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Dariusz Szewczyk 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu o dofinansowanie  
do budowy przyszkolnej hali sportowej w Kaletach -  

w ramach programu Olimpia ogłoszonego przez Ministra Sportu  

W  związku z  opracowywaniem 
wniosku aplikacyjnego o dofi-

nansowanie w ramach programu Olim-
pia – Program budowy przyszkolnych 
hal sportowych na 100-lecie pierwszych 
występów reprezentacji Polski na 
Igrzyskach Olimpijskich - ogłoszonego 
przez Ministra Sportu i Turystyki, po-
legającego na budowie przyszkolnej 
hali sportowej tj. boiska wielofunkcyj-
nego o wymiarach 20 m x 40 m wraz 
zadaszeniem o stałej konstrukcji przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, ul. 
1 Maja 6, zwracamy się z prośbą o wy-
rażenie opinii w przedmiotowej spra-
wie.  
 
Krótki opis projektu:  
Przedmiotem projektu jest budowa przy-
szkolnej hali sportowej tj. boiska wielo-

funkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m 
wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, 
ul. 1 Maja 6, spełniającej poniższe para-
metry: 
- Powierzchnia hali: 800 m2,  
- wysokość min. 6 m,  
- zadaszenie łukowe hali o konstrukcji 
metalowej z powłoka membranową,  
- hala będzie wykorzystywała zaplecze 
sanitarno-szatniowe budynku szkoły pod-
stawowej z którym połączo-
na  będzie  łącznikiem,  
- nawierzchnia płyty hali: poliuretan,  
- trybuny,  
- pola do gry: piłka halowa, piłka ręczna, 
siatkówka, koszykówka.  
     W skład wyposażenia hali wchodzić 
będzie również mobilna strzelnica lasero-
wa (wirtualna) na minimum 4 stanowiska 

strzeleckie. Dodatkowo zakupiona zosta-
nie specjalna wykładzina ochronna płyty 
boiska wraz z mobilną sceną.  
     Główną funkcją obiektu będą zajęcia 
szkolne z wychowania fizycznego. Prze-
widuje się również udostępnienie obiektu 
dla osób z zewnątrz tj. dla społeczności 
lokalnej poza godzinami realizacji zajęć 
szkolnych. Zwracamy się z prośbą o wy-
rażenie opinii w przedmiotowej sprawie.   
 

Konsultacje przeprowadzane są poprzez 
wypełnianie wniosków internetowych, do 
których odnośnik znaleźć można   stronie 

www.kalety.pl 
 Konsultacje trwają od 28 lutego 2023 r. 

do 21 marca 2023 r.  
Uwagi przesłane po wskazanym terminie 

nie będą uwzględniane.  

Wizualizacje hali sportowej: 
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 Wydaje Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 

 

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny).  
Materiały do Biuletynu przyjmowane są do 20-tego dnia każdego miesiąca  

poprzedzającego najnowsze wydanie miesięcznika 
 pod adresem: jacek.lubos@kalety.pl  

oraz w Urzędzie  Miejskim, w biurze nr 23 b.    
 
 

 Kontakt telefoniczny z redakcją: (034) 352– 76 –52,   
pon. 7.30- 17.00, wt. – czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00   

 
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo redagowania materiałów.  
Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  
Druk: Fotoidruk, 42– 660 Kalety, ul. Fabryczna 26, www.fotoidruk.pl, nakład 500 egz. 

Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety 

Agnieszka Kwoka 

Dwóch kaletańskich funkcjonariuszy policji przeszło na emeryturę  

W  miesiącu lutym dwóch funk-

cjonariuszy naszego kaletań-

skiego Komisariatu Policji przeszło 

na emeryturę. Z mundurem pożegnali 

się asp. szt. Tomasz Woś i asp. szt.       

Andrzej Pogoda, którzy pełnili w Ka-

letach służbę przeszło 10 lat.  

   Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia podziękował policjantom za 

długoletnią współpracę na rzecz bezpie-

czeństwa mieszkańców Kalet, zaanga-

żowanie i profesjonalizm w każdej spra-

wie, a także życzył powodzenia w życiu 

osobistym.  

     Nowym dzielnicowym na teren Kalet 

został p.o. asp. Grzegorz Franik.  

W związku ze startem cyklu aktywności w ramach  programu „Kalety– ale jazda!”  

przedstawiamy ramowy program niedzielnych wycieczek rowerowych na miesiąc marzec 

i początek kwietnia.  

Start wycieczek o godzinie 13.00 z parkingu przy Urzędzie Miejskim.   

19 marca- „Zielona Pętla”- „Garbaty Mostek”, 

26 marca-  Brusiek, Krywałd, 

2 kwietnia-  Pasieki, zalana kopalnia. 
W razie wystąpienia w dniu wycieczki niesprzyjających warunków  

atmosferycznych- wycieczka może zostać odwołana.  

Kontakt z przewodnikiem wycieczek (w niedziele) pod numerem:608 526 195  

W dni powszednie: 34 352-76-52 
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21 lutego w warszawskim klubie „Stodoła” tancerze z grupy Rock Time przy MDK Kalety- Katarzyna Bodora i Adrian Kalus-  
wygrali  ogólnoświatowy turniej rock and rolla. 

13 lutego rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na tere-
nie Miasta Kalety w roku 2023.  

20 lutego w Komisariacie Policji w Kaletach odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu.  

12 lutego swoje 90-te urodziny obchodził pan Zenon Cieśla– były dyrektor szkoły podstawowej w Kaletach. 

