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Rokrocznie w ostatnich dniach starego roku Rada Miejska na gru-
dniowej sesji zajmuje się głównie uchwaleniem budżetu na na-
stępny rok. Podobnie jak w latach ubiegłych wchodzimy w nowy 
rok mając do wykonania szereg inwestycji, które mają poprawić 
naszą gminną rzeczywistość , poprzez ich wykonanie ułatwić co-
dzienne życie naszym mieszkańcom. Wykaz ważniejszych zadań 
podajemy poniżej. Nie będę ich teraz szczegółowo omawiać, 
będziemy do nich powracać w chwili rozpoczęcia lub zakoń-
czenia poszczególnych inwestycji. Na pewno będzie to trudny 
i ciekawy rok. Zapowiedzi rządu dotyczące wielu zmian doty-
czą w dużej mierze funkcjonowania i fi nansowania samorzą-
du gminnego. Już dzisiaj musimy podejmować działania, aby 

przygotować się w szkołach do nowej sytuacji, w której zo-
stał zniesiony obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich. Musimy 
przygotować również przedszkola, gdyż nie wiemy jaką decy-
zję podejmą rodzice, czy zdecyduję się posłać swoje 6-letnie 
dzieci do szkoły czy pozostawią je w przedszkolach. Nie wie-
my również jaki będzie los gimnazjów. Zapowiadana inicjaty-
wa podniesienia kwoty wolnej od podatku może mieć znaczący 
wpływ na dochody każdej gminy. Przed nami trudny i pełen 
niewiadomych rok. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie 
pozwoli nam pokonać wszystkie trudności i zrealizować zapla-
nowane w budżecie zadania.

Burmistrz MiG Kąty Wr. Antoni Kopeć

Budowa sieci wodociągowej w ul Starowiejskiej w Smolcu 
250 000,00 zł

Przejęcia sieci wodociągowej
120 000,00 zł

Kontynuacja rozbudowy drogi nr 347 polegająca na budowie chodni-
ka i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie, ul Popiełuszki (od ul. 
Nowowiejskiej do ul. Przemysłowej)

1 000 000,00 zł
Dotacja celowa na pomoc fi nansową udzielaną między jednostka-
mi samorządu terytorialnego na dofi nansowanie własnych zadań in-
westycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Smolec, ul. Chłopska)

1 500 000,00 zł
Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - I etap 

650 000,00 zł
Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu 

350 000,00 zł
Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu

200 000,00 zł
Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe 
i plac w Gniechowicach

1 839 643,00 zł
Zakup wiat przystankowych

120 000,00 zł
Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul. Nowowiejskiej 9 i Mireckie-
go 14 w Kątach Wrocławskich

60 000,00 zł
Wymiana ogrzewania w budynku w Zachowicach ul. Słoneczna

90 000,00 zł
Projekty w zakresie Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami

800 000,00 zł
Zakup gruntów

220 000,00 zł
Zabudowa kontenera na odpady komunalne przy ul. Zwycięstwa 
w Kątach Wrocławskich

12 253,00 zł
Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO

1 100 000,00 zł

Budowa cmentarza w Smolcu
3 700 000,00 zł

Wymiana bram wjazdowych na cmentarzu w Kątach Wrocławskich 
40 000,00 zł

Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu 
w budynku Ratusza

160 000,00 zł
Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworze-
nie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkań-
ców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin

128 000,00 zł
Wdrożenie środowiska do gromadzenia, przechowywania 
i archiwizacji logów z systemu komputerowego urzędu

67 000,00 zł
Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniechowicach, wymiana bram 
wjazdowych w Zachowicach i Gniechowicach – ZGM

150 000,00 zł
Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego - OSP Smolec 
i Gniechowice

180 000,00 zł
Zakup defi brylatorów i torby medycznej PSP-1 dla OSP Małkowice, 
Smolec i Zachowice

28 000,00 zł
Rozbudowa monitoringu gminy

60 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funk-
cji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

7 000 000,00 zł
Wykonanie parkingu przy SP w Smolcu 

120 000,00 zł
Zakup kosiarki samojezdnej SP Gniechowice 
i kserokopiarki do SP 1 w Kątach Wr.

12 000,00 zł
Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wr. przy ul. Drzymały

270 000,00 zł
Zakup 2 maszyn do mycia powierzchni w gimnazjum w Jaszkotlu

10 000,00 zł

PLAN WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ I WYDATKÓW
 INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Przed nami trudny i ciekawy rok

ciąg dalszy na stronie 2
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Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie,  
tel.: +48 71 390 72 00, +48 71 390 72 06, fax: +48 71 390 72 01, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl

Godziny pracy urzędu: Pn., Wt., Czw.: 7.30-15.30  ·  Śr.: 7.30-16.00  ·  Pt.: 7.30-15.00

·  Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)
·  Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
·  Przygotowanie, skład, druk:

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów. 

