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Wizyta w partnerskiej gminie Biblis

Wspólne zdjęcie pod firmą dystrybucyjną

Wspólne zdjęcie przedstawicieli gospodarzy i delegacji

Wspólne zdjęcie grupy HANKA z delegacją z Francji

est taki zwyczaj w naszej gminie, że co roku
delegacja z Kątów Wrocławskich uczestniczy
w obchodach święta ogórków w gminie partnerskiej Biblis w Niemczech. Zatem i w tym roku
wybrała się delegacja reprezentująca naszą gminę do Biblis. Uczcić 65. rocznicę święta ogórków
na uroczystości pojechał też zespół tańca ludowego „Hanka”.
Nie tylko mieszkańcy Biblis byli pod wielkim
wrażeniem występu naszego zespołu, także delegacja z Gravelines (Francja), Nittenau (Bawaria)
i Dartford (Wielka Brytania), podziwiała zaangażowanie, radość, talent i zamiłowanie do polskiej

kultury. Z wielką starannością do szczegółów
przygotowane stroje i program występu wprawił
wszystkich w zachwyt.
Gospodarze i wszystkie delegacje spędziły wspólnie czas nie tylko podczas uroczystości związanych ze świętem ogórków, ale również wspólnie
zwiedzili nowo powstałe centrum dystrybucji.
W tym roku grupa z Polski liczyła 27 osób, oprócz
osób związanych z urzędem Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie i grupy Hanka (17 osób), w delegacji znalazło się też 3 sołtysów (Gądów-Jaszkotle,
Gniechowice, Pietrzykowice).

J

A. Królikowska

Występ grupy HANKA – Powitanie gości POLONEZEM –
Jednym z 6 zaprezentowanych tańców

Przewozy kolejowe na trasie Kąty Wr.–Wrocław
wyraź swoje zdanie i sugestie

21 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dróg i Transportu Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, w której posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Transportu Urzędu Marszałkowskiego. Tematem posiedzenia były m.in. perspektywy zwiększania oferty przewozowej aglomeracyjnej
Kolei Dolnośląskich. Urząd Marszałkowski wyszedł z propozycją współfinansowania dodatkowych par
pociągów przy udziale Gmin.
29 maja 2017 r. burmistrz Antoni Kopeć wraz z przedstawicielami innych 19 gmin podpisał list intencyjny, potwierdzający przez Gminę Kąty Wrocławskie współpracę i zainteresowanie zwiększeniem oferty
przewozowej kolei aglomeracyjnej. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o zgłaszanie
uwag i sugestii dotyczących potrzeb i przewozów pasażerskich Kolei Dolnośląskich na trasie Kąty Wrocławskie–Wrocław.
Uwagi dotyczące przewozów pasażerskich proszę wnosić telefonicznie 71 390 72 37 lub mailowo
drogi@katywroclawskie.pl do pana Tadeusza Stańczyka z Wydziału Dróg i Transportu UMiG Kąty Wrocławskie w terminie do 28 lipca 2017 r.
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Komunikat ws. dofinansowań
na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznych

Umowy
na opróżnianie zbiorników
na nieczystości ciekłe

W ostatnim czasie mamy do czynienia z coraz częstszymi przypadkami dezinformacji czy nawet świadomego wprowadzania w błąd mieszkańców,
zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przydomowe instalacje
fotowoltaiczne w naszej gminie.
W przeciągu kliku następnych miesięcy będzie uruchomiony projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych
gmin Dolnego Śląska”. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach
Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020.
Jednocześnie informujemy, że żaden podmiot nie został upoważniony do
prowadzenia rozmów z mieszkańcami, ani prowadzenia działań informacyjnych i składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji
w ramach naszego projektu partnerskiego.
Zaciąganie przez mieszkańców jakichkolwiek zobowiązań z tytułu uzyskania dofinansowania na instalacje w ramach Projektu jest przedwczesne.
Nie są znane w chwili obecnej szczegółowe wymogi techniczne, jakie będą
musiały być spełnione w odniesieniu do instalacji oraz samych wykonawców instalacji i trybu ich wyboru. Wiadomo, że będą one wyższe niż standardowo oferowane na rynku. Abyście Państwo zatem nie narażali się na
ryzyko zbędnych wydatków, prosimy o zachowanie jak największej ostrożności w stosunku do kierowanych do Państwa w chwili obecnej ofert na
usługi w zakresie pozyskania dotacji czy dostawy instalacji.
Wszelkie rzetelne i wiarygodne informacje będą udzielane jedynie przez
Lidera projektu Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” ze Świdnicy oraz
Gminę Kąty Wrocławskie (tel. kontaktowy: 71 390 51 71). Szersze działania informacyjne planowane są dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie
projektu, co może nastąpić na początku września 2017 r.