Pomiędzy 28 lutego a 21 marca trwają konsultacje pn. Budowa  przyszkolnej hali sportowej tj. boiska wielofunkcyjnego       
o wymiarach 20 m x 40 m wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, ul. 1 Maja 6.  

W  związku z problemem zaśmiecania terenu znajdującego się za marketem „Dino” w Kaletach oraz zwiększonej liczby 
wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego przy ul. Tarnogórskiej 128         

w Kaletach, tutejszy Komisariat Policji zwraca się z prośbą do mieszkańców o informowanie o wszelkich przypadkach zakłó-
cania ładu i porządku publicznego w tych miejscach. Zgłoszenia można kierować pod bezpłatny numer alarmowy 112.  

Apel Komisariatu Policji w Kaletach  

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 zameldo-
wania podatnika w ostatnim dniu roku 
podatkowego. Jeżeli mieszkasz w Mie-
ście Kalety, a nie jesteś tutaj zameldo-
wany i chcesz, aby część twojego podat-
ku była przeznaczona na realizację za-
dań na terenie Gminy Kalety to powi-
nieneś 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 Gó-
rach.  
     Dodatkowo w każdej chwili można 
wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-
3, który jest dostępny na stronie interneto-
wej 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 miej-
sce zamieszkania urzędu skarbowego. 
Udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych jest jednym z najważniejszych 
dochodów w budżecie naszego miasta.  
     W roku 2022 udział miasta w tym 
podatku wyniósł 38,34% i właśnie taki 
jego procent, który płacicie Państwo do 
Urzędu Skarbowego wraca do miasta 
wg miejsca zamieszkania.  
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K omisariat Policji w Kaletach otrzymał niedawno nowy 
pojazd służbowy. Rada Miejska w Kaletach, uchwałą      

z dnia 17 listopada 2022 r., wyraziła zgodę na przekazanie 
przez Miasto Kalety kwoty 30.000 zł. na Fundusz Wsparcia 
Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na 
zakup samochodu z docelowym przeznaczeniem właśnie dla 
komisariatu      w Kaletach.  
    Nowy samochód terenowy typu SUV   z całą pewnością przy-
czyni się do zwiększenia efektywności działań policji w naszym 
mieście. Jest to jeden z pierwszych takich samochodów tereno-
wych w powiecie, który ze względu na położenie Kalet wśród 
lasów, będzie nieocenioną pomocą dla funkcjonariuszy patrolują-
cych m.in. zbiorniki wodne w Zielonej.  
    Niewątpliwie będzie to miało wpływ na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców naszego Miasta.  

Nowy policyjny samochód terenowy  
w służbie mieszkańcom naszego miasta 

Agnieszka Kwoka 

Poszukujemy informacji na temat   
książęcego leśniczego z Jędryska- 

Franza Paula Reicha 

Z  redakcją „Biuletynu” 
skontaktowała się w lu-

tym br. Pani Magdalena Pa-
bich z Frankfurtu nad Me-
nem. Poszukuje informacji     
o swoim krewnym– Franzu 
Paulu Reichu. 
     Pani Magdalena, podczas 
tworzenia swojego drzewa 
genealogicznego, dowiedziała 
się o własnej rodzinie wielu 
ciekawych historii.  Jeden       
z wątków– dotyczący kuzyna 
swojej prababci  Agnes Stein– 
Franza Paula Reicha– dopro-
wadził ją do dzisiejszych Ka-
let, zaś konkretnie do niegdyś 
samodzielnej gminy Jędrysek, 
gdzie (według dokumentów) 
Franz Paul od roku 1889 pra-
cował jako  
gräflicher revierförster — książęcy leśniczy okręgowy. 
    Prawnuk Franza Paula Reicha– Johannes Schwarz-  mieszka 
dziś w Berlinie i także prowadzi własne badania genealogiczne, 
jednak pobyt pradziadka na placówce w Jędrysku zna jedynie ze 
wspomnianej suchej wzmianki w źródłach.    
    Jeżeli ktoś z mieszkańców dysponuje dodatkową wiedzą na 
temat leśnika Franza Paula Reicha– prosimy o kontakt z redak-
cją „Biuletynu” pod numerem telefonu: 034 352-76-52 lub mai-
lowo pod adresem: jacek.lubos@kalety.pl 
 

Gräflicher revierförster  
Franz Paul Reich 

Jacek Lubos 

Nowa remiza OSP już stoi.  
Trwają prace wewnątrz budynku 
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Jacek Lubos 

Starej prasy czar- sentymentalna podróż do Gromady Miotek  

P odczas jednej z kwerend prasowych 
natknąłem się na artykuł redaktora 

„Gwarka” Leszka Proszowskiego, któ-
ry w marcu 1972 roku  odwiedził Gro-
madę Miotek i urzędującą (jak miało 
się wkrótce okazać ostatnią) przewodni-
czącą Gminnej Rady Narodowej— pa-
nią Gertrudę Machnik. 
     W materiale przedstawiono krótką cha-
rakterystykę: „Miotek to niewielka groma-
da. W jej skład wchodzi 6 wiosek — Mio-
tek, Zielona, Mokrus, Sośnica, Dyrdy   
Kolonia Woźnicka. Łącznie 1.216 miesz-
kańców, 3.213 hektarów (z tego 2/3 zaj-
mują lasy). Rolnictwo jest tu szczególnie 
rozdrobnione — wielu mieszkańców pra-
cuje w przemyśle.” Autor dostrzegł dość 
niezwykły fakt feminizacji władz groma-
dy. Oprócz pani Machnik w rządzeniu 
Miotkiem i okolicą pomagały też: jako 
sekretarz– pani Magdalena Szołtysek, 
jako agronom– pani Lucyna Dziurkowska, 
referentem wymiarowym była pani Dorota 
Bartela, zaś  księgowością podatkową 
zajmowała się pani Dorota Janczyk. 
     We wspomnianym czasie gromada 
czekała z niecierpliwością na dokończenie 
budowy górnego zbiornika w Zielonej, 
który miał podnieść znacząco jej tury-
styczną rangę, chwaliła się znaczącym 
osiągnięciem, jakim było pionierskie       
w całym powiecie uruchomienie lamp 

