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Najstarszy mieszkaniec naszego miasta
skończył 100 lat

W

sobotę, 2 maja 2020 r., 100 rocznicę urodzin obchodzi
Pan Grzegorz Mazur z Jędryska. Urodził się
w
1920 roku i jest najstarszym mieszkańcem naszego miasta.
Z tej okazji burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Kaletach Janiną Perz w imieniu władz
samorządowych Miasta Kalety złożyli zdalnie Dostojnemu Jubilatowi wyrazy najwyższego szacunku, szczere gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności oraz długich lat życia wśród kochającej rodziny.

Agnieszka Kwoka

Budowa drugiego etapu parkingu
w Miotku
w trakcie realizacji

T

rwają prace budowlane związane z wykonaniem drugiego etapu parkingu w Kaletach Miotku. Jeszcze przed
wprowadzeniem stanu epidemii udało się dopełnić wszystkich formalności umożliwiających terminowe rozpoczęcie tej
inwestycji, co dzisiaj byłoby o wiele trudniejsze.
Prace realizowane są przez firmę BUT-MET BIS z Panek
wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Wartość inwestycji
opiewa na kwotę 392.327,84 zł, termin jej zakończenia ustalony
został na 31 sierpnia 2020 r.

Jan Potempa

Zakończono II etap budowy ulicy
Ofiar Katynia w Zielonej

W
Zdjęcie archiwalne z roku 2019

Miasto Kalety uruchomiło dyżurny
całodobowy telefon dla mieszkańców

O

d dnia 31 marca br. Urząd Miejski w Kaletach uruchomił całodobowy numer telefonu

784 998 362.
Można na niego dzwonić w celu uzyskania pilnej informacji, pomocy, wsparcia, zgłoszenia
sytuacji kryzysowej lub w innej sprawie urzędowej.

kwietniu zakończył się II etap remontu ul. Ofiar Katynia w Zielonej. W ramach prac utwardzony został
odcinek ulicy o długości ok. 280 mb. Inwestycja wykonana
została przez firmę PHU Domax z Boronowa za kwotę
290.048,33 zł, która w całości sfinansowana została z budżetu Miasta Kalety.
Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 r. przeprowadzony został I pierwszy etap wspomnianej inwestycji, która wsparta została środkami finansowymi Nadleśnictwa Koszęcin w kwocie
135.000 zł. Zmodernizowano wtedy ok. 300 mb tej ulicy.

Jan Potempa

(jal)
)
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Relacja z miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

W

niedzielę, 3 maja, odbyły się
w naszym mieście obchody kolejnej rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.
O godzinie 11.00 odprawiono mszę św.
w kościele p.w. św. Józefa w Kaletach
Jędrysku, sprawowaną przez Ks. Proboszcza Wojciecha Ciosmaka w intencji Ojczyzny oraz strażaków, kominiarzy i hutników z okazji wspomnienia św. Floriana.
Ze względu na obostrzenia panujące
w całym kraju, w tym roku zrezygnowano
z uroczystego przemarszu delegacji oraz

miejskiej orkiestry dętej pod pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację.
Z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, symboliczne wieńce pod pomnikiem
złożył burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz
Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej
Janina Perz, radny powiatowy Eugeniusz
Ptak oraz naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaletach Kazimierz Złotosz.

Stopniowe otwieranie
obiektów sportowych
i miejsc rekreacyjnych

W

ramach decyzji Rządu o stopniowym udostępnianiu infrastruktury sportowej, od poniedziałku
4 maja br. zostały otwarte w naszym
mieście obiekty sportowe oraz niektóre
miejsca rekreacyjne. Są one czynne dla
naszych
mieszkańców
codziennie
w godzinach od 13.00 do 21.00.
Nadal jednak obowiązuje w tych miej-

Agnieszka Kwoka

scach przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. zachowanie dystansu społecznego oraz ograniczona liczba osób. Na każdym obiekcie będzie mogło jednocześnie
korzystać z niego maksymalnie 6 osób
(kort tenisowy oraz wiaty spoczynkowe
w Ichtioparku - 2 osoby) – co będzie weryfikowane przez pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów na
danym terenie. Nie będzie, jak na razie,
możliwości rezerwacji boisk on-line.

Poniżej podajemy listę otwartych
obiektów wraz z numerami telefonów
do osób zarządzających, u których
można dokonać rezerwacji:

Przedszkola miejskie
w Kaletach pozostaną
zamknięte co najmniej do
końca maja br.

Od

6 maja w Polsce mogą działać
przedszkola i żłobki. Na ich
otwarcie zgodziło się Ministerstwo Zdrowia, ale ostateczną decyzję o otwarciu
swoich placówek mają podjąć prowadzące je gminy.
Burmistrz miasta w trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców, dziadków oraz pracowników postanowił że miejskie przedszkola pozostaną zamknięte co najmniej do
31 maja br. W naszej opinii zalecenia higieniczne podane przez ministerstwo nie są
wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego. Otwarcie w obecnej sytuacji przedszkoli naraziłoby zdrowie mieszkańców Kalet.