Przypominamy, że w myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 r., poz. 1289) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażyć posesję w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków, potwierdzających realizację umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na terenie gminy Kąty Wrocławskie zezwolenie na prowadzenie ww. działalności posiadają:

Michał Siekierski, PRiI

Punkty
Selektywnej Zbiórki Opadów
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich informuje, że
na terenie Miasta i Gminy mamy trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do których mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnie
przekazywać następujące frakcje odpadów komunalnych: odpady zielone,
tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie, odpady rozbiórkowe
i budowlane.
1. TPSO przy ul. Mireckiego 11 w Kątach Wrocławskich – czynny od 1 sierpnia 2017 będzie otwarty: w poniedziałki w godzinach 12:00-17:00, od
wtorku do piątku w godzinach 10:00-17:00, w soboty 8:00-15:00,
2. TPSO przy ul. Szkolnej w Gniechowicach – czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15:00-17:00, w soboty w godzinach 12:00-14:00,
3. PSZOK przy ul. Polnej w Smolcu – czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-17:00, soboty w godzinach 12:00-14:00.
Ww. odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjmowane są od mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pod warunkiem złożenia deklaracji wg art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, bez dodatkowej opłaty.
Zachęcamy mieszkańców do przekazywania odpadów.
ZGM

1.
2.
3.

Nazwa przedsiębiorcy
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
ALBA S.A.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Kazimierz Bańdura,
Wywóz Nieczystości Stałych

4.

TOI TOI Polska Sp. z o. o.

5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚLĘŻA”

6.

„VIP” Kamil Kulczycki
Specjalistyczne Usługi Transportowe
i Budowlane, Tomasz Chwastyk

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Śnieżek Jarosław „MeGa”
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o.
Remondis Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Usługi Transportowe Wiesław Jaworowski
WC SERWIS Sp. z o.o.
Romuald Milczarek Usługi Asenizacyjne
Buczek Krzysztof Fach-Met
Firma Handlowo-Usługowa

Adres
ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław
ul. 1 Maja 26B, 55-080 Kąty Wr.
ul. Postępowa 8,
54-618 Wrocław
ul. Płochocinska 29,
03-044 Warszawa
ul. Czysta 31, Gniechowice, 55-080
Kąty Wrocławskie
ul. Samotworska 5, 54-530 Wrocław
ul. Okrzei 3,
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. Słoneczna 4, Gałów, 55-330
Miękinia
ul. Kobierzycka 22
52-315 Wrocław
ul. Portowa 7, 55-200 Oława
Szczytkowice 92, 55-100 Trzebnica
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
ul. Rzeszowska 29, 54-030 Wrocław
ul. Orzechowa 31, Siedlec, 55-095
Mirków

Wydz. OSIR

Pojemniki na odpady w pasach
drogowych tylko w dniu
wywozu nieczystości

Ponownie przypominamy właścicielom nieruchomości, że pojemniki na odpady komunalne mogą być ustawiane na chodnikach lub jezdni przylegających do posesji tylko w dniu wywozu odpadów.
Pozostawienie pojemnika na odpady przed nieruchomością w pasie drogowym na okres dłuższy iż w dniu wywozu odpadów, będzie traktowane jako
zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Za samowolne zajęcie pasa drogowego – zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości
10-krotności należnej opłaty tj. jezdnia i chodnik 60 zł/m2 dziennie, pobocze
30 zł/m2 za dzień.
Stojący poza posesją (w pasie drogowym) pojemnik na odpady stanowi zagrożenie dla innych użytkowników drogi oraz łakomy kąsek dla zwierząt szukających pożywienia, a przy okazji powoduje dewastację kubła i zaśmiecenie
przyległego terenu.

WDiT

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)

Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
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· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Nowy okres w świadczeniach

z funduszu alimentacyjnego i świadczeniach rodzinnych
oraz świadczeniach wychowawczych 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach
Wrocławskich informuje, że od 01.10.2017 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2017/2018
na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018
będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. Druki dostępne będą w siedzibie Ośrodka – Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 4, nr telefonu: 71 33 47 223
oraz 71 33 47 225, a także na stronie Ośrodka pod
adresem ww.bip.gops.katywroclawskie.pl.

Od dnia 01.10.2017 rozpocznie się nowy okres
zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia wychowawcze 500+.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 będą
przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. Druki dostępne będą w siedzibie Ośrodka – Kąty Wrocławskie
ul. Nowowiejska 4, nr telefonu: 71 33 47 226,
a także na stronie Ośrodka pod adresem www.
bip.gops.katywroclawskie.pl > świadczenia wychowawcze.