jarzeniowych. Bolączką był 
stan dróg–      w tym dzisiejszej 
ulicy Tarnogórskiej, zwłaszcza 
zaś „powiatówki” łączącej cen-
trum gromady z Kolonią Woź-
nicką. Jak widać– mimo upły-
wu połowy stulecia, ów drugi 
problem pozostał palący po 
dziś dzień...  
     Miotek cierpiał wówczas na 
doskwierający mieszkańcom 
brak wody pitnej. Ujęcia głębi-
nowe w Bibieli spowodowały 
wyschnięcie miejscowych stud-
ni i– wobec braku wodociągu– 
wodę dowozić musiały beczko-
wozy z ościennych miast i wio-
sek. 
     Budowę wodociągu przewi-
dywano na lata 1974-1975, 
tymczasem już od 1 stycznia 
roku 1973 gromada przestała 
istnieć. Jej „włości” podzielono 
pomiędzy miasta Kalety i Woźniki.  
     Historia samodzielności gromadzkiej 
Miotka nie stała się dotychczas źródłem 
żadnego lokalnego opracowania (nie li-
cząc dość skąpych wzmianek w książce 
śp. Edwarda Goszyka „Miotek i Zielo-
na”). Być może to jeden z ostatnich mo-
mentów na stworzenie takiej monografii. 
Mieszkańców zainteresowanych tematem

– posiadających wspomnienia, zdjęcia czy 
dokumenty z okresu istnienia Gromady 
Miotek  (1954-1973) prosimy o kontakt    
z redakcję pod numerem: 34 352-76-52. 
    Wzmiankowany wyżej artykuł można 
przeczytać w całości pod linkiem: 
https://www.sbc.org.pl/dlibra/
publication/567120/edition/532977/
content 

Foto: „Gwarek” nr 10 (775) 8-14.03 1972 r. 

Pod  koniec lutego burmistrz 
Miasta Kalety Klaudiusz 

Kandzia wraz z komendantem Pań-
stwowej Straży Pożarnej Adamem 
Lachowiczem oraz zastępcą naczel-
nika kaletańskiej OSP Kazimierzem 
Złotoszem odwiedzili plac budowy 
nowej remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kaletach.  
    Wszystkie prace przebiegają zgod-
nie z harmonogramem. Aktualnie 
trwają roboty instalacyjne wewnątrz 
budynku. Nowa remiza będzie nie 
tylko większa  i bardziej komfortowa, 
ale przede wszystkim spełniająca 
obecne wymogi i normy dla takich 
obiektów. Zaprojektowano w niej 
m.in. cztery duże i cztery mniejsze 
stanowiska dla samochodów ratowni-
czych, magazyny na sprzęt strażacki 
oraz pomieszczenia socjalne.  
         Przypomnijmy, że środki na rea-
lizację tej inwestycji w kwocie 
4.496.296,98 zł pochodzą z budżetu 
miasta Kalety oraz Programu Inwesty-
cji Strategicznych w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład.  
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Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 

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 na-
borze! W takich przypadkach rodzice 
są zobowiązani złożyć w placówce de-
klarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego. Deklaracje przyjmo-
wane są w okresie od 14 lutego 2023 r. 
do 10 marca 2023 r. 
    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 pierw-
szy. Rodzice tych dzieci będą zobowiąza-
ni wypełnić wniosek zgodnie z regulami-
nem rekrutacji. 
    Wniosek o przyjęcie do publicznego 
przedszkola można znaleźć na stronie 
www.kalety.pl oraz na stronie placówki 
przedszkolnej. Osoby bez dostępu do In-
ternetu mogą pobrać wniosek i inne doku-
menty w Centrum Usług Wspólnych        
w Kaletach (III piętro Urzędu Miejskie-
go ) oraz przy wejściu do przedszkola. 
    Wnioski będzie można składać w go-
dzinach pracy przedszkola od 13 marca 
2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. przy 
wejściu do skrzynki oznaczonej napisem 
REKRUTACJA. Jeżeli rodzice nie dostar-
czą podpisanego dokumentu do placówki, 
wówczas dziecko nie bierze udziału         
w procesie rekrutacji. Obowiązujące prze-
pisy prawa wymagają złożenia we wnio-
sku oświadczeń rodziców. Każde Oświad-
czenie musi być potwierdzone podpisem 
obydwu rodziców lub prawnych opieku-
nów. 
    Dnia 17 kwietnia 2023 r. nastąpi publi-
kacja list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do przedszkola. 
Następnie do dnia 28 kwietnia 2023 r. do 
godziny 15.00 rodzice będą mogli po-
twierdzić wolę uczestnictwa dziecka do 
przedszkola. Ostateczna lista dzieci przy-
jętych do placówek nastąpi dnia 8 maja 
2023 r. Informacje ogólne: Do przedszkoli 
przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w 
Kaletach. Kryteria podstawowe wymie-
nione są w ustawie: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandy-
data; 
6) samotne wychowywanie kandydata      
w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
    Powyższe kryteria mają jednakową 
wartość. W przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na pierwszym eta-
pie postępowania rekrutacyjnego pod 
uwagę będą brane kryteria na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach. 
Kryteria dodatkowe obowiązujące na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego: 
1. kandydat, którego oboje rodziców pra-
cuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym 
lub jest wychowywany samotnie przez 
jednego rodzica - 32 punkty 
2. kandydat, którego rodzeństwo kontynu-
uje edukację przedszkolną w przedszkolu 
lub zostało objęte obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego w przed-
szkolu - 16 punktów 
3. kandydat, którego rodzeństwo kandy-
duje 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 rekruta-
cyjnego dana placówka będzie nadal dys-
ponować wolnymi miejscami. Rodzice 