Agnieszka Kwoka

Zaktualizuj deklarację
o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami

M

iasto Kalety zwraca się z prośbą do
mieszkańców
naszego
miasta
o zgłaszanie wszelkich zmian mających
wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy
to w szczególności osób, które w ostatnim
czasie powróciły na teren naszej gminy (w
tym studentów czy uczniów zamieszkujących wcześniej w internatach lub stancjach).
Zaktualizowaną deklarację (można ją
pobrać
i
wydrukować
z
adresu:
www.bip.kalety.pl/index.php?id=241)
w wersji papierowej można wysłać listownie, w formie elektronicznej przez platformę
ePUAP lub mailowo na adres sekretariat@kalety.pl

Xymena Sudakowska

boisko wielofunkcyjne na stadionie
miejskim – tel. 574 703 062
bieżnia na stadionie miejskim –
tel. 574 703 062

tor
rolkowy
na
stadionie
miejskim – tel. 574 703 062
boisko Orlik przy ul. 1 Maja –
tel. 507 873 421
boisko wielofunkcyjne w Kuczowie – tel. 697 861 724
boisko wielofunkcyjne w Miotku –
tel. 535 837 572
kort tenisowy w Jędrysku tel.
691 301 109
park tematyczny Ichtiopark (bez
możliwości wypożyczenia sprzętu
wędkarskiego) – tel. 608 579 399
stanica rowerowa w Truszczycy –
tel. 784 691 115

(jal)
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Europejskie epidemie i pandemie, czyli wirus wirusowi nierówny

N

apisać, że cały nasz świat przeżywa
obecnie trudny okres, byłoby truizmem i tzw. ”oczywistą oczywistością”.
Mamy maj 2020 roku, a ludzkość zmaga się z niemal nieznaną żyjącym pokoleniom sytuacją pandemii wirusa zbierającego śmiertelne żniwo na niemal
wszystkich kontynentach (z wyłączeniem niemal niezamieszkałej Antarktydy). Politycy, naukowcy i lekarze od
kilku miesięcy zachodzą w głowę, jak
zahamować liczbę zakażeń i wyeliminować chorobę, która w strachu, po raz
pierwszy od dziesiątek lat, połączyła
zarówno wielkich tego świata, jak i ludzi stojących w swoich hierachiach społecznych na najniższych stopniach drabinki. Wirus utrudnił nam życie, do
którego przyzwyczailiśmy się od dzieciństwa. Zakazy, nakazy i ograniczenia
– to coś, co musieliśmy przyjąć jako
element codzienności. Spekulujemy jak
długo to wszystko potrwa. Dwa miesiące? Pół roku? Dwa lata? Na ten moment nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, choć słyszałem już zdanie, że rzesza ekspertów od COVID-19 przewyższyła obecnie liczebnie zbiorcze dane
dotyczące zakażonych. Ale to wszystko
już wiemy. Niewielu z nas uświadamia
sobie jednak, że nie jesteśmy pierwsi,
a zapewne nie będziemy też ostatnimi
ludźmi, którym dane jest i będzie zmaganie się z pandemią. Nad pokoleniami,
które przeminęły mamy jednak tę przewagę, że koniec końców pewnego dnia
ktoś uskuteczni szczepionkę, która
(przynajmniej na jakiś czas) uodporni
nas na działanie wirusa. Setki, a nawet
jeszcze dziesiątki lat temu, nie było takiej szansy. Przetrwanie było czystym
przypadkiem.
Epidemie i pandemie dręczą ludzkość
zapewne od zarania dziejów. Zarazy
z czasów poprzedzających wynalazek
pisma znamy pobieżnie z niektórych znalezisk archeologicznych i możemy o nich
jedynie gdybać. Poniżej chciałem jednak
Państwu przybliżyć kilka momentów
w historii, kiedy świat zmuszony został do
zmagania się z nieznaną biologiczną siłą.
Choroba przychodziła, szybko się rozprzestrzeniała, zabierała ludzi tysiącami,
trwała zazwyczaj kilka lat, i znikała tak
nagle, jak się pojawiła.
Do najbardziej znanych epidemii z czasów przed narodzeniem Chrystusa zalicza
się tzw. zarazę ateńską. Była koniec V
wieku p.n.e. Greckie państwo– miasto
będące kolebką demokracji przeżywało
właśnie
swój
największy
rozkwit
i z optymizmem patrzyło na szanse ostatecznego zwycięstwa w rozpętanej właśnie II wojnie peloponeskiej, w której
głównym rywalem Aten był jej odwieczny rywal– Sparta. Wojska spartańskie
ruszyły na stolicę przeciwnika, co spowodowało, że populacja 100 tysięcznego