Materiałów niezamówionych nie zwraca.

Na poniższych wykresach przedstawiamy budżet na 2016 rok. Wysokość planu dochodów wynosi 94 118 000,00 zł, natomiast 
wydatki wynoszą 99 128 800,00 zł.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw przy SP 1 
w Kątach Wr.

110 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Smolec, ul. Chłopska

400 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul.1 
Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Katach Wr.

600 000,00 zł
Budowa kanalizacji w m. Sadków, Sadowice, Baranowice, Pietrzykowi-
ce i Smolec – dokończenie

400 000,00 zł
Przejmowanie sieci kanalizacyjnej

60 000,00 zł
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I

500 000,00 zł
Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

700 000,00 zł
Domek gospodarczy przy placu zabaw w Kozłowie

110 000,00 zł
Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych 
w gminie Kąty Wrocławskie

100 000,00 zł
Zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego

9 900,00 zł
Posadowienie pawilonu drewnianego wraz z przyłączami we wsi Ka-
mionna i Górzyce

500 000,00 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze

230 000,00 zł

Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach, 
Sadowicach i Sośnicy

31 400,00 zł
Zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy w Pietrzykowicach

4 998,00 zł
Zakup patelni elektrycznej do Wojtkowic 

4 500,00 zł
Budowa boiska do piłki plażowej w Nowej Wsi Kąckiej

16 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Okrzei w Kątach 
Wrocławskich

115 000,00 zł
Modernizacja płyty boiska w Smolcu

60 000,00 zł
Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwytów w Pełcznicy

60 000,00 zł
Nagłośnienie w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach 
Wrocławskich

193 000,00 zł
Zakup i montaż kontenerów szatniowych w Czerńczycach 
i Bogdaszowicach

100 000,00 zł
Montaż piłkochwytów, bramek i ogrodzeń

544 497,20 zł
Posadowienie wiaty na boisku w Pietrzykowicach

10 000,00 zł

dokończenie ze strony 1

BUDŻET 2016
 - zestawienie dochodów i wydatków

Drukarnia ANTEX,  www.antex.pl
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Zaloguj się na nowo 
do systemu sms

Informujemy, że od dnia 01.01.2016 r., wprowadzony został 
nowy system do powiadamiania SMSowego.  Aby otrzymywać 
komunikaty na swój telefon komórkowy należy wysłać wiado-
mość o treści: TAK.katy na numer 571442984.

Wydział Spraw Obywatelskich

Przypomnienie

31 stycznia 2016r. upływa termin opłaty za posiadane ze-
zwolenia na sprzedaż alkoholu. Do dnia 31 stycznia br. nale-
ży złożyć oświadczenie o obrotach za 2015 i wnieść opłatę I  
raty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Pełnomocnik ds. Profi laktyki  
Anna Dębicka

Rehabilitacja lecznicza 2016
W wyniku przeprowadzonego konkursu w dniu 12 stycz-

nia podpisano umowy na realizację zadania „Rehabilitacja lecz-
nicza (fi zjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie w roku 2016”. Świadczenie rehabilitacyjne 
do końca 2016 roku będą realizować:

1. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Kąty Wrocławskie, 
ul. Staszica 9, otrzymana kwota dotacji -  127 500 zł.

2. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Centrum Opieki Me-
dycznej w Małkowicach, ul. Klasztorna 1; otrzymana kwo-
ta dotacji - 122 500 zł.

Wydział Organizacyjny

ŚWIADCZENIA  RODZINNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 

informuje, że od dnia 01.01.2016r w ustawie z  dnia 28 listopa-
da 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2015r poz. 114 
z późniejszymi zmianami) wprowadzono nowe świadczenie ro-
dzinne tj. świadczenie  rodzicielskie, które przysługuje  matce 
lub ojcu  dziecka sprawującemu opiekę nad dzieckiem, którzy 
nie nabyli uprawnień do  zasiłku macierzyńskiego z innego ty-
tułu. Świadczenie to przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcz-
nie  bez względu na  dochód rodziny przez okres 52 tygodni od 
dnia urodzenia dziecka w przypadku urodzenia  jednego dziec-
ka (w przypadku  urodzenia więcej niż jednego dziecka okres 
pobierania świadczenia jest wydłużony). Świadczenie przy-
sługuje  na  wniosek osoby uprawnionej. Wnioski składa się 
w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka , na dzie-
ci urodzone w roku 2015 wnioski należy złożyć do 31.03.2016r.

