku
zmiany
danych
dotyczących np.
liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć
zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość (tj. wyprowadzka
mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem
możliwości pomniejszenia opłaty za okres
od wystąpienia faktycznej zmiany do daty
złożenia deklaracji.
Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca,
w którym zostanie złożona deklaracja.
Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W przypadku narodzin dziecka czy
wprowadzenia się nowego mieszkańca
sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do
„opłaty śmieciowej” w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieru-

chomości tego terminu opłata zostanie
naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła
faktycznie zmiana, ponieważ od momentu
zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady.
Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych wszelkie zmiany liczby osób,
mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do
zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady powiadamia o tym burmistrza. Na podstawie
powiadomienia zostaje wszczęte postępowanie i w drodze decyzji określa się wysokość opłaty za miesiąc, w którym nie
dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując stawkę podwyższoną, która od dnia 1 kwietnia 2020 r.
będzie wynosiła 60,00 zł od osoby.

Xymena Sudakowska
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Zostaw swój podatek w mieście Kalety

J

ednym ze źródeł dochodów gminy
jest udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w
przypadku podatku PIT właściwym
miejscem rozliczania się osoby fizycznej
jest urząd skarbowy właściwy według
miejsca zamieszkania, nie zaś zameldowania podatnika w ostatnim dniu roku
podatkowego.
Jeżeli mieszkasz w Mieście Kalety, a nie
jesteś tutaj zameldowany i chcesz, aby
część twojego podatku była przeznaczona
na realizację zadań na terenie Gminy Kalety to powinieneś zgłosić w Urzędzie Skarbowym adres zamieszkania. Można to
zrobić w okresie rozliczeniowym podające
w formularzu PIT adres zamieszkania na
terenie gminy Kalety oraz wskazać dane
właściwego urzędu skarbowego, gdzie w
przypadku naszego miasta jest to Urząd
Skarbowy w Tarnowskich Górach.
Dodatkowo w każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3,
który jest dostępny na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów lub w każdym
urzędzie skarbowym. W formularzu należy
podać imię i nazwisko, numer PESEL,
adres zamieszkania oraz numer rachunku
bankowego, na który będą wpływać np.
zwroty podatku. Wypełniony formularz
ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać

pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.
Udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych jest jednym z najważniejszych
dochodów w budżecie naszego miasta.
W roku 2019 udział miasta w tym podatku

wyniósł 37,35% i właśnie taki jego procent, który płacicie Państwo do Urzędu
Skarbowego wraca do miasta wg miejsca
zamieszkania.

Dariusz Szewczyk

Program odpracowania zadłużenia wobec miasta Kalety
z tytułu należności cywilnoprawnych
(czynsz, opłaty za wodę i kanalizację)

Od

1 kwietnia 2020 r. uruchamiamy powyższy program dla
mieszkańców mający na celu pomoc
osobom, będącym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej.
Program ułatwia spłatę zadłużenia
z tytułu użytkowania lokali komunalnych
oraz zobowiązań z tytułu kanalizacji
i wody. Założeniem tego programu jest
przede wszystkim pomoc wyjściu tych
osób z pogłębiającego się zadłużenia i w
konsekwencji uniknięcia eksmisji do lokalu socjalnego, bądź w przypadku pozostałych zaległości cywilnoprawnych wobec miasta skierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego i do komornika.
Program, dzięki któremu istnieje szansa
całkowitego lub częściowego anulowania
w/w zadłużenia, wdrożony został w Kaletach dn. 24.04.2014 roku, co reguluje

Podziękowania z Miejskiego Przedszkola nr 1
„Leśne Skrzaty”

zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety nr
0050.75.2014. Według ostatniego stanu
na dzień 31.12.2019 r. skorzystało z niego
17 rodzin odpracowując dług z tytułu
zobowiązań czynszowych oraz opłat za
wodę i kanalizację na kwotę 33.120,36 zł.
Kwoty wynikające ze świadczeń realizowane przez dłużników księgowane są na
poczet ich zadłużenia, przez co zmniejszą
się zaległości. Ponadto odpracowanie
zadłużenia nie podlega opodatkowaniu
PIT, ponieważ wszelkie spłaty długów są
obojętne podatkowo.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy w 2020 r. w uregulowaniu zaległości
wobec miasta prosimy o wypełnienie
i złożenie wniosku w pok. nr 12 lub sekretariacie Urzędu Miasta Kalety. Informacje udzielane są również pod nr tel.
34/3527-640.
Marlena Kurc

