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Samorząd Miasta Kalety po raz ósmy podziękował kaletańskim przedsiębiorcom

25

stycznia
w
restauracji
„Literatka” w Kaletach, odbyła
się VIII Gala Przedsiębiorczości. Organizatorem wydarzenia było Miasto Kalety.
Uroczystą Galę, którą uświetnił mini
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod
batutą Mariana Lisieckiego, otworzyła
przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Janina Perz. Burmistrz Miasta Kalety
Klaudiusz Kandzia przedstawił prezentację multimedialną na temat przedsięwzięć
zrealizowanych w naszym mieście
w 2018 r., a także planach inwestycyjnych
na rok bieżący.
Kończąc prezentację podziękował
wszystkim przedsiębiorcom za wkład jaki
włożyli i wkładają w rozwój miasta poprzez m.in. utrzymywanie i tworzenie
miejsc pracy dla mieszkańców, a także
Jacek Rupik– przedsiębiorca wyróżniony statuetką Nestora Biznesu
dbanie o finanse gminy.
MATERIAŁ PŁATNY
Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie corocznych nagród. O tym, do kogo trafią statuetki, zadecydowała kapituła w
składzie: radni Ryszard Sendel- przewodniczący, Edward Drabik,
Alojzy Rupik, Grzegorz Krupa, Krzysztof Rogocz i Aleksandra
Wilk - członkowie, którzy wybrali tegorocznych laureatów prowadzących z sukcesem działalność gospodarczą w różnych branżach.
W kategorii „NESTOR BIZNESU” kapituła wyróżniła firmy
najbardziej zakorzenione w lokalnej społeczności, prowadzące
działalność od 25 i 26 lat.
Wyróżnienia otrzymali:
- p. Leszek Antczak „Usługi budowlane”
- p. Adam Golasz „P.H.U. Larix”
- p. Edward Janczyk Firma „Wald”
- p. Marek Musik P.H. „Mabo”
- p. Eryk Skotarek „Biuro Rachunkowe”
- p. Jacek Rupik Zakład Usługowo-Handlowy
- p. Sławomir Staniszewski P.H.U. „INSTAN”
- p. Eryk Skop Firma „Skop”
- p. Bronisław Cogiel P.H.U. „Bromet”
W kategorii „ZŁOTE KOWADŁO BIZNESU” wyróżnienie
otrzymała nowopowstała firma Odlewy Precyzyjne Spółka z o.o.
Spółka Komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach. Firma
mieści się przy ulicy Powstańców Śląskich na terenie byłych Kaletańskich Zakładów Celulozowo Papierniczych. Spółka zajmuje się
głównie odlewaniem elementów mosiężnych oraz aluminiowych
do okuć okiennych i drzwiowych, a także elementów mających
zastosowanie w branży motoryzacyjnej.
Kapituła wyróżniła również młodych przedsiębiorców, którzy
wiedzą, że w biznesie liczy się kreatywność. Są to osoby, którym
nie brak pomysłów i zapału, aby realizować swoje pasje.
W kategorii: „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY” wyróżnienia
otrzymali: p. Krzysztof Baron, p. Dawid Baron oraz p. Łukasz Baron prowadzący firmy ogólnobudowlane.
(dokończenie na str. nr 10 )
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24 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach.
24 stycznia, w budynku Publicznego Gimnazjum w Kaletach, odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie Klubu Seniora.
25 stycznia, w sali bankietowo-konferencyjnej w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczysta Gala Strażacka, na której wręczone
zostały wyróżnienia strażakom z terenu powiatu tarnogórskiego. Statuetkę otrzymał także mieszkaniec naszego miasta– Marian
Marmajewski.
25 stycznia, w restauracji „Literatka” w Kaletach, odbyła się VIII Gala Przedsiębiorczości. Organizatorem wydarzenia było
Miasto Kalety.
28 stycznia w Kaletach, odbyło się spotkanie Pana Jana Widery – Wiceministra Sportu i Turystki z działaczami sportowymi
z terenu Powiatu Tarnogórskiego.
3 lutego br., w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach odbył się koncert charytatywny pn. „Kalety
dla Mikołaja”.
6 lutego w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach (z powodu remontu pomieszczeń Domu Kultury), odbyły się seanse Objazdowego Kina Visa.
7 lutego odbyły się uroczystości z okazji święta patrona Publicznego Gimnazjum w Kaletach– księdza Pawła Rogowskiego.
7 lutego w kaletańskim magistracie, w obecności burmistrza miasta Kalety Klaudiusz Kandzi ,prezesi KS Unia Kalety podpisali
umowę z wykonawcą na budowę na stadionie miejskim przy ul. Fabrycznej toru rolkowego.

Sprzedam mieszkanie
Powierzchnia 33 m2, III piętro, kuchnia po remoncie, łazienka do remontu,
ogrzewanie centralne z sieci.
Cena– 75 tys. zł (do negocjacji)
Telefon: 663 516 200

MATERIAŁ PŁATNY

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
Firma ALMO z siedzibą w Kaletach zatrudni Panią do pracy w biurze w charakterze asystenta.
Oferty można przesyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@almo.com.pl

WYDARZY SIĘ WKRÓTCE

17 lutego w Zielonej odbędzie się charytatywny bieg przełajowy. Szczegóły na stronie nr 5.
10 marca, w Sali gimnastycznej PSP nr 1 w Kaletach, wystąpi Stanisław Sojka.

23 marca, w Truszczycy, odbędzie się kolejny, ósmy już bieg przełajowy z cyklu Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny.
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Pan Marian Marmajewski
odznaczony statuetką „Strażaka Roku 2018"

W

piątek, 25 stycznia, w sali bankietowo-konferencyjnej w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczysta
Gala Strażacka, na której wręczone
zostały wyróżnienia strażakom z terenu powiatu tarnogórskiego.

Miło nam poinformować, że statuetkę
„Strażaka Roku 2018” otrzymał także
mieszkaniec naszego miasta Pan Marian
Marmajewski – sekretarz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kaletach. W ocenie
strażaka brana była pod uwagę przede
wszystkim nienaganna postawa moralna,
zdyscyplinowanie oraz poważanie
w społeczności lokalnej.
Warto nadmienić, że p. Marian Marmajewski, zanim przeszedł na emeryturę,
przez wiele lat był odpowiedzialny w
Urzędzie Miejskim w Kaletach za zarządzanie kryzysowe naszego miasta. W
pracy dał się poznać również jako osoba
niezwykle rzetelna i odpowiedzialna.
Gala zorganizowana została przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP oraz Dyrekcję Regionalnych
Lasów Państwowych. Z ramienia władz
naszego miasta, w wydarzeniu tym wziął
udział burmistrz Klaudiusz Kandzia.
Panu Marianowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy uznania oraz otrzymania
tak zaszczytnego wyróżnienia.