Od dnia 01.11.2017 r. rozpocznie się nowy okres
zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia rodzinne.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2017/2018 będą przyjmowane od 1 września 2017 r. Druki dostępne
będą w siedzibie Ośrodka – Kąty Wrocławskie
ul. Nowowiejska 4, nr telefonu: 71 33 47 223 oraz
71 33 47 225, a także na stronie Ośrodka pod adresem www.bip.gops.katywroclawskie.pl.
GOPS Kąty Wr.

Obowiązek meldunkowy nadal istnieje!
Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek meldunkowy nadal istnieje. Ustawodawca pracuje nad zmianą ustawy o ewidencji
ludności, które spowodują, że zniesienie obowiązku meldunkowego nie nastąpi. Zmiany będą miały
na celu utrzymanie obowiązku meldunkowego
tak jak ma to miejsce w tej chwili. W związku z powyższym prosimy o dopełnienie obowiązku meldunkowego osoby, które tego nie uczyniły zgodnie
z poniższą procedurą meldunkową.
Zameldowanie ma na celu potwierdzenie faktu
pobytu osoby w miejscu, w którym przebywa.
Można dokonać zameldowania:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc;
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca.
Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania
w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego
miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotych-

czasowego miejsca pobytu stałego następuje
automatycznie natomiast osoba równocześnie
może wymeldować się również z miejsca pobytu
czasowego, jeżeli takie posiada.
Zameldowania dokonuje się w organie gminy,
właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego:
• w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE
POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM
• w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE
POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE
REGISTRATION FORM
Wymagane dokumenty:
• wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE
POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM lub ZGŁOSZENIE POBYTU
CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM (do pobrania na stronie http://
eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty) zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby,

Biuro Obsługi w Smolcu
Szanowni Państwo informujemy, że od dnia rozszerzenia zakresu działalności tj. 03.10.2016r. Biuro
Obsługi Klienta w Smolcu odwiedziło w celu załatwienia rożnych spraw 2486 osób, z czego jesteśmy
zadowoleni i liczymy na dalszą owocną współpracę.
Biuro Obsługi Klienta w Smolcu mieści się przy
ulicy Wierzbowej 9 i pozostaje do Państwa dyspozycji w poniższych godzinach:
Otwarte:
poniedziałek, czwartek, piątek od godziny 07:30
wtorek, środa od godziny 09:00
Czynne do:
poniedziałek do godziny 15:30
wtorek, środa do godziny 15:45
czwartek, piątek do godziny 14:00
W Biurze Obsługi Klienta w Smolcu oprócz możliwości załatwiania spraw w dotychczasowym
zakresie możliwe jest również załatwienie następujących spraw:
1. Z zakresu dowodów osobistych:
• złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
• odebranie dowodu osobistego (niezbędne jest
uprzednie uzgodnienie terminu odbioru dowodu)

• złożenie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
2. Z zakresu ewidencji ludności:
• zameldowania/wymeldowania na pobyt stały
i czasowy
• otrzymanie zaświadczenia o zameldowaniu
(opłaty za zaświadczenie należy dokonać przed
załatwianiem sprawy i po konsultacji z pracownikiem BOK)
3. Z zakresu działalności gospodarczej tj. wpis,
zmiana, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie
wpisu w CEIDG
4. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego
• wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
(tylko wówczas gdy są one wprowadzone do
Bazy Usług Stanu Cywilnego)
• przyjmowanie zleceń migracji aktów do BUSC.
W celu usprawnienia pracy BOK w Smolcu w powyższym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny
celem dookreślenia procedury załatwienia danej
sprawy. Telefon kontaktowy 71 336 20 05.
Wydział Spraw Obywatelskich
i Biuro Obsługi Klienta

nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie
adresu dotychczasowego miejsca pobytu zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby
lub nowego miejsca pobytu czasowego wraz z
deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał, a także potwierdzenie faktu pobytu osoby
dokonane przez właściciela lub inny podmiot
dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
• do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
• do wglądu – dokument potwierdzający tytuł
prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument
poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli
osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje
tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.
Wydział Spraw Obywatelskich

Deratyzacja
Informujemy, że w dniach 8-9 sierpnia 2017 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przeprowadzi obowiązkową deratyzację
w budynkach komunalnych. W związku z powyższym, w celu zwiększenia skuteczności wykonania
zabiegu, prosimy właścicieli i zarządców budynków w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej
o przeprowadzenie deratyzacji na nieruchomościach. Przypominamy, że o wyłożeniu preparatów
muszą informować napisy ostrzegawcze, mówiące
m.in. o niebezpieczeństwie zatrucia ludzi i zwierząt.
WOSiR

I. Oddz. Rejonowy PZERiI w Kątach Wrocławskich
oferuje następujące wycieczki:
A) Toruń – Ciechocinek – wycieczka z przewodnikiem w terminie 02.08–03.08. 2017 r.
B) Zakopane – wypoczynek połączony ze spływem po Dunajcu i możliwością korzystania
z term w terminie 31.08–03.09.2017 r.
Równocześnie przypominamy o konieczności
dokonywania wpłat składki członkowskiej.
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„Koniec wieńczy dzieło”