MATERIAŁ PŁATNY

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 1
„Leśne Skrzaty” w Kaletach składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom fantów i sponsorom ZABAWY KARNAWAŁOWEJ, która odbyła się
w dniu 8.02.2020 r. w Restauracji „GOŚCINNA”.
Dochód z zabawy zostanie przeznaczony na wzbogacenie bazy dydaktycznej dla dzieci. SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY W STRONĘ RODZICÓW
NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA NASZ APEL
I OFIAROWALI DOWOLNE UPOMINKI NA ZABAWĘ. NAGRODY RZECZOWE UFUNDOWALI: Katarzyna Borek, Iwona Droździok, Danuta Wróbel, Katarzyna
Mryka, Sonia Sosna, Katarzyna Maruszczyk, Sandra Borecka, Anna Mazur, Patrycja
Kalinowska, Katarzyna Benisz, Aleksandra Helisz, Katarzyna Płonka, Martyna Borek, Anna Ziora, Aleksandra Czernecka, Anna Hudziec, Agnieszka Janus, Monika
Gambuś, Anna Banaś, Klaudia Gambuś, Grażyna Watoła, Anna Marek i Klaudia
Krawczyk. Nagrody ufundowali również pracownicy przedszkola oraz osoby zaprzyjaźnione: Arleta Kosmala, Joanna Ptak, Karina Kuder, Aneta Pieda, Izabela Kierat,
Iwona Jelonek, Justyna Lisiecka, Danuta Mazur i Anna Franke - Sołtysik. DZIĘKUJEMY ZA UPIECZENIE PYSZNYCH CIAST PANIOM: Weronice Buchenfeld,
Martynie Borek, Aleksandrze Szreter, Ewie Lach, Lidii Gręda, Klaudii Krawczyk,
Annie Mazur, Patrycji Klein oraz Aleksandrze Helisz.. Wśród przyjaznych nam firm
znaleźli się: RESTAURACJA „GOŚCINNA” D. i K. Więcek, SKLEP WIELOBRANŻOWY A. Lisiecka, FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA „JoAnna”
J.Czornik, A.Parys, „EthosEnergy POLAND” K.Pradelok, P.H.U. „ EL-VID” M.
Parys, M. Budny, Restauracja „FIGARO” J. Olek, SKLEP MOTORYZACYJNO –
ROWEROWY „IMTA”, S.C., Butik „IVIVI FASHION” I. Gansiniec, Gabinet kosmetyczny „DIAMONT BEAUTY” A. Lisiecka, P.P.H.U. „IZIMARK - MET” M.
Kierat, P.P.H.U. „PRODBRUK” Z. O. Peła, Sklep „EAZY- MAR” M. Piątkowska –
Botor, Studio Urody „CATTLEYA” A. Mańka.

Joanna Biadacz, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1
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Rekrutacja do Zespołu Placówek Oświatowych w Miotku
Szanowni Rodzice,
serdecznie zapraszamy do zapoznania
się z ofertą Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku. Z wielką radością przyjmiemy nowych uczniów.
ZPO znajduje się przy ulicy Orzeszkowej 10 (to ulica prostopadła do drogi wojewódzkiej 908), dlatego bezproblemowo
można dojechać zarówno od strony Tarnowskich Gór i Częstochowy.
Szkoła położona jest na uboczu przy
lesie, co daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa, posiada własny parking. Dbamy o to, aby szkoła była bezpieczna. Posiadamy monitoring zewnętrzny. Na każdym poziomie budynku podczas przerw
dyżurują nauczyciele. Korzystamy
z e-dziennika, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco monitorować postępy
dziecka, jak i śledzić ważne informacje.
W szkole funkcjonuje świetlica czynna od
7:00 do 16:00. W szkolnej stołówce dzieci
mogą liczyć na pyszne dwudaniowe obiady serwowane
przez restaurację ,,Gościnna”
Nasza szkoła stawia mocny akcent na
edukację włączającą – zapewniamy
wszystkim uczniom warunki do rozwijania indywidualnego potencjału, by
w przyszłości mogli się w pełni rozwinąć.
Dzieci przez kadrę traktowane są indywidualnie. Każdy pracownik szkoły, ale
i uczeń, wie, jak ważne jest przyjazne
traktowanie innych, z należytym szacunkiem.
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą liczyć na fachowe
wspar ci e: za jęci a dyda kt ycz n o wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, terapię SI oraz zajęcia
terapeutyczne i socjoterapeutyczne
w dobrze wyposażonej sali terapeutycznej, spotkania z psychologiem i pedagogiem.
Na terenie szkolnym posiadamy bezpieczny plac zabaw. Przed szkołą znajduje