Ponadto zgodnie z w/w przepisami od dnia 01.01.2016r na-
stąpiła  zmiana w ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych  
w przypadku przekroczenia kryterium ustawowego tj. 674,00 
zł na osobę w rodzinie (w przypadku przekroczenia w/w kwo-
ty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek 
rodzinny i dodatki przysługują w wysokości różnicy między 
łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą  
o którą został przekroczony dochód rodziny).

Bliższe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kątach Wrocławskich pokój nr 9 
tel. 71 33 47 223

DOWODY OSOBISTE
Przypominamy iż od dnia 01.03.2015 r. obowiązuje 

nowa Ustawa o Dowodach Osobistych, która wprowadziła sze-
reg istotnych zmian w procedurze składania wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego.

Najbardziej znaczącą zmianą jest możliwość składania wnio-
sku w dowolnym organie gminy na terytorium RP. Do tej 
pory było to możliwe jedynie w gminie właściwej ze wzglę-
du na zameldowanie na pobyt stały.

Istotna zmiana nastąpiła przy okazji ubiegania się o wydanie 
dowodu osobistego dla osoby niepełnoletniej. Niezależnie od 
wieku dziecka do złożenia wniosku potrzebny jest jeden rodzic, 
a nie jak przed 1 marca br. obydwoje. Zaznaczyć należy jednak, 
że rodzic, który złoży wniosek, jest obowiązany odebrać wysta-
wiony dowód. Rodzic, który ubiega się o wydanie dowodu oso-
bistego dziecku musi mieć ze sobą ważny dowód osobisty lub 
paszport. Dziecko, które ukończyło 5 rok życia musi być obecne 
przy składaniu wniosku o wydanie dowodu.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załą-
cza się jedynie fotografi ę spełniającą wymogi określone w §7.1. 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzo-
ru dowodu osobistego oraz sposobu wydawania, którego treść 
brzmi „do wniosku załącza się kolorową fotografi ę osoby ubie-
gającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 
45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą 
ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmują-
cą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, 
tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografi i, pokazującą wyraź-
nie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozy-
cji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, 
patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi wło-
sami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami […]” 
oraz w instrukcji wykonywanie zdjęć do dokumentów pasz-
portowych oraz dowodów osobistych. Ponadto należy mieć 
ze sobą dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, 
legitymację szkolną itp.). Nie trzeba przynosić odpisów ak-
tów stanu cywilnego, jedynie w wyjątkowych przypadkach or-
gan może żądać określonego dokumentu.

Ponadto przypominamy, iż każdy pełnoletni obywatel za-
mieszkujący terytorium RP jest obowiązany posiadać dowód 
osobisty.

 Wydział Spraw Obywatelskich

Informacje Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej

Polityka i gospodarka przestrzenna w naszej gminie 
prowadzona jest poprzez dwa podstawowe dokumenty 
planistyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Pierwsza edycja studium powstała już w 1995 roku, dru-
ga w 2006 roku. Dokument ten obejmuje cały obszar gminy. 
W 2015 roku Wydział Gospodarki Przestrzennej zakończył pra-
ce nad dwoma cząstkowymi zmianami studium, których łącz-
na powierzchnia wynosiła 260 ha. Rozpoczęte zostały prace 
nad jedną zmianą tego dokumentu, obejmującą powierzchnię 
165 hektarów.

Gmina Kąty Wrocławskie objęta jest obowiązującymi miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 100% 
swojej powierzchni. W 2015 roku zakończono sporządzanie 11 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącz-
nej powierzchni 267 ha. Na koniec 2015 roku liczba obowią-
zujących planów przekroczyła 200. Prowadzone są prace nad 
kolejnymi 46 planami miejscowymi, prace nad 20, o łącznej po-
wierzchni 860 ha rozpoczęto w 2015 roku. 