– zakończenie roku szkolnego w „Jedynce”
23 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1
im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach
Wrocławskich odbyło się uroczyste zakończenie
roku szkolnego. Po raz pierwszy nie żegnano
absolwentów. Po siedemnastu latach od 1 września 2017 r. w szkole pojawią się siódmoklasiści. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do
następnej klasy. Wielu z nich uzyskało ponadprzeciętne wyniki w nauce, odniosło sukcesy na
konkursach, turniejach, zawodach sportowych.
Pani Lidia Reps, dyrektor placówki, wręczyła 24

Wycieczka
do Juraparku
21 czerwca z okazji Dnia dziecka odbyła się całodniowa wycieczka, której uczestnikami było
27 dzieci objętych przez Gminę Kąty Wrocławskie
opieką świetlic środowiskowych w Smolcu i Mokronosie. Celem wycieczki było odkrywanie świata
sprzed milionów lat. Do Krasiejowa dotarliśmy bezpiecznie pięknym autokarem z szefem firmy Po-

lkąty panem Marcinem. Tu powitał nas niezwykły
widok JuraParku, po otrzymaniu biletów i przekroczeniu monumentalnych bram pod swoje skrzydła
przejęła nas pani przewodnik, która przybliżyła
nam zaginiony świat. Wsiedliśmy do kolejki i udaliśmy się do tunelu czasu, następnie ścieżką edukacyjną do kina 5D. bardzo wiele radości dostarczyły
park rozrywki i obszerny plac zabaw. Nieco już
wyczerpani posililiśmy się obiadem. Po zregenerowaniu sił był czas na pamiątki i kolejno szaleństwa
w parku rozrywki i czas na powrót do domu. To była
niezapomniana wycieczka. Mimo ogromnej różnicy wieku uczestników od 7-latków po gimnazjalistów wszyscy, bez wyjątku, bawili się wyśmienicie.
W imieniu dzieci serdecznie dziękuję.
Barbara Pela

Już od 10 lat z inicjatywy Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Centrum Opieki Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach organizowany jest Jarmark Małkowicki. W tym roku jubileuszowy X Jarmark odbył się w słoneczną niedzielę
25 czerwca. Jak co roku program imprezy obfitował
w różnorakie atrakcje dla każdego. Podczas trwania jarmarku czynne były: stoisko kiermaszowe
z wyrobami rękodzielniczymi przygotowanymi
przez uczestników Warsztatu, bufet, w którym serwowano m.in. pyszne pierogi, czy krokiety, kawiarenka z domowymi ciastami podarowanymi przez
rodziców i opiekunów uczestników, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami głównymi oraz grill.
Dzięki pomocy Gminy Kąty Wrocławskie w ramach
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uczniom stypendia za szczególne osiągnięcia w
nauce i sporcie.
W szkole realizowano ciekawe programy między
innymi „Szkolny Program Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień”. Przez cały rok w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak uczyliśmy uczniów bezpiecznych zachowań. Dzieci
aktywnie uczestniczyły w akcjach wolontariackich, imprezach o charakterze prorodzinnym, patriotycznym, prozdrowotnym.
W uroczystości oprócz uczniów licznie uczestni-

czyli rodzice. Honorowym gościem wydarzenia
była Pani Elżbieta Rakowska, Przewodnicząca
Rady Rodziców, która otrzymała tytuł „Przyjaciel
Szkoły” za szczególne zaangażowanie na rzecz całej społeczności szkolnej.
Zespół ds. Promocji Szkoły

XXII warsztaty rzeźbiarskie

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Kątach Wrocławskich
W czerwcu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich odbyły się
XXII Warsztaty Rzeźbiarskie pt. „Kwiatki, bratki
i stokrotki – Eko kwiatki”. Gospodarzem imprezy
był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kątach Wr., a organizacją warsztatów zajęła się
jak co roku p. Zofia Stuleblak. Sponsorami warsztatów było: Doti Spółka Jawna Manufaktura D.M.
Mroczkowscy oraz Stowarzyszenie „Pomocna
Dłoń”. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie
z opiekunami z następujących placówek:
• Przedszkole z Kątów Wrocławskich
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich
• Szkoła Podstawowa w Małkowicach
• Szkoła Podstawowa w Gniechowicach
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kątach Wr. – uczniowie Szkoły Podstawowej
i uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Celem warsztatów było: kształtowanie nawyku
segregowania odpadów, umiejętne wykorzystanie właściwości różnych tworzyw, kształtowanie
przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego, rozwijanie twórczej wyobraźni, doskonalenie umiejętności łączenia różnych materiałów,
kształtowanie nawyku oszczędzania materiałów,
dbałość o ład i porządek na stanowiskach pracy,
integracja uczniów z różnych środowisk.
Zadaniem uczniów było zaprojektowanie i wy-