Miasto Kalety po raz
kolejny będzie realizowało
projekt „Umiem pływać”

M

iasto Kalety
już wkrótce
przystąpi do realizacji
projektu
“Umiem pływać”
w ramach Programu Powszechnej
Nauki Pływania współfinansowanego
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów realizowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zadanie realizowane będzie wraz ze
Stowarzyszeniem Sanus Vivere z Tarnowskich Gór. W Kaletach z programu
skorzystają uczniowie klas edukacji
wczesnoszkolnej ze szkoły Podstawowej w Kaletach oraz Miotku. W ramach
zadania, zaplanowanych zostało 10
wyjazdów na kryty basen dla 45
uczniów. Zajęcia rozpoczną się w marcu i potrwają do maja tego roku.
W ubiegłych latach Miasto Kalety trzykrotnie już realizowało naukę pływania
dla uczniów kaletańskich szkół.

Agnieszka Kwoka

Agnieszka Kwoka

Kalety wsparły leczenie małego Mikołaja

W

niedzielne popołudnie, 3 lutego
br., w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Kaletach odbył się koncert charytatywny pn. „Kalety dla Mikołaja”.
Dla naszych mieszkańców nieodpłatnie wystąpił w tym dniu Henryk Czich
z zespołu Universe, Grzegorz Stasiak,
a także zespół muzyczny „Blue Party”.
Dochód ze sprzedaży wejściówek w ca-

łości został przekazany na dalsze leczenie i rehabilitację 3-letniego Mikołaja
z gminy Strzebiń, który zmaga się z siatkówczakiem.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom,
którzy uczestniczyli w koncercie, artystom za nieodpłatny występ, a także
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
wsparli ten szczytny cel.

Marian Lisiecki

Darmowa porada prawnika

W

powiecie tarnogórskim działa
system darmowej pomocy
prawnej dla mieszkańców. Krąg osób,
które mogą z takiej pomocy skorzystać jest bardzo szeroki. Zgodnie
z ustawą nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej
osobie, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Weryfikowane jest to poprzez podpisanie oświadczenia. Terminy wizyt w
punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa w Kaletach należy umawiać pod numerem telefonu 32 381 37 76.
Dyżury w Kaletach (budynek Urzędu
Miejskiego):
poniedziałek – od godz. 8.00 do godz.
12.00,
wtorek – od godz. 13.00 do godz. 17.00,
środa – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
czwartek – od godz. 13.00 do godz.
17.00,
piątek – od godz. 14.30 do godz. 18.30.

(jal)
www.kalety.pl
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Zawody wędkarskie Koła PZW Kalety w roku 2019

Z

arząd Koła PZW Kalety przedstawia terminarz zawodów wędkarskich dla swoich członków na rok
2019. W poniższej rozpisce uwzględniona zarówno zawody „domowe”, jak
i wyjazdowe.
Zawody domowe:
1. Zawody o Mistrza Koła, zbiornik licencyjny nr 1 (Ichtiopark), 13/14 kwietnia
2. Zawody feederowe, zbiornik Zielona

Górna, 18/19 maja,
3. Zawody z okazji Dnia Dziecka, zbiornik licencyjny (Ichtiopark), 2 czerwca,
4. Zawody o Puchar Burmistrza, Zbiornik licencyjny nr 1 (Ichtiopark), 23
czerwca.
5. Zawody o Puchar Zielonej, zbiornik
Zielona Górna
6. Zawody Nocne, zbiornik Zielona Górna, 17/18 sierpnia,
7. Zawody o Puchar Prezesa, zbiornik
licencyjny (Ichtiopark), 15 września.
Zawody
wyjazdowe:
Z działalności chóru „Sonata”
Lubliniec
To nie były pierwsze występy nasze- 1 czerwca, Dni Lublińca,
więta Bożego Narodzenia to już
tradycyjnie bardzo pracowity czas go chóru w tych parafiach, gdyż 5 października, Puchar Burmistrza.
dla wszystkich śpiewających artystów w ubiegłym roku w okresie postu proWoźniki
wadziliśmy w nich Drogi Krzyżowe.
większej i mniejszej wagi.
24 sierpnia, Puchar Burmistrza,
Nie inaczej było i w naszym chórze Dziękujemy proboszczom tych parafii
14 września, Puchar Prezesa.
Sonata, gdzie praktycznie w każdą nie- za zaproszenie nas, przemiłe ugoszczeKrupski
Młyn
dzielę okresu bożonarodzeniowego mie- nie, uznanie wysokiego poziomu arty12
maj,
Puchar
Wójta Gminy Kr. Młyn,
liśmy przyjemność w różnych kościo- st ycz ne go na sz yc h k o ncer tó w
łach śpiewać kolędy i pastorałki.
i za ponowne zaproszenia na następne 26 maj i 1 września, Borowiany i Brzeźnica, Puchar Członka rady Powiatu
Już chyba staje się tradycją, że koncerty.
Mieliśmy również przyjemność kolę- Andrzeja Elwarta,
w święto Trzech Króli kolędujemy
w naszej parafii w Kaletach Jędrysku. dowania podczas mszy świętej 24 sierpnia, Puchar Wójta Gminy Tworóg,
W tym roku ponownie zaśpiewaliśmy w przepięknie odnowionej parafii pw. Koszęcin
tradycyjne kolędy polskie oraz kolędy Św. Franciszka w Miotku na zaprosze- 22 maja, Puchar Wójta,
i pastorałki z różnych miejsc na świecie. nie proboszcza ks. Antoniego Swadźby. 22 czerwca, Puchar Prezesa.
Koncert zakończyliśmy wspólnym Bardzo dziękujemy.
Mykanów
Jesteśmy wdzięczni wszystkim na- 24 marca , Lubojanka, Puchar Wiosny,
odśpiewaniem wraz z zebranymi słuchaczami przy akompaniamencie naszej szym przyjaciołom i stałym słuchaczom 19 maja, Ostrowy, Puchar Lata,
pani organistki kolędy „Cicha noc”. Po za udział w naszych koncertach oraz za 29 września, Koniecpol, Puchar Jesieni,
koncercie, na zaproszenie Burmistrza wiele miłych słów w naszym kierunku, 15/16 czerwca , Poraj, maraton nocny,
Miasta Kalety spotkaliśmy się razem daje nam to energię i motywację do dal- 29/30 czerwca, Ostrowy, maraton nocny.
przy kawie i ciepłym posiłku w restaura- szej pracy na chwałę naszego chóru.
cji Kasyno. Bardzo dziękujemy.
Zapraszamy wszystkich miłośników Blachownia
W następnych tygodniach chór Sonata śpiewu chóralnego, ludzi muzycznie 26 maja Puchar Burmistrza,15/16 Puchar
kolędował w parafii pw. Św. Trójcy wrażliwych, na cotygodniowe nasze 15/16 czerwca, Puchar Mongoła, (grunt),
w Koszęcinie na zaproszenie proboszcza próby w poniedziałki o 16.00 do MDK 14/15 sierpnia, maraton nocny (grunt)
ks.
Krzysztofa
R z e ź n i c z k a , w Kaletach.
Terminy zawodów mogą ulec zmianie!
oraz w parafii pw. Św. Teresy BenedykJacek Lubos
ty od Krzyża (Edyty Stein)
CZEŚĆ PIEŚNI I MUZYCE
na zaproszenie proboszcza ks. AntonieCHÓR SONATA
Opłaty za wędkowanie
go Zająca.
Bogdan Łazaj