Przemysław Nowacki
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

UMiG Kąty Wrocławskie
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W 2015r. Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich 
wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla  par 
z terenu Gminy Kąty Wrocławskie . Uroczyste wręczenie meda-
li odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach 
Wrocławskich. Pary stawiły się wraz z rodzinami oraz zaproszony-
mi gośćmi, by odebrać medale z rąk Burmistrza Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie Antoniego Kopcia. Jubileusze 50-lecia poży-
cia małżeńskiego obchodzili Państwo: Czesława i Jerzy Bujak, 
Stefania i Jan Kolber, Kazimiera i Zbigniew Konefał, Janina i Hen-
ryk Lipniccy. Jubilatom ponownie składamy życzenia wie-
lu wspólnych lat życia w zdrowiu i radości.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
oraz pracownicy Urzędu

Uroczyste wręczenie medali

Szlachetna Paczka w naszej 
gminie

W dniach 12/13 grudnia w godzinach 8.00-20.00 na tere-
nie naszej gminy miały miejsce niesamowite rzeczy! Szesna-
stu dzielnych wolontariuszy okupowało wręcz świetlicę wiejską 
w Smolcu, gdzie zorganizowany został magazyn akcji SZLA-

CHETNA PACZKA. W ciągu tych niesamowitych dwóch dni wo-
lontariusze musieli rozwieźć paczki do 48 rodzin!

Wszyscy SuperW i koordynatorzy ds. logistyki z liderem 
na czele pracowali jak mrówki uwijając się co sił w rękach by 
każda potrzebująca rodzina otrzymała na czas pomoc. W całym 
magazynie wszędzie stały oznakowane paczki, zapakowane 
w świąteczne papiery. 

Dla wolontariuszy ten czas jest szczególnie wyjątkowy. Pod-
czas fi nału mogą dostrzec potęgę i moc swojej pracy włożonej 
przez  miesiące. Nie ma nic piękniejszego niż widok uśmiech-
niętej rodziny do której przyjeżdża PACZKA. „Pojechaliśmy 
do domu Rodziny z Darczyńcami. To było coś niesamowitego. 
Rodzina otrzymała 53 wielkie kartony z potrzebnymi produk-
tami... nie potrafi ę nawet opisać radości jaka panowała wśród 
dzieci gdy zaczęliśmy to wszystko wnosić! Ledwo zmieścili-
śmy się w pokoju!” – mówi wolontariuszka Ania (jest w pro-
jekcie po raz pierwszy). Podobne pozytywne odczucia mają 
również Darczyńcy: „To coś niesamowitego. Angażujemy się 
w pomoc rodzinom już od 6 lat. Za każdym razem wybieramy 
rodzinę z innego rejonu. Całą rodziną siadamy przed kompu-
terem i wspólnie czytamy opisy rodzin, niektóre są naprawdę 
poruszające. Gdy przyjeżdżamy co rok do innego magazynu, 
widzimy innych wolontariuszy, pomagamy innym rodzinom, 
a wszędzie jest ta sama radość, energia i ogromna chęć pomo-
cy to od razu na sercu robi się lepiej. Innego TAK wielkiego pro-
jektu z taką mocą w Polsce nie ma.”

Oprócz samych wolontariuszy w pomoc zaangażowały się 
również osoby całkowicie z zewnątrz.

SuperW dziękują wszystkim fi rmom, instytucjom i osobom 
prywatnym (a było ich wszystkich naprawdę dużo), dzię-
ki którym 48 rodzin z naszego rejonu otrzymało swoje pre-
zenty! To dzięki WAM rodziny dostały szansę na lepsze jutro! 
Dziękujemy!

Karolina Głowiak

INFORMACJE Z GMINY
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Gimnazjalistki na lekcji 
językowej w przedszkolu

10 grudnia uczennice gimnazjum uczęszczające na kół-
ko języka angielskiego odwiedziły wraz z nauczycielem pro-
wadzącym dzieci z grupy Żabek w Przedszkolu Publicznym 
w Kątach Wrocławskich. Cztery dziewczyny: Hania, Ola, Ory-
na i Wiktoria wraz z nauczycielką przygotowały scenariusz za-
jęć językowych dla dzieci i niezbędne materiały. Dziewczyny 
wycięły i pokolorowały dużą,  piękną choinkę, na którą przed-
szkolaki miały wieszać kolorowe aniołki, bałwanki, mikołaje, 
bombki i gwiazdki. Wcześniej bawiąc się maskotkami dziew-
czyny nauczyły dzieci angielskich nazw tychże przedmio-
tów. Każde dziecko dostawało do ręki jakiś przedmiot, 
powtarzało jego nazwę i podawało kolejnej osobie. Kiedy dzie-
ci zaznajomiły się już z nowymi wyrazami, otrzymały kolorowe 
obrazki i na hasło „snowman” lub „Santa Claus” musiały wstać 
i w rytm piosenki „Jingle Bells” obejść wszystkich siedzących 
w kole. Tym sposobem powtórzyły sobie nowe słówka. Następ-
nie gimnazjalistki pomagały dzieciom przyklejać swoje ozdoby 
na choinkę. Przedszkolaki podchodziły po kolei, gdy wymie-
niona była po angielsku ozdoba, którą miały. Tym sposobem 
choinka została pięknie i bogato przystrojona. Obok niej poja-
wiła się również tajemnicza czerwona skarpeta. Okazało się, że 
to Mikołaj wracający właśnie od amerykańskich dzieci usłyszał 
i u nas język angielski i podrzucił nam słodki upominek. 