się mini ogród botaniczny z wieloma
gatunkami roślin. Na zewnątrz mamy
również wielofunkcyjne boisko,
z którego uczniowie korzystają na
lekcjach wychowania fizycznego.
Poza tym posiadamy salę gimnastyczną oraz salę do gimnastyki korekcyjnej i siłownię.
W szkole znajdują się: pracownia
komputerowa, pracownia językowa,
biblioteka szkolna z lekturami, słownikami oraz wieloma książkami rozwijającymi zainteresowania uczniów,
filia biblioteki miejskiej, gabinet psychologa i pedagoga i osiem sal lekcyjnych - każda z komputerem i projektorem, w wielu są tablice interaktywne. W obecnym roku szkolnym do
użytku została oddana nowoczesna,
bogato wyposażona sala przyrodnicza,
w której odbywają się lekcje prowadzone nowatorskimi metodami.
ZPO to dobre miejsce do rozwijania zainteresowań. Uczniowie mogą
korzystać z dodatkowych zajęć SKS
oraz rozwijających zainteresowania,
występują na różnych uroczystościach
szkolnych i pozaszkolnych. Istnieje
możliwość wzięcia udziału
w zajęciach z robotyki czy
treningach klubów sportowych.
Jeżeli zastanawiacie się
Państwo nad wyborem
szkoły dla Waszych dzieci
oraz macie jakieś pytania,
zapraszamy do kontaktu
z sekretariatem lub pod
numerem telefonu (34) 357
-81-03.

MATERIAŁ PŁATNY

Bożena Dziuk
dyrektor
Zespołu Placówek
Oświatowych
w Kaletach Miotku
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W tym roku kolejny etap
remontu ul. Koszęcińskiej
w Drutarni

Z

godnie z planowanym przez Powiat
Tarnogórski podziałem środków na
remonty dróg powiatowych Gminie Kalety przypadnie w tym roku kwota
280.000 zł.
Na terenie Miasta Kalety planowany
jest remont ulicy Koszęcińskiej od ronda
w kierunku Koszęcina, na odcinku długości ok 600 mb. Informację tę przekazała
oficjalnie Pani Starosta Krystyna Kosmala
Burmistrzowi Panu Klaudiuszowi Kandzi
podczas spotkania w starostwie w dniu 12
lutego br.

Eugeniusz Ptak – radny Rady
Powiatu Tarnogórskiego

Trwa realizacja projektu unijnego modernizacja sieci wodociągowych

W

związku z otrzymanym przez
miasto Kalety dofinansowaniem
na realizację zadania „Modernizacja
sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta
Kalety” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, trwają prace mające na celu modernizację sieci
wodociągowych na terenie naszego miasta. W tym roku zostaną zmodernizowane sieci wodociągowe w ulicach: Myśliwska, Boczna, Powstańców, Polna, Kilińskiego, Kaczorowskiego, Słoneczna, Zapolskiej i Paderewskiego (ulica boczna).
Dodatkowo zostaną zmodernizowane
trzy studnie wodomierzowe poprzez wykonanie zdalnego monitoringu natężenia
przepływu wody oraz ciśnienia w sieci.

Przedmiotowe zadanie obejmuje również dofinansowanie inwestycji wykonanych w ubiegłych latach takich jak: modernizację sieci wodociągowej w ul. Lubszecka i ul. 1 Maja (w obrębie centrum)
oraz modernizację wraz z rozbudową sieci
wodociągowej przy Urzędzie Miejskim.
Łączna długość zmodernizowanej sieci
wyniesie ok. 2.276 [mb] co w znacznym
stopniu poprawi funkcjonowanie systemu
sieci wodociągowych na terenie naszego
miasta oraz parametry wody dostarczane
mieszkańcom.
Przyznana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji wynosi
1.216.101,02 zł (brutto).