miasta rozszerzyła się znacznie o mieszkańców zbiegłych z attyckich wiosek za
solidne ateńskie mury w obawie o swoje
życie. Paradoksalnie jednak trafili oni
z deszczu pod rynnę, bo miasto stało się
siedliskiem zarazy.
Opisujący wojnę peloponeską historyk
Tukidydes twierdził, że wirus miał swoje
początki w Etiopii i przedostał się do Grecji przez Egipt i Libię. W Attyce,
a zwłaszcza w Atenach, zebrał swoje najkrwawsze żniwo. Według Tukidydesa
„zaraza ta przewyższała wszystko, co się
da opisać. Wybuchała z niebywałą siłą”.
Atakowała wszystkich bez względu na
kondycję fizyczną. Zaczynało się od gorączki i uciążliwego pieczenia w oczach,
następnie język puchnął do tego stopnia,
że nie dało się oddychać, po czym następował kaszel, nudności i wymioty. Ludzi
palił wewnętrzny ogień do tego stopnia,
że nie mogli znieść na sobie żadnych
ubrań. Najbardziej krytyczne było pierwszych 7-9 dni, kto je przetrwał– mógł
spojrzeć w przyszłość z umiarkowanym
optymizmem (ozdrowieńcy niejednokrotnie tracili pamięć i nie poznawali nawet
swoich bliskich). Takich ludzi był jednak
nikły odsetek. Zarażenie było praktycznie
jednoznaczne ze śmiercią, która nie oszczędziła nawet słynnego ateńskiego wodza Peryklesa. Choć ostateczna liczba
ofiar pozostaje zagadką– ofiar było z pewnością kilkadziesiąt tysięcy.
Choroba w końcu odpuściła, ale dla
Aten stała się końcem snów o potędze.
Wojna, rozstrzygnięta w 404 roku p.n.e.
ostatecznie na korzyść Sparty, sprowadziła potężne polis do roli drugorzędnego
państewka. Okres świetności greckich
państw miał się ku końcowi. Na krótko
jeszcze błysnęli Macedończycy (których
notabene „tradycyjni” Grecy za Greków
wcale nie uważali). A potem nastały
rzymskie porządki.
Ekspansja Rzymu wprowadziła jego
wojska w 165 roku n.e. do Seleucji
(obecnie w granicach Iraku). Stamtąd
legioniści mieli przynieść do Europy następną „historyczną” zarazę– plagę antonińską.
Zaraza w szybkim tempie opanowała
prawie całe opanowane przez Rzym terytorium, a przekroczywszy Ren zaatakowała nawet niektóre plemiona germańskie.
Jej objawem była wysypka czy owrzodzenia, które z czasem zmieniały się w odpadające strupy. Nieodłączna była też wysoka gorączka i biegunka. Tak jak niegdyś
w Atenach, tak teraz największą umieralność zanotowano w najbardziej zatłoczonej stolicy imperium– Rzymie. Na cmentarzach zaczęło brakować miejsc. Choroba nie oszczędziła nawet cesarzy– zmarł
na nią Lucjusz w roku 169 i Marek Aureliusz w 180 r. Udało się ją opanować po
przeszło dekadzie, po czym wróciła za