Ś

w 2019 roku

I

nformujemy, że skarbnik koła PZW
w Kaletach będzie przyjmował do
końca marca br. opłaty za wędkowanie, które będzie można uiścić w każdy
poniedziałek w godzinach 17.00 - 19.00
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach
(I piętro - Biblioteka Miejska). Od
kwietnia br. opłaty tej będzie można
dokonać na kaletańskim Orliku (wjazd
od ulicy Gwoździa). Więcej informacji
u skarbnika Koła p. Arkadiusz Meryka, tel. 574 703 062.

Jacek Lubos
www.kalety.pl
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Daj swojemu dziecku szansę na dobre wykształcenie.
Wybierz Zespół Szkół i Przedszkola w Miotku!

Szanowni Rodzice,
serdecznie zapraszamy do zapoznania
się z ofertą Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku. Szczególnie
zwracamy się do tych z Państwa, których dzieci zakończą w czerwcu br.
edukację wczesnoszkolną w klasie
trzeciej, gdyż mamy możliwość utworzenia w naszej szkole oddziału klasy
czwartej.
ZSiP znajduje się przy ulicy Orzeszkowej 10, jest to ulica prostopadła do
drogi wojewódzkiej 908, co zapewnia
dobry dojazd zarówno od strony Częstochowy jak i Tarnowskich Gór.
Bliskość lasu i ustronność szkoły zapewnia ciszę i podnosi komfort nauki.
Przy placówce znajdą Państwo parking.
Przy głównej drodze z kolei znajduje się
przystanek autobusowy.
Przed wejściem został utworzony mini ogród botaniczny, przy którym można
zaczerpnąć świeżego powietrza lub udać
się na spacer w ramach zajęć wychowawczych czy biologicznych. Poza tym
na terenie szkolnym posiadamy plac
zabaw oraz wielofunkcyjne boisko,
z którego uczniowie korzystają na lekcjach wychowania fizycznego.
Sam budynek szkoły został niedawno
wyremontowany zarówno na zewnątrz
jak i wewnątrz. Szczególnie uwagę przykuwają jasne, szerokie i dobrze oświetlone korytarze. Również łazienki na
pierwszym i drugim piętrze oraz świetlica i stołówka przeszły generalny remont.
Priorytetem dla naszej kadry jest to by
dzieci uczące się w szkole były zawsze
traktowane indywidualnie, każdy nauczyciel, a szczególnie wychowawca,
stara się dobrze rozpoznać ich potrzeby
i na nie odpowiadać. Wielką staranność
przywiązujemy do rozwijania naturalnych zdolności uczniów, przez pobudzanie ich potencjału. Ważne jest dla przy-

wiązanie do tradycji. W tym
roku szkolnym został nadany
sztandar szkoły, który stanowi
bardzo ważny symbol społeczności placówki.
Ponieważ szkoła należy do
mniejszych placówek w regionie, wszyscy się znają. Klasy
nie są przepełnione, a nauczyciele mogą skupić się na
uczniach i ich indywidualnych
potrzebach. Motywują do nauki, rozwijania umiejętności
oraz talentów. Każda klasa ma przypisaną salę, w której odbywają się wszystkie
ich lekcje (poza w- f, informatyką i językami obcymi). Przywiązanie do sali,
o którą dbają (np. dekoracje świąteczne),
wyzwala w uczniach poczucie rodzinnej
atmosfery, wspólnoty i odpowiedzialności.
Szkoła to też pierwsze miejsce rozwijania zainteresowań. We współpracy
z rodzicami czy innymi placówkami
oświatowymi takimi jak np. Domy Kultury, uczniowie mogą prezentować swoje talenty. Przykładem jest to, że zawsze
podczas akademii i uroczystości szkolnych, a nawet miejskich (jasełka na rynku w Kaletach, Gala Przedsiębiorczości)
uczniowie chętnie sami zgłaszają swoją
gotowość do występu. Nasza Szkoła jest
też dla uczniów wsparciem w samodzielnym dążeniu do rozwijania wiedzy
z interesujących ich zagadnień. Odbywają się tu różne zajęcia dodatkowe (np.
robotyka). Posiadamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę ze stanowiskiem komputerowym. W budynku mieści się również
filia biblioteki miejskiej, dzieci mają
więc na miejscu bogaty księgozbiór.
Nauczyciele wykorzystują nowoczesne
technologie. Do dyspozycji w salach są
tablice interaktywne, rzutniki i komputery z dostępem do Internetu.
Posiadamy
osobne pracownie tematyczne: są nimi sala
językowa ze stanowiskami wyposażonymi
w słuchawki, przestronna sala gimnastyczna
oraz dodatkowa sala ze
sprzętem do ćwiczeń
w ramach zajęć w-f
oraz pracownia informatyczna. Znajduje się
tu także osobna sala do
gimnastyki korekcyjnej.