Na zakończenie przy piosence „I wish you a Merry Christmas” 
złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i pożegnałyśmy rozbawio-
ne przedszkolaki.

Agata Chądzyńska 

Godzina Kodowania 2015 
w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

Godzina kodowania? To za mało dla naszych uczniów. W na-
szej szkole kodowanie trwa od września. Pod czujnym okiem 
pani Iwony Gidzińskiej, uczniowie  klas III, na zajęciach pozalek-
cyjnych Mistrzowie Kodowania, spędzili wiele godzin w pracow-
ni komputerowej. Mimo pewnych trudności - dzieciaki chciały 
wciąż kodować. Udało nam się ułożyć wiele ciekawych gier.

W październiku 2015 r. nasza szkoła uzyskała certyfi kat 
uczestnictwa w programie Mistrzowie Kodowania. Uczniowie 
klas trzecich, w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczyli się pisa-
nia prostych programów. Trzecioklasiści poznawali właściwo-
ści i możliwości Scratch’a i układali za pomocą intuicyjnych 
bloczków własną grę.

Dołączyliśmy również do Europejskiego Tygodnia Kodo-
wania. Nasze zajęcia to wspaniała gimnastyka dla mózgu. 
Programowanie kształtuje umiejętności efektywnego myśle-
nia o rzeczach, które nie są związane tylko z informatyką.

 Mimo, że akcja Godzina Kodowania, organizowana na skalę 
światową w ramach Tygodnia Informatyki dobiegła końca, my 
nadal kodujemy!

Iwona Gidzińska

Pieczenie pierników 
 Wspólne pieczenie pierników staje się w Zabrodziu coroczną 

tradycją. W tym roku odbyło się w świetlicy wiejskiej w sobotę 
12 grudnia. Udział w nim wzięło mnóstwo dzieci, które własno-
ręcznie wyrabiały ciasto, wykrawały pierniczki, o przeróżnych 
kształtach, a po upieczeniu przepięknie je ozdabiały. Wszyscy 
świetnie się przy tym bawili, słuchając jednocześnie kolęd. Fi-
nałem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniej 
udekorowane pierniki. Dzieci chętnie stanęły do rywalizacji, 
w której nagrodą były słodycze i bombki. Każdy z uczestni-
ków otrzymał też świąteczne naklejki. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas radni powiatowi p. Zofi a Kozińska i p. Hieronim Kuryś 
oraz radna miejska, p. Danuta Drożdż. Zapraszamy ponownie 
za rok, kiedy to powtórzymy imprezę po raz piąty. 

Jowita Piątkowska

Mokosza 2015
      Rok 2015 dla Zespołu Muzyki Pol-

skiej MOKOSZA był bardzo udany. Zespół 
wystąpił 24 razy dając samodzielne, au-
torskie koncerty oraz będąc częścią więk-
szych imprez.

Najważniejsze wydarzenie to oczy-
wiście Dożynki Prezydenckie w Spale. 
MOKOSZA miała zaszczyt reprezentować 
tam Województwo Dolnośląskie i jako je-
dyny zespół z naszego województwa wy-
stąpiła na scenie Miasteczka Regionów, 
a przede wszystkim wysłuchana zosta-
ła przez Parę Prezydencką.

Miniony rok to także wiele in-
nych występów. Na zaproszenie Urzę-
du Marszałkowskiego zespół wystąpił we 
Wrocławiu w czasie Święta Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz na V Festiwa-
lu Dolnośląska Wieś Zaprasza. Wielkim 
wydarzeniem dla grupy był również kon-
cert we wrocławskim Ratuszu podczas 
Konferencji Światowej Organizacji Han-
dlu (WTO) z udziałem ministrów z ponad 
50-ciu krajów.

MOKOSZA to synonim patriotyzmu, 
którego krzewienie przyświecało twór-

com zespołu. I tak z okazji Święta 3 
Maja odbyły się dwa koncerty we Wro-
cławiu - w Klubie Muzyki i Literatu-
ry oraz w Saloniku Trzech Muz, a 11 
Listopada utwory MOKOSZY uświetniły 
uroczystości gminne w Kostomłotach 
i Mietkowie. Zespół cieszy stała współ-
praca z tak szacownymi instytucjami jak 
Klub Muzyki i Literatury, Muzeum Etno-
grafi czne, Ratusz we Wrocławiu czy Urząd 
Marszałkowski.