kolejnych 9 lat. Łącznie, według niektórych szacunków, pochłonęła prawie 1/4
populacji całego Imperium Romanum,
być może 15 milionów ofiar… Cesarstwo
musiało odłożyć ad acta swoje plany ekspansji w Germanii, które ostatecznie nigdy nie zostały w pełni zrealizowane,
dzięki czemu Germanie uniknęli losu pełnej romanizacji, którego doświadczyli
Galowie mieszkający na dzisiejszych terenach Francji.
Mijały lata. Rzym zdążył się odrodzić
i upaść, kiedy nadeszła nowa śmiercionośna choroba– dżuma. Jej ogniskiem– tak
jak poprzednich najbardziej znanych zaraz
– był ponownie Bliski Wschód, a konkretnie Egipt. Przez Palestynę i Syrię epidemia dosięgła stolicę nowego cesarstwa–
wkraczający właśnie w szczytową fazę
potęgi Konstantynopol. Jej nosicielami
były podróżujące w ładowniach statków
szczury. Dżuma Justyniana, nazwana tak
od imienia panującego wówczas cesarza,
jest bodajże pierwszą epidemią dziejową,
którą można w 100% zidentyfikować.
Była to tzw. dżuma dymieniczna. Panowała w latach 541-544 i– tak jak w V
w .p.n.e. w Grecji i w II w n.e. w Italii–
po raz kolejny najbardziej zdziesiątkowała
ludność stolicy. W szczytowym momencie epidemii w metropolii nad Bosforem
umierało około 10 tysięcy ludzi dziennie.
Dżuma, którą udało się wyhamować
wówczas po trzech latach, wracała później
dość systematycznie. Fal nawrotu, aż po
rok 750, miało być aż 19. W pierwszej
fazie w samej stolicy zmarło na nią około
300 tysięcy ludzi.
Dżuma Justyniana, analogicznie, jak
dwie pierwsze opisane powyżej epidemie,
miała swoje skutki polityczne. Marzenia
cesarza o ponownym połączeniu władztwa nad Rzymem i Konstantynopolem nie
zostały zrealizowane. Dzieje Europy Zachodniej potoczyły się własnym trybem.
Na kolejną wielką epidemię, a zasadzie
już prawdziwą pandemię, przyszło czekać następne 800 lat. Zaatakowała
„z przytupem” w latach 1346-1347 roku,
a skala katastrofy była jednocześnie bezprecedensowa i niewyobrażalna.
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W odróżnieniu od powyższych, wielu
z nas powinno ją chociażby mgliście kojarzyć z podręczników historii– była to dżuma, potocznie zwana „czarną śmiercią”.
Istnieje kilka analogii łączących XVwieczna pandemię z obecną. Obydwie
przedostały się do Europy z Chin,
a „miejscem przeładunkowym” choroby
(głównym– choć nie jedynym) były Włochy. Tamtejsze republiki kupieckie pośredniczyły bowiem w handlu z Dalekim
Wschodem sprowadzając towary wzdłuż
jedwabnego szlaku. Dżuma jest chorobą
zakaźną gryzoni.
Siła rażenia XIV-wiecznej dżumy była
nadzwyczaj skuteczna. Włoski poeta Boccacio opisał, że nawet, kiedy jakieś zwierzę (nie mówiąc już o człowieku) zbliżyło
się do przedmiotu należącego do zarażonego, po krótkim czasie padało martwe.
U ludzi najpierw pojawiały się nabrzmienia kształtu jabłka w pachwinach i pod
pachami, potem opuchlizna przenosiła się
na inne części ciała, a ręce i nogi pokrywały czarne plamy. Według różnych szacunków, w ciągu sześciu lat, „czarna
śmierć” mogła zredukować ludność Europy o około 60% i zabić 50 milionów ludzi. Najboleśniej uderzyła w półwyspy
Apeniński i Pirenejski, a także w południową Francję, pozostawiając przy życiu
tylko 20-25% populacji sprzed czasów
zarazy. Ziemie polskie, leżące wówczas
na peryferiach handlowych, ucierpiały
bardzo nieznacznie. Jak stwierdził jeden
z naukowców zajmujących się tym tematem– czasami w historii dostaje się premię
za zacofanie…
Rok 1352, uznawany powszechnie za
koniec pierwszej fali dżumy nie był bynajmniej rokiem granicznym, wraz z którym choroba ta zniknęła z powierzchni
ziemi. Wracała systematycznie w tym
i następnych stuleciach i zabierała kolejne
setki i tysiące ofiar. Wielka, jak dotychczas ostatnia jej pandemia, która rozpoczęła się w roku 1855 roku i trwała ponad
100 lat, zabrała łącznie około 12 milionów ofiar. Nawet w czasach najnowszych,
w tak wysoko rozwiniętym kraju jak
USA, każdego roku 5–15 osób zaraża się
dżumą (głównie w zachodnich stanach).
Będąc w temacie dżumy warto też wspomnieć o wszechobecnym dziś w mediach
i codziennych rozmowach słowie
„kwarantanna”. Sprytni (acz zdecydowanie po czasie) Włosi, aby uchronić się
przed nawrotami „czarnej śmierci” wymyślili okres karencji, jaki statek przybywający do kupieckiego portu musi spędzić
na morzu, zanim zostanie wpuszczony do
doków. Jako pierwsza zasadę tę wprowadziła Republika Raguzy (tereny dzisiejszej Chorwacji między Klekiem a Zatoką
Kotorską. Raguza to dzisiejszy Dubrownik). Według jej włodarzy i stosownego
dokumentu, który z tej okazji wystawiono
w 1377 roku, statek miał na morzu spędzić tylko 30 dni (trentena). Kolejne 10

dni dołożyła już Wenecja w 1448 roku,
i stąd przymusowy postój na morzu przez
następne lata liczył dni 40– stąd od włoskiego liczebnika– quaranetna– kwarantanna.
Ostatnią wielką pandemią, której świat
doświadczył przed ujawnieniem się wirusa z Wuhan, była zaraza zwana grypą
hiszpanką. Całkiem zresztą niesłusznie
i dość krzywdząco dla kraju ze stolica
w Madrycie, bo wcale stamtąd nie pochodziła. Świat dowiedział się o niej w ostatnim roku I wojny światowej, ale pisanie
o zarazie w państwach walczących było
tematem tabu (chodziło o nie osłabianie
morale żołnierzy i obywateli). Hiszpania
w wojnie nie uczestniczyła, tak więc
dziennikarze w tym kraju mogli swobodnie publikować zatrważające dane. Tym
sposobem prasa stała się głównym źródłem danych o chorobie, a skojarzenie
faktów i nadanie zarazie nazwy, pod którą
do dziś kojarzy ją cały świat, było tylko
kwestią czasu.
Hiszpanka była szczególnym szczepem
grypy. Naukowcy do dziś toczą spory co
jej pierwotnego ogniska. Dywaguje się
przy tym o Francji i Chinach, ale najprawdopodobniej z Haskell w amerykańskim
stanie Kansas, gdzie objawy podobne do
tych europejskich zaobserwowano u chorych już pod koniec roku 1914. USA
przystąpiło do wojny w roku 1917, a że
Europa była teatrem zmagań armii rekrutowanych (głównie przez Wielką Brytanię
i Francję) z Afryki, Azji i Australii– rozprzestrzenienie jej na inne kontynenty
nastąpiło błyskawicznie.
Początki były dość niewinne. Pierwsze
zachorowania zanotowano w marcu
i kwietniu 1918 roku. Pacjenci jednak
dość szybko zdrowieli. Zastanawiające
było jedynie to, że jedną z grup najbardziej podatnych na wirusa byli młodzi
ludzie między 20 a 29 rokiem życia. Wiosenne zarażenia szybko stały się historią
i zapewne szybko by o nich zapomniano,
gdyby grypa nie przypomniała o sobie już
w sierpniu. „Przezbrojony” wirus zaatakował z całą mocą. Opisujący w swoich
książkach hiszpankę historycy Hovard
Philips i David Killingray relacjonują:
„W poważnych przypadkach jej ofiary
cierpiały na silne bóle głowy i ciała oraz
gorączkę; ich twarze stawały się niebieskie lub czarne, co było znakiem sinicy,
kaszleli też krwią i krwawili z nosa.
Śmierć następowała zwykle na skutek ataku bakterii na płuca, co sprawiało, że te
niezbędne do życia organy zamieniały się
w worki cieczy i w konsekwencji topiły
pacjenta. W przypadku większości chorych atak trwał 2-4 dni. Zgon mógł jednak
także
nastąpić
nagle:
pojawiały
się opowieści o ludziach, którzy nagle
upadali i umierali, albo rozpoznawano
u nich chorobę, a oni ulegali jej w ciągu
kilku godzin.”. W zwartych zbiorowiskach ludzkich, jakimi było oddziały woj-