X Jarmark Małkowicki
realizacji zadania publicznego udało się zapewnić rozrywkę dla najmłodszych (dmuchańce, euro
bungee, pływające kule wodne itp. ). O oprawę artystyczną zadbali uczestnicy warsztatu, którzy jak
zawsze popisali się swoimi talentami aktorskimi
i scenicznymi. Gościnnie wystąpił też Warsztat Terapii Zajęciowej z Dobroszyc.
Jak na jubileusz przystało był też tort, którym częstowano wszystkich przybyłych gości. Jarmark
swym występem uświetnił zespół „40 synów i 30
wnuków jeżdżących na 70 oślętach”, którego muzyka porywała do tańca, a teksty piosenek przekazywały wartościowe treści o charakterze religijnym.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji

konanie ekologicznej rzeźby z wykorzystaniem
surowców wtórnych, odpadów i różnego rodzaju
nieużytków dowolną techniką. W trakcie warsztatów przygotowano poczęstunek dla uczestników
i zaproszonych gości. W oczekiwaniu na werdykt
jury uczestników warsztatów zabawiali śpiewem
i grą na gitarze pani J. Phan i pan K. Krzyżański.
Warsztaty przebiegały w bardzo miłej, życzliwej
atmosferze. Uczniowie ucząc się zasad zdrowej
rywalizacji rozwijali swoją wiedzę na temat recyklingu i aktywnego działania na rzecz środowiska.
Małe formy rzeźbiarskie, które tworzyli uczestnicy
rozwijały ponadto wśród uczniów zdolność twórczego myślenia, dawały satysfakcję z wykonanych
prac, uczyły kreatywności i motywowały do działań proekologicznych.
Zofia Stuleblak

Jarmarku, a w szczególności: Burmistrzowi MiG
Kąty Wrocławskie, Państwu Grażynie, Magdalenie
i Grzegorzowi Gil, Pani Zofii Fafule, Pani Katarzynie
Paszko, Pani Jadwidze Sztangret, Pani Barbarze Samborskiej, pozostałym rodzicom, Panu Władysławowi
Korpalskiemu oraz firmom: Omega Sport ze Smolca, Spark Silver Jewelry, Urban Autodetaling, GAPA,
Silco, Minolta WK, Fitness by Aga Wasylów, Ośrodek
wczasowy ANNA w Miłkowie. Ponadto dziękujemy
Pani Barbarze Nowosad, Mani Katie oraz w szczególny sposób chcielibyśmy podziękować Zespołowi „40
synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach” za
wspaniały koncert i wspólnie spędzony czas.
Dziękujemy wszystkim.
Karolina Kucharska
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Dzień Dziecka

w Mokronosie Dolnym
Przy pięknej pogodzie, 11 czerwca 2017 w Mokronosie Dolnym odbył się Dzień Dziecka połączony
z piknikiem rodzinnym. W niedzielne popołudnie
do gminnego parku przybyło około stu dzieci
i wielu ich rodziców. Najmłodszych powitała pani
sołtys Alina Witek i zaprosiła dzieci do wspólnej
zabawy. Każde z dzieciaków otrzymało słodki
upominek. Dużą atrakcją tego dnia były dmuchane: piracka zjeżdżalnia, tor przeszkód i zamek
z kulkami dla najmłodszych. W zabawie pomagały
animatorki, które dzieciom organizowały przeróżne gry, zakończone puszczaniem ogromnych
mydlanych baniek. Sporym zainteresowaniem
milusińskich cieszyło się też malowanie twarzy. Po
niedługim czasie na ich buźkach widniały piękne
ozdoby w kształcie motylków, kwiatków i innych
bajkowych motywów, wykonane artystyczną ręką
naszej mieszkanki, pani Ali i jej koleżanki. Starsze
dzieci grały w badmintona oraz w piłkę w grach
zespołowych pod okiem pani Małgosi, nauczycielki wychowania fizycznego. W czasie gdy dzieci zajęte były zabawą, rodzice oraz inni przybyli mieszkańcy mogli napić się kawy i spróbować pysznych
ciast upieczonych przez kilkanaście mieszkanek
naszej wsi. Zwieńczeniem imprezy było ognisko,
przy którym dzieci z rodzicami piekli kiełbaski.
Pani sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom i osobom pomagającym
w zorganizowaniu Dnia Dziecka oraz pikniku rodzinnego.
Krystyna Minch