dzieci nieprzyjętych mo-
gą, w terminie 7 dni od 
podania do publicznej 
wiadomości listy kandy-
datów przyjętych i nie-
przyjętych, wystąpić do 
dyrektora z wnioskiem    
o sporządzenie uzasad-
nienia odmowy przyjęcia 
dziecka do danego 
przedszkola. Od roz-
strzygnięcia komisji re-
krutacyjnej przysługuje 
odwołanie do dyrektora 
placówki. Jeżeli po 15 
sierpnia 2023 r. pojawią 
się wolne miej-
sca            /rezygnacja/, 

w terminie do 30 sierpnia 2023 będzie 
prowadzona rekrutacja uzupełniająca, 
propozycja kierowana będzie do rodziców 
dzieci nieprzyjętych w wyniku postępo-
wania rekrutacyjnego. O kolejności przyj-
mowania będzie decydować liczba uzy-
skanych w rekrutacji punktów. 
     Zapraszamy do naszych przedszkoli 
dzieci 3,4,5 i 6 - letnie z terenu Gminy 
Kalety. Informacje dotyczące rekrutacji 
dostępne są na stronie internetowej nasze-
go miasta, stronach internetowych przed-
szkoli. 
    Informacje dodatkowe: 
     Do przedszkola dzieci zapisywane są 
jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych 
latach rodzice dzieci uczęszczających do 
przedszkola zobowiązani są do wypełnie-
nia deklaracji w celu kontynuowania edu-
kacji w placówce. W roku szkolnym   
2023/2024 przygotowaniem przedszkol-
nym objęte są dzieci sześcioletnie, dzieci 
pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie mają 
zagwarantowane miejsce w przedszkolu. 
 

UWAGA! RODZICE DZIECI  
6 – LETNICH  

(ROK URODZENIA 2017) 
    W roku szkolnym 2023/2024 do szkoły 
mogą być zapisane także dzieci sześciolet-
nie z rocznika 2017. Każde dziecko 3, 4, 
5, 6 - letnie ma prawo do edukacji przed-
szkolnej. O przygotowanie odpowiedniej 
liczby miejsc zadba gmina, z kolei rodzice 
będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą 
zainteresowani posłaniem dziecka do 
przedszkola. 
Załączniki (do pobrania ze stro-
ny .kalety.pl): 
- Wniosek o przyjęcie do przedszkola 
2023/2024  
- Oświadczenie o samotnym wychowywa-
niu dziecka  
- Deklaracja o kontynuowaniu wychowa-
nia przedszkolnego  
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Z asady rekrutacji do klasy I Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Kaletach i Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kaletach Miotku. 
    Granice obwodu Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kaletach  
ul. 1 Maja 6 na okres od 1.09.2023  
do 31.08.2024 r.: 
ul. Anioła, Armii Krajowej, Asnyka, Ba-
jeczna, Bema, Borka, Bolesława Chrobre-
go, Brzechwy, Brzozowa, Chmielna, Cho-
pina, Czarneckiego, Czesława Miłosza, 
Damrota, Dąbrowskiego, Dębowa 1-32, 
Długosza, Dolna, Drzymały, Działkowa, 
Dworcowa, Fabryczna, Gajowa, Gawlika, 
Głowackiego, Gwoździa, Harcerska, Im-
birowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jawo-
rowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kilińskiego, 
Kochanowskiego, Kołłątaja, Kopernika, 
Korfantego, Konopnickiej, Kosmonautów, 
Koszęcińska, Kościuszki, Ignacego Kra-
sickiego, Krótka, Księdza Drozdka, Księ-
dza Popiełuszki, Księdza Rogowskiego, 
Księżycowa, Kuźnicka, Kwiatowa, Leśna, 
Ligonia, Lipowa, Lompy, Lubliniecka, 
Lubocz, Łączna, Łowiecka, Matejki, 
Miarki, Mickiewicza, Młodzieżowa, Mo-
niuszki, Morcinka, Nałkowskiej, Nowa, 
Okrzei, Plac Zjednoczenia, Piastów, Po-
koju, Polarna, Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Posterunek Kolejowy, Powstań-
ców Śląskich, Prusa, Ryszarda Kaczorow-
skiego, Reja, Roździeńskiego, Rycerska, 
Rymera, Rzeczna, Sienkiewicza, Skło-