We wrześniu do użytku zostanie oddana
sala terapeutyczna, z której skorzystają
w szczególności uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Chętni rodzice mogą brać aktywny
udział w życiu szkoły. Są zapraszani do
różnorodnych przedsięwzięć, mogą liczyć na stały kontakt z dyspozycyjnymi
wychowawcami, nauczycielami oraz
dyrekcją. Zdanie rodziców i opiekunów
jest bardzo ważne dla wszystkich pracowników jak i Dyrekcji, a wszelkie
sugestie dotyczące poprawy działania
szkoły są rozpatrywane z pełną rozwagą.
Dbamy o to, aby szkoła była bezpieczna.
Posiadamy monitoring zewnętrzny.
Świetlica szkolna zawsze funkcjonuje
w razie potrzeby. W stołówce uczniowie
mogą skorzystać z dwudaniowych obiadów w niskiej cenie.
Nauczyciele i Dyrekcja zabiegają
o udział uczniów w wymianach zagranicznych w ramach takich programów
jak Erasmus + oraz Comenius. Nasi
uczniowie skorzystali z wyjazdów do
Turcji, Włoch, Hiszpanii, Estonii, Anglii, gdzie poznawali kulturę, język
i nawiązywali nowe znajomości, a w
niektórych przypadkach nawet przyjaźnie.
Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad
wyborem szkoły dla Waszych dzieci,
jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu z sekretariatem. Ze swojej strony zapewniamy, że nasza placówka kompleksowo przygotuje uczniów do
nauki w szkołach ponadpodstawowych.
Nowoczesne technologie, pracownia
językowa, serdeczni i pomocni nauczyciele czy salka terapeutyczna z pewnością pozytywnie wpłyną na całokształt
nauki.

Dyrektor ZSiP oraz nauczyciele
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Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

I

nformujemy, że rozpoczynają się
zapisy dzieci do przedszkoli.
Dzieci korzystające w bieżącym roku
z usług przedszkola mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału
w naborze! W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Deklaracje
przyjmowane
będą
w okresie od 15 lutego 2019 r. do 30
marca 2019 br.
W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą mieć pełną
świadomość, że wówczas ich dziecko
uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane
do przedszkola po raz pierwszy.
Ważną informacją jest fakt, że
o przyjęciu dziecka do przedszkola nie
będzie decydować kolejność zgłoszeń!
W naborze będą brały udział tylko
dzieci zapisywane do przedszkola po raz
pierwszy. Rodzice tych dzieci będą zobowiązani wypełnić wniosek zgodnie
z regulaminem rekrutacji. Wniosek
o przyjęcie do publicznego przedszkola
można znaleźć na stronie www.kalety.pl
oraz na stronie placówki przedszkolnej.
Wnioski będzie można składać w godzinach pracy przedszkola od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r.
Osoby bez dostępu do Internetu mogą
pobrać wniosek w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Rodzice mogą
ubiegać się o miejsce maksymalnie
w dwóch placówkach, wskazując zgodnie z preferencją pierwsze i drugie
przedszkole.
Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu do placówki, wówczas dziecko nie bierze udziału
w procesie rekrutacji. Obowiązujące
przepisy prawa wymagają złożenia we
wniosku oświadczeń rodziców. Każde
Oświadczenie musi być potwierdzone
podpisem obydwu rodziców lub prawnych opiekunów.
Dnia 15 kwietnia 2019 r. nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
i
niezakwalifikowanych
do przedszkola.
Następnie do dnia 29 kwietnia 2019
r. do godziny 15.00 rodzice będą mogli

potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka
do przedszkola.
Ostateczna lista dzieci przyjętych do
placówek nastąpi dnia 30 kwietnia
2019 r.

tów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić
do dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora placówInformacje ogólne: Do przedszkoli ki. Jeżeli po 1 września 2019 r. pojawią
przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w się wolne miejsca /rezygnacja/, propozyKaletach.
cja kierowana będzie do rodziców dzieci
Kryteria podstawowe wymienione są nieprzyjętych w wyniku postępowania
w ustawie:
rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydować liczba uzyska1) wielodzietność rodziny kandydata;
nych w rekrutacji punktów.
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziKarty zgłoszeniowe dziecka do przedców kandydata;
szkola można pobierać u wychowawców
4) niepełnosprawność obojga rodziców
grup lub u dyrektora przedszkola. Zaprakandydata;
szamy do naszych przedszkoli dzieci
5) niepełnosprawność rodzeństwa kan3,4,5 i 6 - letnie z terenu Gminy Kalety.
dydata;
Informacje dotyczące rekrutacji dostęp6) samotne wychowywanie kandydata w ne są na stronie internetowej naszego
rodzinie;
miasta, stronach internetowych przed7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
szkoli oraz bezpośrednio w placówkach
Powyższe kryteria mają jednakową war- u dyrektorów przedszkoli.
tość. W przypadku równorzędnych wyInformacje dodatkowe:
ników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego pod uwagę
Do przedszkola dzieci zapisywane
będą brane kryteria na podstawie
są
jeden
raz w roku szkolnym. W kolejUchwały Rady Miejskiej w Kaletach.
nych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do
Kryteria dodatkowe obowiązujące na
wypełnienia deklaracji w celu kontynudrugim etapie postępowania rekrutacyjowania edukacji w placówce. W wyniku
nego:
nowelizacji ustawy o systemie oświaty
1. kandydat, którego oboje rodziców w roku szkolnym 2019/2020 przygotopracuje/studiuje/uczy się w trybie dzien- waniem przedszkolnym objęte są dzieci
nym lub jest wychowywany samotnie sześcioletnie, dzieci pięcioletnie, czteroprzez jednego rodzica - 32 punkty letnie i trzyletnie mają zagwarantowane
2. kandydat, którego rodzeństwo konty- miejsce w przedszkolu.
nuuje edukację przedszkolną w przedszkolu lub zostało objęte obowiązkiem
UWAGA! RODZICE DZIECI
rocznego przygotowania przedszkolnego
6 – LETNICH
w przedszkolu - 16 punktów
(ROK URODZENIA 2013)
3. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - 10
W roku szkolnym 2019-2020 do szkoły
punktów
4. kandydat z rodziny objętej nadzorem mogą być zapisane także dzieci sześcioletnie z rocznika 2013.
kuratorskim - 5 punktów
Kandydaci zamieszkali poza obszarem
Gminy Kalety będą mogli być przyjęci
do
przedszkola,
jeżeli
po przeprowadzeniu pierwszego etapu
postępowania rekrutacyjnego dana placówka będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania
do publicznej wiadomości listy kandyda-