Przedszkolny
Festyn Rodzinny
W piątek 2 czerwca 2017 r. w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich odbył się Festyn Rodzinny „Muzyczna dżungla”. Zabawa rozpoczęła
się piosenką „Dżungla” zaśpiewaną przez wszyst-

kich przedszkolaków. Następnie dzieci z grup:
„Puchatki”, „Misie” i „Gwiazdki” zaprezentowały
swoje umiejętności taneczne, a nasza przedszkolna kadra pokazała, że potrafi się świetnie bawić,
grając w przedstawieniu „Murzynek Bambo”. Dodatkowo mieliśmy okazję posłuchać wspaniałej
gry na bębnach w wykonaniu pani Kingi – naszej
rytmiczki. Później wystąpili goście, czyli zespół
„ISKRA” ze Szkoły Podstawowej nr 1 złożony z naszych absolwentów wraz z opiekunką panią Anitą Sudoł. Podczas Festynu cieszyliśmy się piękną
letnią pogodą, która sprzyjała dobrej zabawie
i umożliwiała udział w wielu atrakcjach: malowaniu twarzy, baloniakach, samodzielnym wykonaniu instrumentów czy tworzeniu dużych baniek
mydlanych. Dużą popularnością jak co roku cieszyły się: wata cukrowa, loteria fantowa oraz pajda chleba ze smalcem i pyszności przygotowane
przez rodziców.
Za pomoc w zorganizowaniu festynu bardzo dziękujemy Rodzicom, a zwłaszcza panu Jackowi Geremeszowi. Podziękowania kierujemy również do
firm: Torf Corporation Fabryka Leków Sp. z o.o.,
Grupa Schneider Systemy Budowlane Sp. z o.o.,
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich oraz
wolontariuszy z gimnazjum.
Do zobaczenia na kolejnym Festynie Rodzinnym
już za rok!
Zespół do spraw promocji przedszkola

Nowinki z podwórka Chóru Dyszkant
Okres od stycznia do maja upłynął członkom Chóru Sołtysów Dyszkant na próbach w opracowywaniu nowych i dopracowywaniu starych utworów.
W maju i w czerwcu nasi artyści kilka razy pojawiali się przed publicznością. 13 maja w kościele
w Kątach Wrocławskich odbyła się msza z okazji
święta Matki Boskiej Fatimskiej i rocznicy zamachu na papieża Jana Pawła II. Uroczystość upiększył występ Dyszkantu z programem papieskim.
Nasi artyści wystąpili też w Żórawinie na „Festiwalu 4 Żywiołów”, pojawili się w Mietkowie na „Plaży Na Cyplu” podczas „XXII Śpiewania nad Wodą”
oraz w czasie Pikniku Parafialnego w Kątach Wrocławskich. Gościnny występ chór sołtysów dał
także w czerwcu w Brzegu, w nowej parafii byłego
proboszcza z Małkowic ks. Marcina Czerepaka.
Co ważne, nasz gminny chór pracuje obecnie nad
nową płytą. Artyści mają nadzieję, że będą się nią

mogli pochwalić w siódmą rocznicę powstania
Dyszkantu, który działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Informacje na temat chóru i jego koncertów
można otrzymać u menadżera Mirka Pawlaczyka
pod nr. tel. 601 797 597 i u kierownika artystycznego Janka Szrama nr tel. 601 899 657.
Dyszkant

Z Małkowic nad morze,
czyli słów kilka o zielonej szkole
W poniedziałek, 5 czerwca, 22 uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Małkowicach i 8 ze Szkoły Podstawowej w Sadkowie udało się na kilka dni do nadmorskiej miejscowości Łukęcin.
Biuro turystyczne „Prom” oraz opiekunowie zadbali o to, by czas spędzony wspólnie był interesujący
i zapamiętany na długo. Uczniowie zwiedzili zabytkowy Szczecin, słynne Międzyzdroje i Woliński
Park Narodowy, Rewal i fantastyczne Multimedialne Muzeum na 15 Południku w Trzęsaczu. Ponadto udali się także do turystycznego Świnoujścia,
gdzie wdrapali się na najwyższą w Polsce latarnię
morską i odbyli musztrę w Forcie Gerharda.
Każdy dzień pełen wrażeń kończył się zabawami
na plaży i grami sportowymi.
M. Wiejacka