dowskiej Curie, Słowackiego, Słowiań-
ska, Sobieskiego, Spokojna, Sportowa, 
Stanisława Lema, Szkolna, Szymanow-
skiego, Topolowa, Tetmajera, Tuwima, 
Twardowskiego, Traugutta, Tylna, Weso-
ła, Witosa, Władysława Łokietka, Wodna, 
Wolności, Wojska Polskiego, Wrzosowa, 
Zielona, Zagłoby, Żeromskiego, Żwirki     
i Wigury, 1 Maja, 3 Maja. 
    Granice obwodu Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku  
w Zespole Placówek Oświatowych         
w Kaletach ul. Orzeszkowej 10 na okres 
od 1.09.2023 do 31.08.2024 r.: 
ul. Barbary, Boczna, Bracka, Bukowa, 
Celulozowa, Cicha, Cynkowa, Dębowa nr 
39-82, Gołębia, Grunwaldzka, Grzybowa, 
Jagodowa, Jana, Jastrzębia, Klonowa, 
Krucza, ks. Jana Twardowskiego, ks. Syl-
westra Antosza, Letniskowa, Lubszecka, 
Miła, Miodowa, Młyńska, Myśliwska, 
Norwida, Ofiar Katynia, Ogrodowa, 
Orzeszkowej, Owocowa, Paderewskiego, 
Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Powstań-
ców, Radosna, Rodziewiczównej, Sło-
neczna, Sosnowa, Spacerowa, Stawowa, 
Tarnogórska, Tulipanowa, Ustronna, Wą-
ska, Wczasowa, Wiejska, Wierzbowa, 
Wiosenna, Zapolskiej. 
- Zgłoszenie do klasy I Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kaletach oraz Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kale-
tach Miotku na rok szkolny 2023/2024 dla 
kandydatów należących do obwodu Szko-

ły. 
Termin przyjmowania zgłoszeń – od        
1 marca 2023 do 31 marca 2023 r. 
 
- formularz zgłoszenia dziecka z obwodu 
szkoły można pobrać ze strony interneto-
wej szkoły i strony Miasta Kalety. 
- wniosek o przyjęcie do klasy I Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Ka-
letach KANDYDATA ZAMIESZKAŁE-
GO POZA OBWODEM SZKOŁY na rok 
szkolny 2023/2024 można pobrać ze stro-
ny internetowej szkoły i strony Miasta 
Kalety. 
Termin przyjmowania zgłoszeń - od         
3 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. 
Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły 
dziecka spoza obwodu można pobrać ze 
strony internetowej szkoły i strony Miasta 
Kalety 
- Opublikowanie w szkole list kandyda-
tów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do klas I –            
24 kwietnia 2023 r. 
- Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do szkoły w postaci pisem-
nego oświadczenia - do 25 maja 2023 r. 
- Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 
30 maja 2023 r. 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 

Joanna Ptak 

90 urodziny Pana Zenona Cieśli 

P an Zenon Cieśla, były dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Kaletach, 

obchodził 12 lutego swoje 90 urodziny. 

Pan Zenon urodził się w 1933 roku         

w Wierzchlesiu w powiecie wieluńskim 

i od 1956 roku związał swoje losy z na-

szym miastem. Początkowo pracował 

jako nauczyciel ale już w 1960 roku 

awansował na zastępcę kierownika pla-

cówki, a 10 lat później został kierowni-

kiem Szkoły Podstawowej w Kaletach. 

Przez długie lata prowadził chór 

szkolny. 

     W zachowanych dokumentach określa-

ny był przez swoich przełożonych jako 

aktywny, skrupulatny i pedantyczny,         

a także załatwiający wszelkie sprawy 

służbowe na bieżąco. W latach 1975-1979 

powierzono Panu Zenonowi stanowisko 

Miejskiego Dyrektora Szkół. Jed-

nocześnie pełnił funkcję radnego 

Miejskiej Rady Narodowej. Za swoją 

działalność nauczycielską i społeczną 

otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra 

Edukacji (III stopień w 1974 oraz II 

stopnień w 1978 roku), a także inne 

wyróżnienia: w 1968 roku Medal z okazji 

1000 Państwa Polskiego, w 1969 

roku Srebrną a w 1972 Złotą 

Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju 

Województwa Katowickiego, w 

1975 Złoty Krzyż Zasługi, w 1976 

Złotą Odznakę LOP, w 1977 

brązowy Medal za Zasługi dla 

Obronności Kraju oraz Złotą 

odznakę ZNP za działalność związ-

kową, w 1979 medal komisji 

Edukacji Narodowej. 

Przez wiele lat, nawet na emerytu-

rze, Pan Zenon wspomagał społecz-

ność szkolną w Kaletach swoją wie-

dzą i doświadczeniem, za co składa-

my niniejszym serdeczne podzięko-

wania.  

      Z okazji 90-tych urodzin z ży-

czeniami zdrowia, pogody oraz wie-

lu dalszych lat życia odwiedzili Pana 

Zenona Przewodnicząca Komisji 

Oświaty Rady Miejskiej w Kaletach 

Irena Nowak, była Dyrektor Szkoły 

Teresa Szmalenberg oraz Burmistrz 

Kalet Kaludiusz Kandzia.   

(jal)

https://kalety.pl/upload/images/Formularz_zgloszenia_dziecka_z_obwodu_szkoly_2023_2024.doc
https://kalety.pl/upload/images/Formularz_zgloszenia_dziecka_z_obwodu_szkoly_2023_2024.doc
https://kalety.pl/upload/images/Formularz_zgloszenia_dziecka_z_obwodu_szkoly_2023_2024.doc
https://kalety.pl/upload/images/Formularz_zgloszenia_dziecka_z_obwodu_szkoly_2023_2024.doc
https://kalety.pl/upload/images/Formularz_zgloszenia_dziecka_z_obwodu_szkoly_2023_2024.doc
https://kalety.pl/upload/images/Formularz_wniosku_o_przyjecie_do_szkoly_dziecka_spoza_obwodu_2023_24.doc
https://kalety.pl/upload/images/Formularz_wniosku_o_przyjecie_do_szkoly_dziecka_spoza_obwodu_2023_24.doc
https://kalety.pl/upload/images/Formularz_wniosku_o_przyjecie_do_szkoly_dziecka_spoza_obwodu_2023_24.doc
https://kalety.pl/upload/images/Formularz_wniosku_o_przyjecie_do_szkoly_dziecka_spoza_obwodu_2023_24.doc
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Marian Lisiecki 

Z arząd PZW Koła 
Kalety informuje, 

że skarbnik Koła po-
biera opłaty za wędko-
wanie w każdy wtorek 
w Miejskim Domu 
Kultury w Kaletach w 

godzinach 16.00-19.00 (do końca kwiet-
nia).  
    Po tym terminie opłaty za wędkowa-
nie przyjmowane będą po telefonicz-
nym uzgodnieniu ze skarbnikiem PZW 
Kalety Agatą Machurą tel. 725 844 
237. 
     Opłatę na zbiornik specjalny Ichtio-
park można również regulować w ww. 
dni. Ilość licencji wynosi 120 sztuk.  