Każde dziecko 3, 4, 5, 6 - letnie ma
prawo do edukacji przedszkolnej.
O przygotowanie odpowiedniej liczby
miejsc zadba gmina, z kolei rodzice będą
mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola.
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Nabór na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach ogłasza nabór
do klasy I i IV na rok szkolny 2019/2020
Zasady rekrutacji
1. Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach na okres od 1.09.2019 do 31.08.2020.
Ulice: Anioła, Armii Krajowej, Asnyka, Bajeczna, Bema, Borka, Bolesława Chrobrego, Brzechwy, Brzozowa, Chmielna,
Chopina, Czarneckiego, Czesława Miłosza, Damrota, Dąbrowskiego, Dębowa 1-32, Długosza, Dolna, Drzymały,
Działkowa, Dworcowa, Fabryczna, Gajowa, Gawlika, Głowackiego, Gwoździa, Harcerska, Imbirowa, Jana Pawła II,
Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kołłątaja, Kopernika, Korfantego, Konopnickiej, Kosmonautów, Koszęcińska, Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Krótka, Księdza Drozdka, Księdza Popiełuszki,
Księdza Rogowskiego, Księżycowa, Kuźnicka, Kwiatowa, Leśna, Ligonia, Lipowa, Lompy, Lubliniecka, Lubocz,
Łączna, Łowiecka, Matejki, Miarki, Mickiewicza, Młodzieżowa, Moniuszki, Morcinka, Nałkowskiej, Nowa, Okrzei, Plac
Zjednoczenia, Piastów, Pokoju, Polarna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Posterunek Kolejowy, Powstańców Śląskich,
Prusa, Ryszarda Kaczorowskiego, Reja, Roździeńskiego, Rycerska, Rymera, Rzeczna, Sienkiewicza, Skłodowskiej Curie,
Słowackiego, Słowiańska, Sobieskiego, Spokojna, Sportowa, Stanisława Lema, Szkolna, Szymanowskiego, Topolowa,
Tetmajera, Tuwima, Twardowskiego, Traugutta, Tylna, Wesoła, Witosa, Władysława Łokietka, Wodna, Wolności,
Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zielona, Zagłoby, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, 1 Maja, 3 Maja.
2. Zgłoszenie do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach na rok szkolny 2019/2020, dla kandydatów należących do obwodu Szkoły należy wysłać lub przynieść do placówki do 30 marca 2019 r.
Formularz zgłoszeń można pobrać i wydrukować ze strony www.kalety.pl lub ze strony internetowej placówki
3. Wniosek o przyjęcie do klasy I i IV Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach KANDYDATA
ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY na rok szkolny 2019/2020 należy wysłać lub przynieść
do placówki pomiędzy 1.03.2019 a 31.03.2020.
Formularz zgłoszeń dzieci spoza obwodu można pobrać i wydrukować ze strony www.kalety.pl
lub ze strony internetowej placówki.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku ogłasza nabór
do klasy I i IV na rok szkolny 2019/2020
Zasady rekrutacji:
Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku na okres od 1.09.2019 do 31.08.2020.
Ulice: Barbary, Boczna, Bracka, Bukowa, Celulozowa, Cicha, Cynkowa, Dębowa nr 39-82, Gołębia,
Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Jastrzębia, Klonowa, Krucza, ks. Jana Twardowskiego, ks. Sylwestra
Antosza, Letniskowa, Lubszecka, Miła, Miodowa, Młyńska, Myśliwska, Norwida, Ofiar Katynia, Ogrodowa,
Orzeszkowej, Owocowa, Paderewskiego, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców, Radosna, Rodziewiczównej,
Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Stawowa, Tarnogórska, Tulipanowa, Ustronna, Wąska, Wczasowa, Wiejska,
Wierzbowa, Wiosenna, Zapolskiej.
Wniosek o przyjęcie do klasy I i IV Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku dla kandydatów należących
do obwodu Szkoły można pobrać i wydrukować ze strony www.kalety.pl lub ze strony internetowej placówki.
Termin przyjmowania zgłoszeń – od 1 lutego 2019 do 30 marca 2019 r.
WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY na rok szkolny
2019/2020 można pobrać i wydrukować ze strony www.kalety.pl lub ze strony internetowej placówki.
Termin przyjmowania zgłoszeń – od 1.03.2019 do 31.03.2019.
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Samorząd Miasta Kalety po raz ósmy podziękował kaletańskim przedsiębiorcom
(dokończenie ze str. nr 1)

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy
artystyczne. W repertuarze wokalnym wystąpiła
mieszkanka naszego miasta p. Dominika Ślimok,
natomiast uczniowie Zespołu Szkól i Przedszkola w
Kaletach Miotku Jakub Pakuła i Wiktor Czornik zaprezentowali swój talent muzyczny, grając przepiękne utwory muzyki poważnej na pianinie.
Na gali obecnych było około 150 przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie
miasta. Ponadto swoją obecnością zaszczycili uroczystość m.in. poseł na Sejm RP Barbara Dziuk, poseł Tomasz Głogowski, radny Sejmiku Śląskiego
Józef Kubica, Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego
Sebastian Nowak, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński, radni Powiatu Tarnogórskiego Eugeniusz Ptak i Lucjan Galios, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach
Ewa Brachaczek, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bytomiu Jolanta Wąsowska, Komendant
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Piotr Krężel, były Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej
Pilot, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Świerklaniec Wojciech Kubica, Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Koszęcin Dariusz Golis, Dyrektor
MOW w Kaletach Henryk Wrzesień, radni miejscy:
przewodnicząca Janina Perz, Irena Nowak, Mirosława Potempa, Barbara Przybyła, Michał Brol, Edward
Drabik, Antoni Jeż, Jerzy Kloze, Grzegorz Krupa,
Zygmunt Mirowski, Krzysztof Rogocz, Alojzy Rupik, Ryszard Sendel i Dawid Wolnik.