Dzień Otwarty

w przedszkolu w Smolcu

22 czerwca br. w Przedszkolu Publicznym w Smolcu
zorganizowany został Dzień Otwarty dla wszystkich
dzieci, które od września po raz pierwszy przyjdą
do naszego przedszkola. Na małych gości oraz ich
rodziców czekało wiele atrakcji, niespodzianek, konkursów i zabaw. Przyszłe przedszkolaki miały okazję
poznać pomieszczenia naszego przedszkola, w tym
sale zajęć z ciekawymi zabawkami, stołówkę, szatnię oraz plac zabaw, na którym dzieci z obecnych
grup przedszkolnych oraz zerowych uczestniczyły w pląsach ruchowych i muzycznych, pokazach
wrocławskiej szkoły tańca Studio „Drugie Piętro”,
jak również w zabawach zorganizowanych przez
Centrum Omega Sport ze Smolca. Z zaproszenia do
zabawy chętnie skorzystali również rodzice wraz ze
swoimi pociechami. Radości i uśmiechom nie było
końca. Na zakończenie Dnia Otwartego wszystkie
dzieci uczestniczyły w zabawie, w której rozpakowywana była niespodzianka – słodkości dla naszych
obecnych i przyszłych milusińskich. Do zobaczenia
wkrótce w naszym przedszkolu. Zapraszamy.
Małgorzata Wierzchowska, wicedyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu

5

INFORMACJE Z GMINY ● SPORT

Spotkanie
ze strażakami

PODZIĘKOWANIA

31 maja 2017 drugoklasiści Szkoły Podstawowej
w Sadkowie mieli okazję uczestniczyć w plenerowej imprezie zorganizowanej przez OSP w Gniechowicach oraz panią Kasię Hausman. Podczas
spotkania uczniowie mogli obejrzeć wyposażenie
wozu strażackiego, uczestniczyć w pokazie udzielania pierwszej pomocy, a na koniec zjeść smaczne
kiełbaski z grilla przygotowane przez strażaków.

Turniej karate

Dzieci wraz z nauczycielami dziękują strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach.

Renata Mazurek

Tygrysy w natarciu

w Kamieńcu Podolskim

kolejne sukcesy i medale!

W dniach 9-11 czerwca br. młodzież wrocławskich
klubów karate miała okazję uczestniczyć w towarzyskim turnieju karate w Kamieńcu Podolskim
na Ukrainie. Naszą gminę reprezentowało dwoje
zawodników – Roch Kupczak ze Smolca oraz Ania
Fall z Kątów Wr. W turnieju uczestniczyły liczne kluby z terenu Ukrainy oraz drużyna z Czech. Turniej
odbywał się na terenie zamku w Kamieńcu Podolskim, a widok biało-czerwonej flagi, być może
pierwszy raz od 100 lat, powiewający nad zamkiem
wywołał lekkie załzawienie u opiekunów polskiej
młodzieży. Turniej odbył się przy wspaniałej pogodzie, a bardzo dobra organizacja turnieju dodatkowo uprzyjemniała pobyt.
W kategorii do lat 15 nasza drużyna zakończyła
rywalizację na miejscu 2., a w grupie 15-18 lat na
miejscu 3. Po zakończeniu rywalizacji mieliśmy możliwość zwiedzania Kamieńca Podolskiego, polskojęzyczny przewodnik oprowadził nas śladami polskiej
historii tego miasta. Między innymi mieliśmy okazję
odwiedzić grób Pana Wołodyjowskiego. Kamieniec
należał do Polski przez 350 lat, bardzo duża część
starej zabudowy miasta i twierdzy powstała właśnie
w tym czasie. Wieczorem, piszący te słowa, miał okazję spotkać się z proboszczem polskiej parafii pw. św.
Mikołaja – ojcem Alojzym Kosobuckim. Miałem okazję usłyszeć inną wersję historii Kamieńca (w stosunku do oficjalnej wersji przewodnika), oraz usłyszeć
opowieść o walce o odbudowę kościoła oraz utrzymanie polskości w tej i innych ukraińskich parafiach.
Wspaniały człowiek, wspaniała historia, czy oby pamiętamy o naszej historii Kresów Wschodnich?
W drodze powrotnej zwiedziliśmy zamek w Chocimiu, miejsce tryumfu nad Turkami Jana III Sobieskiego oraz odbyliśmy rejs Dniestrem, kiedyś rzeką
graniczną Kresów Wschodnich. Po trzech dniach pobytu, późnym wieczorem, przekroczyliśmy granicę
i z nieukrywanym entuzjazmem powitaliśmy naszą
A4. Porządny asfalt – tego nam brakowało najbardziej. Reszta – pogoda, atmosfera i opieka naszych
gospodarzy – były bez zarzutu.

Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Brójcach potwierdziły bardzo dobrą
formę Jakuba Grabowskiego. W tym mocnym turnieju w obsadzie międzynarodowej zdobył pewnie
złoty medal w kat. wagowej do 100 kg. Fantastycznie powalczyli inni zapaśnicy z Gminy Kąty Wrocławskie, a w szczególności dwaj brązowi medaliści
Bartłomiej Myjak 66 kg oraz Oskar Lech 46 kg. Podczas oficjalnej dekoracji medalistów mogliśmy zobaczyć na żywo i podziwiać naszą Medalistkę Olimpijską z Rio Monikę Michalik. Wychowanka Orląt
Trzciel zrobiła nie lada gratkę tym młodym adeptom zapasów dekorując ich na podium. Serdeczne
podziękowania za pomoc i wsparcie Gminie Kąty
Wrocławskie. Był to ostatni turniej przed wakacjami, a już w lipcu wyjazd na obóz do Międzywodzia.