Informacja Koła  
PZW Kalety 

Jerzy Pakuła 

Kalety? Ale jazda!  
Przedstawiamy nową ofertę 

programową aktywności  
w naszym mieście 

Na  stronie numer  9 przedstawia-
my Państwu nową ofertę pro-

gramową Miasta Kalety oraz Miejskie-
go Domu Kultury, która ruszy już od 
marca! Tak jak informowaliśmy wcze-
śniej, każdy znajdzie coś interesującego 
dla siebie. Będą zajęcia sportowe, mu-
zyczne, taneczne i artystyczne. Co waż-
ne, wszystkie aktywności dla naszych 
mieszkańców będą bezpłatne.  
   Prezentujemy pełny harmonogram zajęć 
i zachęcamy wszystkich do skorzystania  
z nowej oferty programowej!  
   Osoby zainteresowane udziałem w zaję-
ciach, które nie są mieszkańcami Kalet, 
zachęcamy do nabywania specjalnych 
karnetów imiennych, które można zakupić      
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kale-
tach.   
     Miesięczny karnet w cenie 100 zł. bę-
dzie pozwalał na korzystanie z wszystkich 
naszych aktywności,  

Sukcesy tancerzy z Rock Time 

Z  dumą informujemy o kolejnych sukcesach grupy Rock Time działającej przy 
kaletańskim MDK-u. W sobotę, 18 lutego podczas III Ogólnopolskiego Mara-

tonu Tańców Swingowych w Gliwicach nasi tancerze byli najlepsi. Trzy dni póź-
niej Rock Time powtórzył ten sukces wygrywając konkurs ROCK ’N’ ROLLA im. 
Billa Haleya.  
    W Gliwicach na podium stanęli:  
1 miejsce - Katarzyna Bodora i Adrian Kalus  
2 miejsce - Karina Bronder i Krystian Chmielorz  
Natomiast Sonia Kulawik i Maksymilian Solecki zajęli również wysokie 4 miejsce. 
     W Warszawie- w Ogólnoświatowym Konkursie ROCK ’N’ ROLLA im. Billa Ha-
leya- zwyciężyła para Katarzyna Bodora i Adrian Kalus. Kaletańscy tancerze wywal-
czyli tym samym tytuł Mistrzów ROCK ‘N” ROLLA 2023!  
Serdecznie gratulujemy!  

Agnieszka Kwoka Adrian Kalus i Katarzyna Bodora  
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W ycinka drzew będzie łatwiejsza, 
dotyczy to strony formalnej. Uła-

twienie weszło w życie 27 stycznia 2023 
r. i ma polegać na tym, że gminy przyj-
mują wnioski o usunięcie drzewa nie 
tylko w wersji papierowej, ale i przez 
internet. To samo dotyczy zgłoszeń        
w przypadkach, gdy są one wymagane. 
     Ustawa z 26 października 2022 r.         
o zmianie niektórych ustaw w celu 
uproszczenia procedur administracyjnych 
dla obywateli i przedsiębiorców wprowa-
dza wspomnianą możliwość kontaktu        
z urzędem online w sprawie wycinki 
drzew. Osoby prawne i prowadzące dzia-
łalność gospodarczą potrzebują zezwole-
nia, a fizyczne dokonać zgłoszenia. 
     Uproszczeniem jest również ujednoli-

cenie samych wzorów wniosków 
w całej Polsce. Znajdują się na 
stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej ministra klimatu          
i środowiska. Kierować je można 
tak, jak do tej pory – do burmi-
strza miasta. W przypadku tere-
nów zabytkowych adresatem jest 
konserwator zabytków. 
Wnioski proszę przesyłać na ad-
res mailowy:  
sekretariat@kalety.pl 
     Kiedy trzeba zgłosić wycinkę 
drzewa? 

Nawet wycinając drzewo na własnej 
działce, trzeba zgłosić to do urzędu. Na-
kaz ten obowiązuje, gdy obwód pnia drze-
wa, mierzony na wysokości 5 cm, prze-
kracza określone wartości: 
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzy-
stego. 
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwy-
czajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego. 
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatun-
ków drzew. 
Jakie drzewa można wycinać bez pozwo-
lenia? Nie wszystkie wycinki na prywat-
nych posesjach muszą być rejestrowane w 
urzędach. Bez zgłaszania można wycinać 

na przykład: 
- krzew lub krzewy, 
- drzewa lub krzewy złamane lub wywró-
cone w wyniku wypadku, katastrofy lub 
działania czynników naturalnych — na 
przykład podczas wichury lub ścięte przez 
bobra. W takiej sytuacji powiadom gminę, 
że planujesz wycinkę. Urzędnik przyje-
dzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to 
zrobić, 
- drzewa: bożodrzew gruczołkowaty 
(Ailanthus altissima), 
- inne gatunki — jeśli obwód pnia na wy-
sokości 5 cm nie przekracza odpowiedniej 
wartości, 
- drzewa i krzewy owocowe — zezwole-
nie potrzebne wyłącznie wtedy, gdy rosną 
one na terenach zielonych, na przykład 
bulwarach lub dworkach udostępnionych 
do zwiedzania, albo nieruchomości lub jej 
części wpisanej do rejestru zabytków 
     Warto pamiętać, że nie można wy-
ciąć drzew lub krzewów, które stanowią 
zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub 
przydrożne w parku krajobrazowym 
albo na obszarze chronionego krajobra-
zu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania 
takich zadrzewień. Szczegóły na stronie 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska. 