skowe stacjonujące na europejskich frontach (wojna co prawda dobiegła końca już
w listopadzie 1918 roku, ale póki co obowiązywał jedynie rozejm), grypa wiosną
1919 roku powodowała wysoką umieralność. Bywało, że chorowało nawet 90%
składu osobowego niektórych jednostek.
Nie wzięto sobie do serca doniesień
z Filadelfii, gdzie po wrześniowej paradzie, w której wzięło udział 200 tysięcy
osób, nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań i zgonów. Wkrótce miasto musiało
otworzyć 6 dodatkowych kostnic, ale i to
nie wystarczyło. Ludzi chowano na skwerach i w ogródkach, owiniętych w prześcieradła, bo zapas trumien dawno się
skończył.
Bezsilność lekarzy, którzy nie potrafili
znaleźć skutecznego leku z jednej strony,
z drugiej zaś nonszalancja władz państwowych bojących się siać „zbędną panikę”
i ograniczania swobody obywateli, którzy
przeżyli ciężkie lata wojny, zaowocowała
dalszymi zgonami. W USA naliczono ich
„zaledwie” 675 tysięcy, ale już w Indiach
(natenczas kolonii brytyjskiej) 20 milionów... Całkowita liczba ofiar morderczej
grypy z lat 1918-1919, zamyka się w liczbie ponad 40 milionów (choć niektórzy
naukowcy piszą nawet o 100 milionach).
Dla porównania– na wszystkich frontach
I wojny, wliczając ludność cywilną, padło
20-22 milionów ludzi (jeden z szacunków). Wykrycie patogenu odpowiedzialnego za epidemię hiszpanki zabrało naukowcom aż 12 lat.
W mediach, o czym wspominałem na
wstępie, co rusz pojawiają się obecnie
nowe teorie na temat sytuacji, którą wszyscy przeżywamy i jej głównego sprawcy.
W tych trudnych dniach pozostaje nam
wierzyć naukowcom, którzy zgodnie
stwierdzają, że epidemia (pandemia) porównywalna chociażby z hiszpanką dziś
już nie może mieć miejsca. Jesteśmy bardziej świadomi, a prace nad szczepionką
idą pełną parą w różnych częściach globu.
I z tą optymistyczną myślą chciałbym
państwa pozostawić. Z życzeniami zdrowia.

Jacek Lubos
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza
pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego
w budynku przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach, stanowiącego własność Gminy Kalety
Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy o powierzchni 53,06 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 1 Maja 21 w Kaletach, na
działce nr 1494/84 o powierzchni 0,0240 ha, arkusz mapy 2, obręb Kalety, opisanej w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach pod
wykazem WYK 257KALETY, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.
Lokal jest w stanie dobrym, wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną.

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 Urzędzie Miasta
Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2 w terminie do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2020 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 8 czerwca 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 21 w Kaletach” i do oferty załączyć dowód wpłacenia wadium.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i
Wigury 2, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Żwirki i Wigury (naprzeciw urzędu) oraz na stronie internetowej www.kalety.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl
Dane teleadresowe:
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, biuro nr 11 (I piętro), nr tel. 34 352-76-50, w godzinach pracy Urzędu.
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Dodatek mieszkaniowy formą wsparcia dla naszych mieszkańców

W

dobie obecnej pandemii oraz
niepewnej sytuacji na rynku pracy, przypominamy naszym mieszkańcom o możliwości ubiegania się
o
dodatki mieszkaniowe. Poniżej podajemy ogólne zasady przyznawania tej
formy pomocy oraz niezbędne dokumenty jakie należy złożyć celem otrzymania wsparcia.