Aleksandra Wilk

Miasto Kalety
zawnioskowało o kolejne środki na
odnawialne źródła energii

M

iasto Kalety złożyło wniosek o dotację
w kwocie 917.568,53 PLN w ramach osi
priorytetowej Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt
pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”.
Polegał on będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej blisko 200 kW składającej się z 630 szt. paneli o mocy 315 Wp każdy dla
potrzeb energetycznych Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w Kaletach, a także budowie 3 instalacji
fotowoltaicznych o mocy 5 kW na dachach Miejskiego Przedszkola w Kaletach, białego budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach oraz
Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku.
Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę stanu
środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji
CO2 oraz innych szkodliwych związków i pyłów do
atmosfery. Realizacja projektu uzależniona jest od
pozyskania przez miasto Kalety dotacji na ten cel.

Klaudiusz Kandzia

Minister Sportu spotkał się w Kaletach
z przedstawicielami klubów sportowych

J

ak wcześniej informowaliśmy, w poniedziałek 28
stycznia w Kaletach, odbyło się
spotkanie Pana Jana Widery –
Wiceministra Sportu i Turystki z działaczami sportowymi
z terenu Powiatu Tarnogórskiego. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Poseł
na Sejm RP Pani Barbary
Dziuk.
W pierwszej kolejności Pan Minister przedstawił zebranym informację, jakie usprawnienia oraz nowe projekty i inicjatywy udało wdrożyć
się w ramach funkcjonowania Resortu Sportu w minionych 3 latach
działalności. W kolejnych punktach spotkania przedstawione zostały
założenia programów dotacyjnych dedykowanych właśnie klubom
sportowym i wykorzystanie środków w latach ubiegłych. Następnie
zebrani mieli okazję do zadawania przedstawicielowi rządu pytań
w sprawach, z którymi na co dzień mierzą się w szczególności niewielkie kilkusekcyjne Kluby Sportowe. Z ramienia władz samorządowych
Miasta Kalety w spotkaniu wziął udział Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach
Alojzy Rupik. Spotkaniu brali udział również prezesi oraz członkowie
zarządu dwóch największych Klubów Sportowych z terenu Miasta Kalety Unia Kalety i Małapanew Kuczów.

Marek Parys
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Nowy program rządowy
‘’Posiłek w szkole
i w domu”

M

iejski
Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że od stycznia 2019 r.
zaczął obowiązywać nowy wieloletni rządowy
program ,,Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.
Rada Miejska w Kaletach w dniu 24
stycznia 2019 r. podwyższyła kryterium
dochodowe, uprawniające do udzielenia
posiłków i świadczeń rzeczowych w ramach tego programu, do wysokości
150% kryterium zgodnego z ustawą
o pomocy społecznej. Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym
gorącego posiłku. Ponadto, pomoc ta
będzie mogła być realizowana w formie
posiłku czy pomocy rzeczowej w postaci
produktów żywnościowych osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz
kryterium dochodowe, (150% obowiązującego kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ), tj.
– 792 zł dla osoby w rodzinie,
– 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.
Szczegółowych informacji udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaletach nr tel. 34 3578656,
34 3527643.

Renata Czudaj

Prawie 21.000 zł dodatkowych środków
dla miasta Kalety z rezerwy subwencji oświatowej

M

iasto Kalety w 2018 r. otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 820 zł
z 0,4 % z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie
wniosku złożonego przez Miasto Kalety do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do
nauki przedmiotów przyrodniczych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Kaletach.

Dariusz Szewczyk

W

Sprawozdanie z III sesji
Rady Miejskiej w Kaletach

czwartek 24 stycznia 2019 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się III sesja
VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina
Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15
radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę
do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Po sprawozdaniach przewodniczącej
Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu
międzysesyjnego sprawozdanie z działalności ośrodka SENIOR+ przedstawiła
Pani Aleksandra Cieślik. W następnych
punktach porządku obrad radni podjęli
uchwały:
Nr 26/III/2019 w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2019 rok.
Nr 27/III/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
Nr 28/III/2019 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr 29/III/2019 w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
Nr 30/III/2019 zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych.
W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące
sprawy, głos zabrał również radny powiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając
sytuację w Powiecie Tarnogórskim.

Małgorzata Mazur

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kaletach za 2018 rok

G

minna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 r. odbyła 4 posiedzenia. Komisja wezwała 11 osób, z których 5 osoby zgłosiły się na posiedzenia komisji.
Z ww. osobami przeprowadzono rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia odwykowego. Osoby były wzywane
na posiedzenie komisji na wniosek rodziny, pracowników socjalnych MOPS
w Kaletach, Policji oraz pedagogów
szkolnych.
Wezwane osoby otrzymały skierowanie do uczęszczania w zajęciach terapeutycznych Kaletańskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”,

a także na zajęcia z Certyfikowanym
Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.
W 2018 roku terapią z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień było objętych 14 osób – mieszkańców Kalet, zajęcia odbywały się w budynku Urzędu Miasta w Kaletach.
W 2018 Komisja wydała 1 pozytywne
postanowienie dotyczące pozwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przyłączyła
się również do Programu „Bezpiecznie –
chce się żyć”, realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego wraz z Komendą Powiatową

Policji w Katowicach.
Ponadto m.in. w roku ubiegłym, została przeprowadzona Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Kalet,
a także szkolenie pt. „Kampania informacyjna dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Miasta Kalety”.
Dodatkowo członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kaletach, w 2018 roku
uczestniczyli w spotkaniach Zespołu
Interdyscyplinarnego, który zajmuje się
sprawami dot. przemocy w rodzinie.

Ewa Mikołajewska– Haiska
www.kalety.pl
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Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaletach za 2018 r.