Wycinka drzew po nowemu.  
W 2023 roku zmieniły się zasady zgłaszania drzew do ścięcia na działce 
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Prawie 2 miliony złotych na modernizację infrastruktury drogowej w mieście Kalety 

M odernizacja infrastruktury drogo-
wej oraz poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego są zadaniami priory-
tetowymi w naszym mieście. Corocznie 
Gmina Kalety zabezpiecza środki finan-
sowe w budżecie miasta na realizację 
nowych drogowych zadań inwestycyj-
nych. Warto podkreślić, iż inwestycje 
drogowe należą do grupy zadań najbar-
dziej oczekiwanych przez mieszkańców, 
którzy na co dzień korzystają z tej wła-
śnie infrastruktury. 

     Dlatego też na 2023 rok zostały zabez-
pieczone w budżecie środki na przebudo-
wę aż czterech dróg gminnych - ul. Ko-
ściuszki, ul. Myśliwskiej, ul. Polnej oraz 
ul. Kochanowskiego – III etap.  
    Przebudowa drogi ul. Kościuszki oraz 
ul. Kochanowskiego - III etap obejmuje 
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
o długości odpowiednio 266,00 mb oraz 
200,00 mb. Natomiast przebudowa drogi 
ul. Myśliwskiej oraz ul. Polnej obejmuje 
wykonanie nawierzchni z mieszanki mine-

ralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i dłu-
gości odpowiednio 324 mb oraz 146 mb.  
    W wyniku przeprowadzonych pozytyw-
nie postępowań przetargowych, podpisane 
zostały umowy na realizację ww. inwesty-
cji na łączną kwotę 1 805 862,75 zł.  
    Termin na wykonanie robót to 6 miesię-
cy od dnia podpisania umów. Prace zgod-
nie z zapewnieniami wykonawców roz-
poczną się jeszcze w marcu br.  
    Inwestycje te zostaną sfinansowane        
w pełni ze środków własnych gminy. 

 

Stary budynek remizy wkrótce do wydzierżawienia 

W  związku z budową nowej remizy strażackiej przy ul. Leśnej oraz Gwoździa w Kaletach pozostaje kwestia zagospoda-
rowania nieruchomości przy ul. 1 Maja pełniącej obecnie funkcję remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.  

    W momencie przekazania nowego obiektu w ręce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach oraz zakończenia procesu przeniesie-
nia OSP do nowej lokalizacji, co powinno nastąpić jesienią br., Burmistrz przedstawi projekt uchwały Radzie Miejskiej w Kaletach, 
celem uzyskania stosownej zgody na wydzierżawienie nieruchomości pod działalność nieuciążliwą, handlowo-usługową. 
     O szczegółach tego procesu będziemy informować na bieżąco. Osoby wstępnie zainteresowane tematem dzierżawy prosimy        
o kontakt pod numerem telefonu: 34 352 76 49. 

Tomasz Galios 
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Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert  
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Poniżej przekazujemy do publicznej wiadomości ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w roku 2023.  
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Przekaż  1,5% podatku dla   

Karoliny, bo Twoja pomoc  

może   

wiele zmienić. 
 

Mam na imię Karolina , mam 16 lat. 

Jestem chora na epilepsję (padaczka), 

autyzm i zaburzenia hiperkinetyczne . 

Leczenie wymaga  długotrwałej 

 i intensywnej rehabilitacji. 
 

1% to dla mnie szansa by funkcjonować w normalny sposób. 

Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie pozwoli szybciej wrócić  

do zdrowia. 

Dzięki regularnej i intensywnej rehabilitacji jest na to szansa. 

Pomóż mi tą szanse maksymalnie wykorzystać. 

 

Rozlicz się z sercem !  

Z góry dziękuję za okazaną pomoc. 

Fundacja Dzieciom '' Zdążyć z Pomocą '' 

KRS 0000037904 

Tytułem : 20635 Rzepa Karolina. 

 

    Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola  

„Wyrażam zgodę”. 

M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje o numerach telefonów, pod którymi osoby dotknięte proble-
mem przemocy ze strony najbliższych, mogą uzyskać pomoc i wsparcie.  

801 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Dzwoniąc pod numer 801 120 002 uzyskasz 
wsparcie, pomoc psychologiczną, informację o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania. 

22 828 11 12 Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej Czynny we wtorki i środy od godz. 15.00 do 18.00.  
Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora. Telefon zaufania oferuje pomoc dorosłym, którzy doświadczyli 
przemocy seksualnej oraz służy radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne, niepożądane myśli i zachowania. 

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Czynny całą dobę. Zawiadomić o swoim problemie możesz również za pośrednic-
twem strony www.116111.pl całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.  

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz problem np. z przemocą w rodzinie, w szkole, nie masz z kim porozmawiać lub 
wstydzisz sie opowiedzieć. 