MOKOSZA nie zapomina również 
o swojej Gminie i w ciągu minione-
go roku wystąpiła tutaj 9 razy. Zainicjowa-
ne zostały autorskie koncerty w siedzibie 
GOKiS w Kątach Wrocławskich, podczas 
których w blasku świec i przy kawie pu-
bliczność może posłuchać muzyki zespo-
łu i interesujących prelekcji. W ten sposób 
uczczono wybitnego polskiego etno-
grafa Oskara Kolberga, rocznicę urodzin 
Fryderyka Chopina, Rok Reymontow-
ski, Słowiańskie Święto Kupały, a także 
kolędowano.

     Wisienką na mokoszowym torcie jest 
Festiwal Zespołów Muzyki Ludowej odby-
wający się na kąteckim Rynku, który miał 
w 2015 roku już V edycję. Pomysłodawcą 

imprezy jest MOKOSZA,  jednak widoczny 
efekt to w równej mierze zasługa wszyst-
kich pracowników GOKiS. Patronką  
zespołu jest Mokosza  - słowiańska bogi-
ni urodzaju, zawsze pracowita i cierpliwa. 
Wydaje się, że jej aura otacza kątecki ze-
spół, który w minionym roku zagrał im-
ponującą liczbę koncertów, co oczywiście 
możliwe było tylko dzięki wytężonej 
pracy i wielkiej pasji wszystkich człon-
ków grupy.

MOKOSZA pragnie serdecznie po-
dziękować publiczności, która licznie 
przybywa na koncerty, ze szczególnym 
wyróżnieniem mieszkańców naszej Gmi-
ny i życzyć wszystkim Państwu pomyśl-
ności w 2016 roku.

Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA
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Sportowe zmagania 
w Szkole Podstawowej w Smolcu

 W dniu 5 grudnia w naszej szkole odbył się XII Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego. W tym roku o tytuł  zwycięzcy walczy-
ło siedem trzyosobowych drużyn. Po zaciętym  meczu fi nałowym, 
puchar zwycięzcy zdobyła drużyna „OLD BOYE”, która pokona-
ła „RADĘ SOŁECKĄ”. Na podium znaleźli się także debiutanci turnie-
ju „CZARNI”. Kolejne miejsca zajęli: „SĄSIEDZI”, „OGRODOWA TEM”, 
„PRZYBYŁEK TEAM” i „NAUCZYCIELE”. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe puchary, dyplomy oraz drobne upominki. Podczas 
turnieju na zawodników czekał  słodki poczęstunek. Mamy nadzie-
ję, że spotkamy się za rok.

Organizatorzy

Wigilia w Gądowie
 19 grudnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Gądowie zosta-

ła  zorganizowana Wigilia, w której wzięło udział 105 mieszkań-
ców licząc z dziećmi które odwiedził Mikołaj. Jako sołtys chciałbym 
podziękować za przybycie Księdzu Proboszczowi  Zbigniewowi Za-
paśnikowi, Burmistrzowi  Antoniemu Kopciowi oraz mieszkańcom 
do których było skierowane moje zaproszenie.

Marek Kuzdrowski Sołtys Sołectwa Gądów-Jaszkotle

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Drzymały 13 
w Kątach Wrocławskich prowadzi działania na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną i sprzężoną. 

Od września do grudnia 2015 roku realizowało projekty „Pociąg 
Przyjaźni” oraz „Wokół kultury: teatr, muzyka, ceramika”. 

 „Pociąg Przyjaźni” - to projekt integracyjny. Brały w nim udział 
dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Kątach Wrocławskich oraz ich sprawni rówieśnicy – ucznio-
wie klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich. 

W ramach projektu odbyły się  zajęcia: warsztaty czerpa-
nia papieru, warsztaty plastyczne – tworzenie obrazów z jesien-
nych darów przyrody, wycieczka do fabryki bombek i warsztaty 
zdobienia bombek, a także uroczysta kolacja wigilijna.