Uprawnieni do otrzymania dodatków mieszkaniowych

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobą spełniającym
równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:
1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do
zajmowanego lokalu,
2. Dochód gospodarstwa nie przekracza
kryterium określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych,
DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:
• najemcom oraz podnajemcom lokali
mieszkalnych,
• osoba mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• osobom zajmującym lokale mieszkalne
w budynkach stanowiących ich własność
i właścicielom samodzielnych lokali
mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do
zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
• osobom zajmującym lokal mieszkalny
bez tytułu prawnego, oczekującym na
przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
DOCHÓD
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
chyba że zostały już zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu. Dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy, jeżeli
średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego nie przekracza 175%
najniższej
emerytury
obowiązującej
w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
Od dnia 1 marca 2020 roku obowiązują
nowe kryteria dochodowe brutto do obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego:
1)
dochód na jednego członka rodziny
w gospodarstwie wieloosobowym (125%

najniższej emerytury) – 1500,00 zł,
2)
dochód na jednego członka rodziny
w gospodarstwie jednoosobowym (175%
najniższej emerytury) – 2100,00 zł.
Do dochodu nie wlicza się:
• dodatków dla sierot zupełnych,
• zasiłków pielęgnacyjnych z MOPS
• zasiłków okresowych z pomocy społecznej
• jednorazowych świadczeń pieniężnych
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
• dodatku mieszkaniowego,
• świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów,
• jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
• dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
• pomocy w zakresie dożywiania
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni
gruntów w hektarach przeliczeniowych
i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu
z prac w indywidualnych gospodarstwach
rolnych (Dz.u. z 2006r. Nr 136, poz 969,
z późn. zm.)
POWIERZCHNIA MIESZKANIA
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków
gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
• 35m2 + 30 % = 45,50 m2 - 1 osoba
• 40m2 + 30 % = 52,00 m2 - 2 osób
• 45m2 + 30 % = 58,50 m2 - 3 osób
• 55m2 + 30 % = 71,50 m2 - 4 osób
• 65m2 + 30 % = 84,50 m2 - 5 osób
• 70m2 + 30% = 91,00 m2 - 6 osób
Jeżeli w lokalu mieszkalnym większej
liczby osób dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się normatywną powierzchnię
tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się
o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
WYDATKI NA MIESZKANIE
Wysokość dodatku mieszkaniowego
stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię
użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek
w wysokości:
Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie

wlicza się
• opłat za gaz przewodowy,
• energię elektryczna,
• ubezpieczeń,
• podatku od nieruchomości,
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje
się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż
2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.
WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU
W wypadku stwierdzenia, że osoba
której przyznano dodatek mieszkaniowy
nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się,
w drodze decyzji administracyjnej, do
czasu uregulowania zaległości . Jeżeli
uregulowanie zaległości nie nastąpi
w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym
decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania
należności w terminie wyżej określonym
wypłaca się dodatek mieszkaniowy za
okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Marlena Kurc

Dodatkowy zasiłek
opiekuńczy wydłużony

W

związku z przedłużonym do 24
maja 2020 r. zamknięciem szkół,
przedszkoli, żłobków i innych placówek, do których uczęszcza dziecko, wydłużone zostało również prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Po wejściu w życie nowelizacji tzw.
Tarczy antykryzysowej 3.0 przewiduje się
wypłacanie tego wsparcia przez ZUS oraz
KRUS nawet do 14 dni po otwarciu
wspomnianych
placówek
tj.
po
24.05.2020. Zasiłek przysługuje rodzicom
dzieci do 8 roku życia i tylko wtedy, gdy
dziecko faktycznie pozostaje w domu.
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego pracodawcy, oświadczenie o sprawowaniu
opieki nad dzieckiem

Renata Czudaj
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STOP PRZEMOCY!

P

rzeżywamy
obecnie
trudny dla nas wszystkich czas, mierząc się ze
skutkami epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem
się wirusa COVID-19. W
tym niełatwym dla całego społeczeństwa
czasie, należy zwrócić uwagę na szczególną grupę, jaką są osoby doznające
przemocy w rodzinie.
Zapewnienie w tym czasie sprawnego
funkcjonowania instytucji i organizacji
samorządowych, może być szczególnie
utrudnione. Taki stan wymusza zmianę
sposobu i form udzielania pomocy, czego
wymaga zapewnienie bezpieczeństwa
zdrowotnego zarówno osób i rodzin doświadczających przemocy, a także osób
realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID19. W celu realizacji powyższych działań,
szczególnie ważna jest obecnie możliwość
wykorzystania zdalnych kanałów komunikacji np. rozmów telefonicznych czy korespondencji mailowej.
Wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczających przemocy w rodzinie można uzyskać dzwoniąc na numery
telefonów:
22 828 11 12 telefon Zaufania dla Ofiar
i Sprawców Przemocy Seksualnej,
801 120 002 Ogólnopolski Telefon dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska
Linia",
116 111 telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
34 352 76 43 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kaletach
32 796 09 13 Komisariat Policji w Kaletach
997, 112 telefony alarmowe

Budynek szkoły w Miotku może być
jeszcze bardziej ekologiczny

M

iasto Kalety złożyło wniosek
o
dofinansowanie w wysokości prawie 450.000 zł. projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej obiektów
użyteczności publicznej
w Mieście
Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna, Działanie
4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła
energii – ZIT.
Zadanie w swoim zakresie przewiduje
montaż powietrznej pompy ciepła do
ogrzewania budynku Zespołu Placówek
Oświatowych w Kaletach Miotku. Dodatkowo zakres projektu obejmuje montaż

12 kW instalacji fotowoltaicznej zaspokajającej zapotrzebowanie energetyczne
montowanej pompy ciepła. Realizacja
zadania przyczyni się do zwiększenia
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych
związków
do
atmosfery.
Projekt ten uzyskał także pozytywną rekomendację Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego wyrażoną uchwałą z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Realizacja projektu uzależniona jest od
pozyskania przez miasto Kalety dotacji na
ten cel.

Klaudiusz Kandzia

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Witosa w Jędrysku

P

odczas XVI sesji Rady Miejskiej
w Kaletach, która odbyła się w systemie zdalnym, radni zabezpieczyli w
budżecie miasta na 2020 r. środki na
inwestycję polegającą na przebudowie
drogi gminnej ul. Witosa w Jędrysku.
W ramach tego zadania wykonana zostanie na całej długości tej drogi nakładka
asfaltowa o szerokości do 5 metrów. Wartość kosztorysowa prac budowlanych to
kwota ponad 460.000 zł. W przyszłym

tygodniu planowane jest opublikowanie
ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.
Komunikacyjnie ul. Witosa stanowi dojazd do innych dróg bocznych takich jak
Morcinka, Korfantego i Moniuszki. Planowany termin zakończenia prac budowlanych określony został na 30 września
2020 r.

Jan Potempa

Renata Czudaj

Kierownik MOPS w Kaletach

Prawie milion złotych środków unijnych
na kaletańską edukację

M

iasto Kalety realizuje projekt
unijny pt. „Kształtujemy wiedzę i
umiejętności uczniów w gminie Kalety”
w szkołach podstawowych w Kaletach i
Kaletach Miotku.
Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, językowych, właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym zniwelowanie deficytów
u uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć
dodatkowych i specjalistycznych oraz
podniesienie kompetencji zawodowych
nauczycieli.
Realizacja projektu trwa od 1 lipca

2019 r. do 30 czerwca 2021 r.
W ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
zorganizowane zostały w roku szkolnym
2019/2020 w szkołach zajęcia pozalekcyjne z następujących przedmiotów:
języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęć matematyczno-przyrodniczych,
informatyki, doradztwa zawodowego,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, zajęcia rozwijające umiejętność społeczno – emocjonalną, zajęcia
logopedyczne.
W projekcie bierze udział 222 uczniów
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
i 150 uczniów z Publicznej Szkoły Pod-

stawowej nr 2.
W ramach projektu szkoły zostały doposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne do
realizacji zajęć metodą projektu:
PSP1: laptopy, tablety dla uczniów,
monitory interaktywne z oprogramowaniem, dygestorium szkolne, mikroskopy.
PSP2: urządzenie wielofunkcyjne, radioodtwarzacz, kamera cyfrowa, laptopy
i tablety dla uczniów, pendrivy, szafa do
pracowni fizyczno-chemicznej na odczynniki, stoły demonstracyjne

do doświad-
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niki, stoły demonstracyjne do doświadczeń, wózek metalowy, mikroskopy, zestawy do doświadczeń - mały chemik, badanie wody i gleby.
Do zajęć dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi szkoły
otrzymały:
PSP1: trampolinę, podesty wielofunkcyjne, planszę bujaczek, sześcian
wspinaczkowy.
PSP2: lustro logopedyczne, multimedialny pakiet logopedyczny, multimedialny pakiet do nauki czytania i pisania oraz plansze edukacyjne do zajęć korekcyjnych.

Joanna Ptak

Sprawozdanie z XVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

27

kwietnia 2020 r. odbyła się XVI
sesja Rady Miejskiej w Kaletach,
która po raz pierwszy w historii kaletańskiego samorządu odbyła się w sposób
zdalny. Posiedzenie w takiej formule mogło się odbyć w związku z panującym w
naszym kraju stanem epidemii. Możliwość
przeprowadzenia obrad w takim trybie
wprowadziła nowelizacja tarczy antykryzysowej przyjętej przez rząd.
Na sali posiedzeń obecni byli przewodnicząca rady, burmistrz oraz skarbnik. Pozostali radni brali udział za pośrednictwem
łącza internetowego z wykorzystaniem specjalnej aplikacji do komunikowania się na
odległość i zdalnego prowadzenia obrad posiedzenia.pl. W sesji uczestniczyło łącznie 15 radnych co stanowiło kworum, pozwalające na podejmowanie przez radę prawomocnych uchwał.