800 702 222 Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 
116 123 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 

 
Ponadto stosowanie przemocy w rodzinie można zgłaszać pod nr telefonu: 

997, 112 Numery alarmowe 
34 352 76 43 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kaletach 

34 352 76 34 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach 
47 853 49 13 Komisariat Policji w Kaletach 

47 853 42 55 Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach  

INFORMACJE MOPS KALETY  

Telefoniczna pomoc pokrzywdzonym 

Ewa Mikołajewska - Haiska 
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Ewa Mikołajewska - Haiska 

M iasto Kalety przystąpiło do pro-
gramu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2023 reali-
zowanego w ramach Funduszu Solidar-
nościowego. 
     Realizatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach. 
Wartość otrzymanego dofinansowania: 

147.644,55 zł 
Całkowita wartość Programu:          

148.144,55 zł 
Cel programu: 
Program zapewnia wsparcie w wykony-
waniu codziennych czynności oraz           
w funkcjonowaniu w życiu społecznym 
osobom niepełnosprawnym, poprzez 
wprowadzenie usług asystenta. Program 
ma na celu poprawę funkcjonowania oso-
by niepełnosprawnej w środowisku            
i zwiększenie szans na prowadzenie bar-
dziej samodzielnego i aktywnego życia. 
Ponadto program ma na celu ograniczenie 
negatywnych skutków niepełnosprawno-
ści oraz przeciwdziałanie dyskryminacji 
osób niepełnosprawnych. 
Program ten adresowany jest do: 
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie ze wskazania-
mi: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji, konieczności 
stałego współudziału na co dzień opieku-
na dziecka w procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji 
- do osób niepełnosprawnych posiadają-
cych orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności oraz 
osoby posiadające orzeczenie traktowane 
na równi z powyższymi orzeczeniami, 
zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych. 
Na czym będą polegać usługi asystencji 
osobistej? 
Usługi Asystenta osobistego osoby niepeł-
nosprawnej świadczone są bezpłatnie       
w ramach Programu. Do głównych zadań 
Asystenta osobistego osoby niepełno-
sprawnej należy pomoc uczestnikom Pro-
gramu w następujących czynnościach: 
- wykonywaniu czynności dnia codzienne-
go, 
- wyjściu, powrocie lub dojazdach             
z uczestnikiem Programu w wybrane 
przez uczestnika miejsca, 
- załatwianiu spraw urzędowych, 
- korzystaniu z dóbr kultury 
(np. muzeum, teatr, kino, 
galerie sztuki, wystawy), 
- zaprowadzaniu dzieci         

z orzeczeniem o niepełnosprawności do 
placówki oświatowej lub przyprowadza-
niu ich z niej, 
- stymulowanie. Osoby niepełnosprawnej 
do podejmowania aktywności i umożli-
wienie korzystania z życia społecznego. 
     Skorzystanie z pomocy w ramach ni-
niejszego Programu pozwoli m.in.: popra-
wić jakość życia osób niepełnosprawnych 
oraz funkcjonowanie osób niepełnospraw-
nych w środowisku; zmniejszy wyklucze-
nie osób niepełnosprawnych; uaktywni 
życie osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, kulturalnym, rozrywkowym   
i sportowym. Ponadto ww. pomoc pozwo-
li ochronić przed izolacją i osamotnieniem 
poprzez dotrzymywanie im towarzystwa    
i motywowanie do podejmowania działań 
przy wsparciu asystenta do aktywnego 
życia w społeczeństwie i korzystanie        
w pełni z dóbr kultury. 
     Więcej informacji na powyższy temat 
można uzyskać telefonicznie pod nr tele-
fonu 34 3527 634 lub 34 3527 643. 

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach. 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” 

R ealizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej  w Kaletach. Wartość otrzymanego dofinansowania: 

 13.668,00 zł. Całkowita wartość Programu: 13.668,00 zł 
     Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opie-
kunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
2. osobami posiadającymi: 
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z usta-
wą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) 
albo 
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 
czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Usługi opie-
ki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej      
i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszcze-
gólnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej. 
      Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług 
opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane        
w ramach Programu. 
      Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie 
pod numerem telefonu 34 3527 634 lub 34 3527 643. 

Kalety przystąpiły do programu „Opieka  
Wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego  

w ramach Funduszu Solidarnościowego 

Przekaż 1,5% 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 

1,5%  

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  1,5 % płaconego podatku, również    

w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie 

zostaną zmarnowane, jak również, że będą przezna-

czone na poprawę warunków uprawiania sportu przez 

dzieci i młodzież w klubie  Małapanew Kuczów.   
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta Kalety 
ogłasza 

I pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku   
przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach 

 
Opis nieruchomości: 

Lokal użytkowy  o powierzchni 70,40 m
2
, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego, na działce              

nr 1497/84 o powierzchni 0,0847 ha, położonej w Kaletach przy ul. 1 Maja 19, opisanej w księdze wieczystej Sądu     

Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00062093/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

usługowo-handlowej. 

Lokal składa się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 70,40 m
2
 w stanie dobrym. 

Cena wywoławcza: 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m
2
 powierzchni wynosi:  14,00 zł. netto. 

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT. 

Termin i miejsce przetargu: 
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia,              

w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 9:30. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2023 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 24 lub 25 Urzędu Miejskiego    

w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 (II piętro). 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 

Wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach            
nr rachunku: 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 do dnia 23 marca 2023 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu 

użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia        
wadium. 

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Żwirki i Wigury 2, a także na 

stronie internetowej www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl 

 

Dane teleadresowe: 
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, nr tel. 34 352-76-48, w godzinach pracy Urzędu. 

 

http://www.kalety.pl/
http://www.bip.kalety.pl/