 W projekcie  „Wokół kultury…” zajęcia odbywały się cyklicznie 
i prowadzone były przez terapeutów: instruktora teatralnego - ak-
tora Teatru „Arka” we Wrocławiu, muzykoterapeutkę holistyczną 

i artystkę ceramika.  Celem zajęć było: rozbudzanie  u uczniów zain-
teresowań artystycznych, usprawnianie manualne i ruchowe, wzrost 
pozytywnej motywacji. Uwieńczeniem zajęć projektowych był 
spektakl teatralny, muzyczny koncert fi nałowy oraz wystawa prac 
ceramicznych w SOSW w Kątach Wr. Zajęcia projektowe były fi nan-
sowane przez Powiat Wrocławski ze środków PFRON oraz Stowa-
rzyszenie „Pomocna Dłoń” ze środków pozyskanych  z 1% podatku. 

Od lutego do czerwca 2016 roku Stowarzyszenie planuje kon-
tynuować  zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, artterapia, cera-
mika oraz wznowić zajęcia z dogoterapii. Będą one fi nansowane 
również z 1% podatku.

Zarząd Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” zwraca się z prośbą 
do Państwa Podatników o przekazywanie 1% podatku na realizację 
terapii dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka  Szkolno – 
Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. 

Zarząd Stowarzyszenia Helena Hanc, Grażyna Dudziec

Kolęda w Zybiszowie
Okres Bożonarodzeniowy sprzyjał staropolskiej tradycji kolę-

dowania. Dzięki zaangażowaniu miejscowych dzieci udało się 
zorganizować i odbyć w Zybiszowie jasełka. Najbardziej zadowo-

leni  byli mieszkańcy miejscowości, którzy chętnie gościli kolędni-
ków w swoich domach i obdarowywali ich datkami i słodkościami. 

Tradycja świąteczna została spełniona, a magię Świąt podkreślał 
wspólny śpiew kolęd. 

Sołtys 

Jasełka w Zabrodziu
W sobotę, 9 stycznia w Świetlicy w Zabrodziu odbyły się Jaseł-

ka przygotowane przez p. Elżbietę Gruszczyńską i jej podopiecz-
nych. Młodzi aktorzy wspaniale się przygotowali i wykonali piękną 
scenografi ę. Otrzymali za to gromkie brawa od przybyłej publicz-
ności, złożonej z mieszkańców Zabrodzia i Radnej Pani Danuty 
Drożdż. Podczas przedstawienia nie zabrakło śpiewu kolęd, do któ-
rego wszyscy chętnie się włączyli. Atmosfera tego wieczoru, któ-
ry zakończył się słodkim poczęstunkiem, była bardzo świąteczna. 
Mam nadzieję, że za rok uda nam się to powtórzyć.

Sołtys Wsi Zabrodzie

Pomóż pogorzelcom ze Smolca
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie!

Początek roku 2016 nie dla wszystkich okazał się pomyślny. 
2 stycznia spłonął dom przy ulicy Polnej w Smolcu. Wszystkich, 
którzy chcą pomóc poszkodowanym, prosimy o dokonywanie 

wpłat pieniężnych na konto Fundacji Smolec z dopiskiem 
„Pogorzelcy”. Nr konta: 36957400052001001657540001. 

Z góry dziękujemy za każdy datek.
Z wyrazami szacunku 

Członkowie Społecznego Komitetu Pomocowego

Szlachetna Paczka
Akcja „Szlachetna Paczka” zorganizowana przez wolontariu-

szy ze Smolca na czele z liderką panią Karolina Głowiak jest 
wspaniałym świadectwem na wrażliwość ofi arodawców na los 
osób potrzebujących pomocy, zgodnie z przesłaniem nasze-
go Wielkiego Rodaka Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest: nie przez to co ma, 
lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

Czesława Matejo

Zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

22 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyły się klasowe wi-
gilie. W przygotowaniach tej uroczystości wzięli udział ucznio-
wie z poszczególnych klas, wychowawcy i chętni rodzice. 
Z wielkim zaangażowaniem wspólnie nakryto wigilijne sto-
ły. Zadbano o bożonarodzeniowy nastrój.  Przy pięknie ude-
korowanych stołach uczniowie mieli okazję w klasowym 
gronie zasiąść do wspólnego posiłku. Łamiąc się opłatkiem 
złożyliśmy sobie życzenia, a następnie degustowaliśmy wigi-
lijne potrawy. Dania smakowały wyśmienicie. Podczas wigi-
lii śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Na koniec spotkania, zgodnie 
z tradycją, odbył się krótki apel z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia podczas, którego pani dyrektor Alfreda Haj-
damowicz złożyła uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły 
życzenia świąteczne. Apel uświetnili uczniowie klasy IV prezen-
tując kolędę „Cicha Noc” śpiewając ją w trzech językach: pol-
skim, angielskim i niemieckim. Klasy młodsze natomiast zagrały 
kolędy: „Lulajże Jezuniu” na fl ecie (klasa IIa), „Wśród nocnej ci-
szy” na dzwonkach (klasa IIb). W tym świątecznym nastroju po-
żegnaliśmy się do Nowego Roku.