M

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2018 r.
realizował zadania własne i zlecone.
W ramach świadczeń pomocy społecznej w 2018 r. zadaniem własnym
gminy była pomoc w formie zasiłku
celowego, celowego specjalnego, pomocy żywieniowej, pokrycie kosztów
wyżywienia i pobytu w Dziennym Domu Pomocy Środowiskowej dla osób
Niepełnosprawnych, pokrycie kosztów
pobytu w Domu Pomocy Społecznej
dla osób psychicznie chorych, realizacja usług opiekuńczych oraz zasiłki
dotowane z budżetu państwa (zasiłki
stałe , okresowe i pomoc obiadową).
W 2018r. objęto pomocą społeczną
179 rodzin, 427 osób w rodzinach.
Zadaniem zleconym ośrodkowi pomocy społecznej są świadczenia rodzinne,
świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
świadczenia „Dobry start 300+”oraz
Karta Dużej Rodziny.
W ramach zadań własnych gminy
zrealizowano:
1.
Dożywianie
W związku z prowadzoną pomocą
w formie dożywiania nasza gmina
uczestniczy w wieloletnim programie
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uchwałą Nr 313/XXXVI/2014
Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21
stycznia 2014 r. zostały ustalone zasady
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
na lata 2014- 2020 oraz Uchwałą Nr
312/XXXVI/2014r. Rady Miejskiej
w Kaletach z dnia 21 stycznia 2014r.
przyjęto program osłonowy tj.” Program
gminy w zakresie dożywiania” .
W 2018 r. na ten cel wydatkowano
126.780 zł , z czego środki własne gminy wynosiły 50.712 zł (40,00% udziału),
dotacja z budżetu państwa 76.068 zł.
(60,00 % udziału).
Z dożywiania skorzystało 111 dzieci
oraz 4 osoby dorosłe.
Pomoc żywieniowa realizowana jest
w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum
w Kaletach i Kaletach- Miotku, Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kaletach
i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Kaletach
– Miotku, Niepublicznym Przedszkolu
„Bystrzaki” z Oddziałami Integracyjnymi w Kaletach , Punkcie Przedszkolnym
„Mali odkrywcy” w Kaletach, , Specjal-

nym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach.
W restauracji „CASYNO” w Kaletach 4
osoby dorosłe korzystały z gorącego
posiłku.
2. Usługi opiekuńcze
Z usług opiekuńczych skorzystały 23
osoby. Na ten cel wydatkowano 230.587
zł. Usługi opiekuńcze świadczone są
przez 4 etatowe opiekunki domowe oraz
4 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie.
Z usług opiekuńczych korzystają osoby
niepełnosprawne i osoby w podeszłym
wieku, które nie mają możliwości opieki
ze strony rodziny. Usługi opiekuńcze
zapewniają pomoc w miejscu zamieszkania podopiecznego zapewniając mu
usługi w prowadzeniu gospodarstwa
domowego tj. zakupy, utrzymanie
mieszkania w czystości, gotowanie itp.
3. zasiłki celowe, celowe specjalne
- 173 osób, na kwotę – 113.961 zł.,
z tego : zasiłki celowe z budżetu gminy
79.402 zł zasiłki celowe z dotacji państwa w ramach dożywiania – 34.559 zł
W ramach zasiłków celowych udzielano
pomocy w formie zasiłków pieniężnych
na zakup żywności, leków, opału, odzieży, w formie rzeczowej tj. realizacja
talonów żywnościowych, zakup opału,
podręczników i zeszytów dla dzieci,
realizacja recept lekarskich, dopłata do
energii elektrycznej itp.
4. pokrycie kosztów pobytu, wyżywienia i rehabilitacji dziecka w Dziennym
Domu Pomocy dla Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach
- pobyt 1 dziecka, świadczeń-12 – koszt
12.852 zł.
Rodzina dokonuje częściowego zwrotu
kosztów pobytu w DPS.
5. zasiłki okresowe
– 24 rodzin- – 59.777 zł, z czego:
- z budżetu gminy - 0 zł
- z budżetu państwa - 59.777zł
Głównym powodem przyznawania zasiłków okresowych jest bezrobocie.
6. zasiłki stałe
- 45 osób - kwota – 222.379 zł.
Podstawą otrzymania zasiłku stałego jest
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i dochód poniżej kryterium dochodowego ( dla osoby samotnej
– 634 zł , dla osoby w rodzinie 514 zł,
od 01.10.2018 r. - dla osoby samotnej –
701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.)
7. składki zdrowotne od zasiłków stałych

– osoby – 36 osób - kwota - 17.207 zł
8. Dom pomocy społecznej
- 1 osoba – koszt. 30.241 zł, pobyt
w Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Lublińcu.
W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kaletach brał udział
w następujących programach: .
1. Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 w ramach EFS Najbardziej Potrzebującym
- otrzymaliśmy 15.888,60 kg żywności
na wartość – 78.834 zł , obdarowano 315
osób ( pomoc cykliczna). Wydatek gminy związany z programem- 3.500 zł
2. Program ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- w 2018 r. na ten cel wydatkowano
126.780 zł , z czego środki własne gminy wynosiły 50.712 zł (40,00% udziału),
dotacja z budżetu państwa 76.068 zł.
(60,00 % udziału).
3. Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Kalety.
W ramach programu przy MOPS Kalety działa Zespół Interdyscyplinarny.
W 2018 r. wpłynęło 13 niebieskich kart
przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania oraz 16 posiedzeń grup roboczych.
4. Program „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok
2018”
W ramach programu zatrudniono 2 asystentów rodziny. Wydatkowano na ten
cel - 25.400 zł. Pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości 6.744 zł
Pracownicy socjalni tut. ośrodka są
członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach oraz członkami Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Kaletach.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
za 2018 r.
Gmina zleciła Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Kaletach zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej. W ramach tego zadania opłacaliśmy w części wydatki za
opiekę i wychowanie 5 dzieci z terenu
gminy w pieczy zastępczej. Wydatkowano w 2018 r. kwotę 8.577 zł. W 2018 r.
zatrudniono 2 asystentów rodziny na
umowę zlecenie.

www.kalety.pl
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Wydatki na wynagrodzenie asystenta
rodziny pokrywane były z budżetu gminy – 25.400 zł i budżetu państwa w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok
2018” - 6.744 zł Pod opieką asystenta
znalazły się 12 rodzin. Działania na
rzecz rodziny to realizacja Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2018 r. z dożywiania skorzystało 111 dzieci. Wsparcie rodziny to wypłacone w 2018 r. zasiłki celowe i celowe specjalne na pokrycie podstawowych
potrzeb rodziny, finansowanie pobytu
i wyżywienia dziecka w ośrodku wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
( Dzienny Dom Pomocy w Tarnowskich
Górach) oraz wsparcie rzeczowe w formie paczek żywnościowych w ramach
Programu Pomocy Żywieniowej na lata
2014-2020. W 2018 r. współpracowano
z rodzinami problemowymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - 4 posiedzeń komisji.
Rodziny korzystały z porad psychoterapeuty ds. uzależnień 14 rodzin Wsparcia
udzielano rodzinom dotkniętym problemem przemocy. Gmina prowadzi
2 świetlice środowiskowe tj. świetlica
„Przystań” i „Port”. W 2018 r. pod opieką świetlic było 80 dzieci z naszej gminy.