W kolejnych punktach porządku obrad podjęto następujące uchwały:
Nr 133/XVI/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania "Zakup nowego
ambulansu dla WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach".
Nr 134/XVI/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
Nr 135/XVI/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
Nr 136/XVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
Kalety na okres 3 lat.
Nr 137/XVI/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Nr 138/XVI/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Nr 139/XVI/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety".
W wolnych wnioskach radni Ryszard Sendel i Krzysztof Rogocz wyrazili swoją opinię na temat przygotowanego pakietu rozwiązań
na czas epidemii dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Agnieszka Kwoka
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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Podziękowanie za współpracę
Serdeczne podziękowania dla : Łukasza Sośnicy z OSP w Kaletach, Klaudii Sośnicy,
Lucjana Seget, Ewy i Dariusza Duda, Mariusza Rogocza, dr Piotra Kwiatkowskiego
i pracownikom przychodni rodzinnej oraz policjantów z Komisariatu Policji w Kaletach
za pomoc i wsparcie w trudnym okresie kwarantanny.
Z wyrazami szacunku rodzina Wojtyra
MATERIAŁ PŁATNY

Serdeczne podziękowania za przekazanie maseczek ochronnych
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które na terenie naszego miasta przyczyniają się do walki z pandemią. Za bezinteresowne
uszycie i przekazanie Urzędowi Miejskiemu maseczek ochronnych, które następnie trafiły do
naszych mieszkańców oraz szpitala powiatowego w Tarnowskich Górach dziękujemy:
- pracownikom Warsztatów Terapii Zajęciowych z Drutarni na czele z prezesem TPD Janem
Wiesiołkiem, który osobiście dostarczał maseczki do naszego urzędu,
- prezesowi firmy EKO-TECH p. Markowi Jelonkowi,
- państwu Małgorzacie i Romanowi Dratwa – właścicielom firmy MAŁRO,
- p. Danucie Sośnica, p. Celinie Sałata, p. Halinie Watoła, p. Monice Kubiak i p. Annie Bawełek,
- p. Joachimowi Sosnica,
- p. Eugeniuszowi Ptak - radnemu Powiatu Tarnogórskiego,
- radnym Rady Miejskiej w Kaletach: Krzysztofowi Rogoczowi, Grzegorzowi Krupie oraz
Zygmuntowi Mirowskiemu.
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Kaletański PSZOK czynny od 11 maja

I

nformujemy, iż z dniem 11 maja br. tocykli, motorowerów, rowerów, wózków i koparek,

ponownie otwarty zostanie PSZOK
w Kaletach. Zmianie ulegają natomiast
godziny i dni otwarcia PSZOK, a także
zasady przyjmowania odpadów.
PSZOK będzie czynny:
- w poniedziałki od godz. 7.30 do godz.
17.00
– w środy od godz. 7.30 do godz. 15.30
czyli w tych samych godzinach co Urząd
Miasta.
W celu oddania odpadów na PSZOK
należy się skontaktować z pracownikiem
urzędu miasta pod nr telefonu 34 3527
660 i poinformować o rodzaju odpadów,
który dokonuje sprawdzenia czy dana
osoba figuruje w systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i czy opłata
jest regulowana na bieżąco.
Odpady dostarczone na PSZOK są
przyjmowane w ramach stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miejskim
w Kaletach DEKLARACJĄ. PSZOK
przyjmuje odpady komunalne tj. odpady
powstałe w gospodarstwach domowych.
Warunkiem przyjęcia odpadów na
PSZOK jest spełnienie następujących
warunków:
1. odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta
Kalety, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK
odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub
z nieruchomości niezamieszkałej,
3. odpady dostarczone na PSZOK muszą
być posegregowane. Warunkiem przyjęcia
odpadów jest brak zaległości z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK przyjmuje następujące
rodzaje odpadów:
1) zużyte opony – pochodzące z pojazdów
użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, moWydaje Urząd Miejski w Kaletach,
ul. Żwirki i Wigury 2
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rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów;
2) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub
remontów budynków mieszkalnych - gruz
ceglany, betonowy, materiały ceramiczne,
drewno, usunięte fragmenty tynku, na
wykonanie których nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie
jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z późn. zm.),
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe
– wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki
dziecięce, deski;
4) inne odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21),
w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
odczynniki fotograficzne, środki ochrony
roślin, opakowania po farbach, lakierach,
baterie i akumulatory, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki (np. świetlówki,
żarówki);
5) bioodpady;
6) przeterminowane leki;
7) metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe;
8) szkło;
9) papier;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
PSZOK nie przyjmuje:
1. azbestu,
2. papy,
3. wełny mineralnej,
4. opakowań po materiałach budowlanych,
5. zespołów okiennych
6. opon z samochodów ciężarowych

7. części samochodowych (np. zderzaki,
reflektory, szyby),
8. odpadów z remontów, powstających
w trakcie robót wykonywanych przez
podmiot świadczący usługi remontowe,
który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
9. odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
10. odpadów płynnych w nieszczelnych
pojemnikach,
11. odpadów zmieszanych,
12. żużli i popiołów z palenisk.
Pracownik obsługujący PSZOK przyjmuje odpady po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dokonuje weryfikacji dostarczonych na PSZOK odpadów pod względem zawartości oraz zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
Osoby korzystające z PSZOK dostarczają
odpady we własnym zakresie i na własny
koszt oraz zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami pracownika obsługującego PSZOK. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to
sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Xymena Sudakowska

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.

WYDANIE INTERNETOWE
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