Aneta Gawęcka

Wigilia Bożonarodzeniowa 
w SP Gniechowice

SPORT  INNE
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Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu 
i Doradcy Euro Raport Sp. z o.o.S.K.A. 

organizują bezpłatne seminarium 

pt. „Zalety Sp. z o.o.”

W czwartek, 4 lutego 2016 roku w Kątach Wrocławskich 
przy ul. Wrocławskiej 10 odbędzie się w godz. 17:00-19:00 

seminarium poświęcone zaletom wynikającym z założenia 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Będzie to szansa rozszerzenia wiedzy wynikającej z konfrontacji eksper-
tów i praktyków oraz okazja do nawiązania kontaktów biznesowych. 

Seminarium kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodar-
czą albo zarządzają fi rmą, a także do tych, którzy szukają praktycznej wiedzy  

na temat ochrony majątku, minimalizacji ryzyka podatkowego, 
optymalizacji zysków oraz przygotowania fi rmy do sukcesji.

AKTUALIZACJA INFORMACJI 

O ORGANIZACJACH POŻYTKU 

PUBLICZNEGO

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego i osoby fizyczne 

z terenu gminy Kąty Wrocławskie do przekazywania informa-

cji o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz danej osoby lub 

instytucji. Na informacje czekamy do 10 lutego br. pod e-mailem 

or@katywroclawskie.pl i numerem telefonu 71 390 71 46. 

Należy przekazać informacje wg poniższego schematu: 

Nazwa instytucji pożytku publicznego: … 
Numer KRS: … 
Informacje uzupełniające: …
Informacje zostaną wydrukowane dwukrotnie: w lutym 

i kwietniu.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób 

fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, 

wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społeczne-

go. Podatnicy sami decydują, której organizacji przekażą część 

swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe otoczenie, 

podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, 

czyli działające lokalnie, z której nazwą i efektami działania już 

się wcześniej spotkali.

WS

OGŁOSZENIE
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Kąty 
Wrocławskie zaprasza na 

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 
dnia 

06.02.2016 
od godz. 18 do 24 
w Domu Kultury.

Zapisy i wpłaty w Biurze Związku: 
w poniedziałki i wtorki 

od godz. 9 do 12.
Przewodnicząca O.R.P.Z.E.R. i I. Kąty Wr.

Marianna Nowicka

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca w Świetlicy 
Środowiskowej

Gmina Kąty Wrocław-
skie poszukuje opiekun-

ki do pracy (umowa zlecenie) 
z dziećmi i młodzieżą w świetlicy 
środowiskowej na terenie Gminy 

Kąty Wrocławskie w miejsco-
wości Czerńczyce. Wymagane 
wykształcenie pedagogiczne. 

Szczegółowych informacji 
udzieli Anna Dębicka 

pod nr 

tel. 71/ 390-71-57

Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46
• Wynajmę lokal usługowy w Kątach Wr. 20 m kw., 

tel. 508 201 082
• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• Wynajmę od zaraz mieszkanie 2-pokoje, Kąty Wr. Rynek, 

II piętro, tel. 71 316 62 92
• Kupię grunty rolne, tel. 887 374 712
• Kupię grunt rolny, tel. 602 804 848
• Agencja Pocztowa przy Biurze Ubezpieczeń 

ul. Kościuszki 20, Kąty Wrocławskie, tel. 692 886 321
• TERMOWIZJA, kierownik budowy Andrzej Pałka, 

Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie, tel. 71 397 10 77,

kom. 501 023 397
• Do wynajęcia mieszkanie w Kątach Wrocławskich 

Rynek, 54m2 na cele usługowe, tel. 660 063 196
• MIÓD prosto z ula. Pasieka Smolecka, tel. 533 183 897
• KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe „ARAJ” 
Sp. z o.o.  w Upadłości Likwidacyjnej 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska: 
 - OPERATOR MASZYN CNC 
 - SPAWACZ (metoda MAG) 
 - MONTER. 
Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt pod nr telefonu:  
391 31 09, przesłanie życiorysu  (wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych) na adres:  kadry@araj.pl lub dostarczenie życiorysu 
do firmy  PPW ARAJ Sp. z o.o., ul. Mireckiego 30, 55-080 Kąty Wr. 

WYJAZDY REHABILITACYJNE 
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU