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kaletach
w roku 2018.

dojazd ” – 30.589,53 zł.
- w miesiącu wrześniu 2018 roku jak co
roku wypłacono tzw. „wyprawki szkolne” w związku z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego 2018/2019 w wysokości
26.835 zł.
- szczęśliwym rodzicom, których rodziny powiększyły się o nowonarodzonego
potomka wypłacono dodatki do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 25.817,55 zł.
- natomiast 65.000 zł przeznaczono na
wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka, czyli tzw.
„becikowego”.
- w 2018 roku 14 matek, które nie posiadało uprawnień do zasiłku macierzyńskiego skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego.
- ogółem wypłacono z tego tytułu 196.417,64 zł.
-ze świadczeń opiekuńczych korzystało
w 2018 roku 293 osób którym ogółem
wypłacono 1.159.644,54 zł świadczeń
w tym:
-na zasiłki pielęgnacyjne przeznaczono 524.530,64 zł,
-na świadczenia pielęgnacyjne
462.140,60 zł,
-na specjalny zasiłek opiekuńczy
91.768,10 zł.
-na zasiłek dla opiekuna 81.205,20 zł

Ponadto 30 osób było objętych ubezpieczeniem emerytalno – rentowym a 13
osób ubezpieczeniem zdrowotnym
z tytułu uprawnienia do świadczeń opieI. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze. kuńczych, w związku z opieką nad nieW 2018 roku w naszym Ośrodku Pomo- pełnosprawnym członkiem rodziny.
cy Społecznej wydatkowano ogółem na
świadczenia rodzinne oraz świadczenia II. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
opiekuńcze kwotę 2.423.056,49 zł.
W tym:
-Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do W 2018 roku wypłacono kwotę 144.280
zasiłku były przyznane na 614 dzieci zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 33 osoby uprawnione do
w 351 rodzinach.
Z powyższej kwoty na zasiłki rodzinne alimentów. Kwoty zwrócone przez dłużwydano 575.036,00 zł natomiast na do- ników alimentacyjnych tytułem zwrotu
datki do zasiłku rodzinnego przeznaczo- wypłaconych świadczeń alimentacyjno kwotę 287.608,00 zł. Z dodatków do nych wyniosły 46.620,47 zł co oznacza,
zasiłku rodzinnego największą kwotę że z wydanych środków na wypłatę ww.
świadczeń odzyskano kwotę stanowiącą
przeznaczono:
- na dodatek z tytułu opieki nad dziec- 32,31 %.
kiem w okresie korzystania z urlopu - w 2018 r. prowadzono postępowanie
administracyjne wobec 19 dłużników
wychowawczego - 69.256,69 zł, alimentacyjnych.
Dla 4 z nich wydano
- na dodatek z tytułu wychowywania
decyzje
o
uznaniu
ich za uchylających
dziecka w rodzinie wielodzietnej –
się
od
zobowiązań
alimentacyjnych.
59.034,79 zł,
-na dodatek z tytułu samotnego wycho- - w sprawie 2 dłużników złożono w prokuraturze wnioski o ściganie za przewywania dziecka – 40.646,00 zł,
stępstwo
określone w art. 209 kodeksu
- na dodatek z tytułu podjęcia przez
karnego
(uchylanie
się od obowiązku
dziecko nauki w szkole poza miejscem
alimentacyjnego)
oraz
wystąpiono
zamieszkania, czyli na tzw. „ dodatek na

z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy
w 2 sprawach.
- w związku z przyznaniem świadczeń
z funduszu alimentacyjnego złożono 25
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa określonego w art. 209 § 1.
- dłużnicy, którzy posiadają zadłużenie
za okres dłuższy niż 6 miesięcy są zgłoszeni do Biura Informacji Gospodarczej
Infomonitor, do rejestru dłużników
ERIF, do Krajowego Biura Informacji
Gospodarczej KBIG, Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych KIDT
oraz Krajowego Rejestru Długów KRD wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zgłoszonych jest 49 dłużników.
III. Karta Dużej Rodziny
W 2018 r. w Gminie Kalety zostało zamówionych 204 Kart Dużej Rodziny dla
członków rodzin wielodzietnych z czego
43 – tradycyjnych (plastikowych) a 161
– elektronicznych.
Na dzień 31.12.2018 r. liczba wszystkich przyznanych Kart Dużej Rodziny
w naszej gminie wynosi 690 w tym: 451
dla dzieci a 239 – dla rodziców co dotyczy 96 rodzin.
IV. Świadczenie wychowawcze –
,,Program 500 +’’.
W 2018 roku wypłacono 4.088.052,50 zł
świadczeń wychowawczych. Programem
zostało objętych 683 dzieci z naszego
miasta w wieku do 18 roku życia w 459
rodzinach.
V. Świadczenie „Dobry Start 300+”.
W 2018 roku po raz pierwszy wypłacono jednorazowe wsparcie dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymały świadczenie bez
względu na dochód. W naszym mieście
wypłacono ogółem 245.700,00 zł oznacza to, że świadczeniem dobry start objęto 819 uczących się dzieci w szkole do
ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych- 24
roku życia w 593 rodzinach.

Renata Czudaj
www.kalety.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
z dopiskiem: „Przetarg na wynajem
lokalu użytkowego, zlokalizowanego
w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach” i w dniu przetargu przedstawić
dowód wpłacenia wadium.

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza
pisemny nieograniczony przetarg na
wynajem lokalu użytkowego,
zlokalizowanego w budynku przy
ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach

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.

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

Opis nieruchomości:
Lokal
użytkowy
o
powierzchni
70,40 m2, 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 m2 w stanie
dobrym.
Cena wywoławcza:
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni wynosi: 14,00 zł. netto.
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT.
Termin i miejsce przetargu:
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu
zaklejenia, w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2
w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. do
godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutym
2019 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 21 lutego 2019 r.
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Przekaż 1% podatku na rzecz klubu LKS
Małapanew Kuczów

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,
PT-28,PIT-36 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334
oraz w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
wpisać nazwę naszego klubu, czyli
MAŁAPANEW KUCZÓW.
Przekazując nam 1 % płaconego podatku, również
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przeznaczone na poprawę warunków uprawiania sportu przez
dzieci i młodzież w klubie Małapanew Kuczów.

www.kalety.pl
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