Klaudiusz Kandzia

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. "Wiem, co z tym..."

W

ramach projektu partnerskiego “Dobre rady na odpady”, realizowanego przez Miasto Vitkov wraz z Kaletami, ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. “Wiem, co z tym...”. Tematem prac jest właściwe zarządzanie odpadami lub ochrona środowiska przed konsekwencjami złego sortowania odpadów. Prace konkursowe należy składać
w Urzędzie Miejskim w Kaletach (biuro nr 23) do dnia 15 maja 2020 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czerwcu.
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Konkurs fotograficzny pn. “Przyroda to nie nasz sługa”

W

ramach projektu partnerskiego “Dobre rady na odpady”, realizowanego przez Miasto Vitkov wraz z Kaletami,
ogłoszony został konkurs fotograficzny pt. “Przyroda to nie nasz sługa”. Tematem prac jest przede wszystkim
ochrona środowiska naturalnego poprzez odpowiednie zarządzanie odpadami. Prace konkursowe należy składać w Urzędzie
Miejskim w Kaletach (biuro nr 23) do dnia 15 maja 2020 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czerwcu.

Agnieszka Kwoka

Realizacja pomocy żywnościowej w 2020 r.
Pomoc terapeutyczna w gminie

W

siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach
(I piętro – pokój 7a) jest możliwość skorzystania z zajęć z Certyfikowanym Specjalistą
Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek.
Ww. Specjalista udziela pomocy mieszkańcom naszego miasta, dotkniętych problemem uzależnień, a także członkom ich
rodzin. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy specjalisty
prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub w osobiście w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach (pokój nr
7a). Najbliższe wolne terminy to 10 i 24 marzec 2020 r.
w godz. 15:30-18:30. Informujemy również, że w każdą środę
od godz. 16:30-19:00 osoby uzależnione lub współ uzależnione
znajdą wsparcie w Kaletańskim Stowarzyszeniu Abstynenckim
„Twoja szansa” - telefon 885 605 050.

Renata Czudaj

K

alety od wielu lat realizują Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020.
Realizatorem programu w gminie jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
W roku bieżącym program ten będzie obejmować
dostawy żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące w formie warsztatów. Pierwsza dostawa żywności nastąpiła już w miesiącu lutym.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin,
które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie
do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej – 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056
zł. dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.
Osoby zainteresowane ww. formą pomocy proszone są o kontakt
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaletach – siedziba
Urzędu Miejskiego pokój nr 8,7a tel.34 3578 656.

Renata Czudaj
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Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

P

oniżej podajemy do publicznej wiadomości podstawowe informacje
o koronawirusie przygotowane przez
Ministerstwo Zdrowia. Dodatkowo informujemy, że szpitalami z oddziałami
zakażnym w województwie ślaskim są
m.in.:
- Szpital Specjalistyczny Nr 1 W Bytomiu,
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Aleja Legionów 49
- Szpital Specjalistyczny w Chorzowie,
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów
Odporności Kliniczny, ul. Zjednoczenia 10
- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Cieszynie,
Oddział
ObserwacyjnoZakaźny, ul. Bielska 4
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im.
N.M.P. w Częstochowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Polskiego Czerwonego
Krzyża 7
- Szpital Rejonowy Im. Dr. Józefa Rostka
w Raciborzu, Oddział ObserwacyjnoZakaźny, ul. Gamowska 3

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus
SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie
COVID-19.
Choroba objawia się
najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami,
bólami
mięśni,
zmęczeniem.

Jak
często
występują
objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się
u ok.15-20% osób.
Do zgonów dochodzi u 2-3% osób
chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim
przebiegiem zakażenia nie dokonano
potwierdzenia laboratoryjnego.

ne na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby
i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby,
w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed
koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową.
Aktualnie nie ma szczepionki przeciw
nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania
zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku
zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do
marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków
zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie
w prowincji Hubei. Pozostałe osoby
„zawlekły” wirusa do innych krajów Azji,
Europy, Oceanii i Ameryki Północnej
Kto jest naj- i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji,
bardziej nara- w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

żony?
Najbardziej narażo-

Główny Inspektorat Sanitarny
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