MK

Hieronim Kuryś

W dniu 1 lipca br. na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich odbył się Piknik Rodzinny, który zgromadził wielu mieszkańców.
Składamy podziękowania sponsorom: Miasto i Gmina Kąty
Wrocławskie, CeDo, Borowski-Roboty Ziemne, GOKiS Kąty Wr.,
D.J. Proskin Zajazd w Skałce, POLOmarket, Caritas Małkowice,
Kamieniarstwo Nowa Wieś Kącka. Dziękujemy również Państwu:
Piszcz, Rajca, Kozieja, Martka, Jura, Pawłowskim i Pudlik.
Organizatorzy
Piknik Osiedlowy 2017 przy ulicy Okrzei odbył się we wspaniałej atmosferze. Udana zabawa to w dużej mierze zasługa osób,
które brały udział w organizacji pikniku. Tak więc chciałabym
podziękować naszemu Radnemu Grzegorzowi Pacynie, członkom Rady Osiedla i ich rodzinom, a więc Państwu Kapsa, Hajłasz
i Koralewicz. Wyrażam wdzięczność Państwu Filewiczom, Błajet,
Bobrekom, Hanyszom, Olas, Skibom, Włodarczykom, Leniom
i Rasińskim.
Pani Danusi Korcz, Ani Bojczuk i Łukaszowi Dytrychowi wyrazy
uznania za zorganizowanie zabaw i konkursów dla dzieci. Pani
Marii Mach, sołtysom Kozłowa, Pełcznicy i Nowej Wsi Kąckiej za
użyczenie sprzętu i wszystkim których nie wymieniłam składam
podziękowanie w organizację naszego pikniku osiedlowego.
Przewodnicząca Rady Osiedla Dorota Cisło

Mistrzostwo Polski

w podnoszeniu ciężarów
Michał Salwa przygodę ze sportem rozpoczął
w 2013 roku. Prawdopodobnie jako pierwszy niepełnosprawny człowiek w Polsce zaczął uprawiać
CrossFit. Na treningach w CF Wrocław dostrzegł
Michała trener reprezentacji M.Oliwa i zaprosił na
treningi. Od listopada 2014 r. zaczęła się przygoda Salwy z ciężarami. Ciężkie treningi pod okiem
dwóch najbardziej utytułowanych trenerów
w kraju przyniosły między innymi wygraną w międzynarodowych zawodach w Budapeszcie, Regionalny Puchar Europy na Słowacji, Mistrzostwa Polski indywidualnie i drużynowo, Puchar Polski czy
udział w Mistrzostwach Europy w 2015. Rok 2016
był dla zawodnika okresem doskonalenia techniki
i budowania siły. Efektem tej pracy jest 5. miejsce w Pucharze Świata (IPC) w maju 2017 w Eger
oraz obrona tytułu Mistrza Polski w 25 czerwca

br. w Drzonkowie. Przez okres wakacyjny czeka
Michała ciężka praca, by w październikowych Mistrzostwach Świata pokazać się z jak najlepszej
strony. Celem będzie miejsce w pierwszej ósemce
mistrzostw. Jesienią czeka go jeszcze obrona Pucharu Polski czy wraz z kolegami ze Startu Wrocław obrona drużynowego MP. Lecz najważniejsze są Mistrzostwa Świata w Meksyku, na które
Michał się przygotowuje. W dalekiej przyszłości
celem jest udział w Igrzyskach Paraolimpijskich
w Tokio w 2020. Na razie Salwa skupia się na najbliższych wyzwaniach, bo droga do IO składa się
z wielu mniejszych kroków.

Mistrzostwo Europy Piotra Kurka
28 czerwca Piotr Kurek, mieszkaniec Kątów Wrocławskich, startował w Mistrzostwach Europy
w Trójboju Siłowym. Zdobywając pierwsze miejsce w przysiadzie ze sztangą z wynikiem 320 kg,
poprawił tym samym rekord Europy w kategorii
wagowej 100 kg. Kolejny start pana Piotra to Mistrzostwa Świata we wrześniu w czeskim Trtunov.
Piotr Kurek składa szczególne podziękowania
panu Sławomirowi Hryniewiczowi oraz Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Kąteckich za finansową
pomoc w przygotowaniach.
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Uczniowie klasy „0” wraz z wychowawczynią składają serdeczne
podziękowanie Państwu Krystynie i Zbigniewowi Miodkom za
możliwość obejrzenia pasieki, pogłębienia wiedzy o pszczołach
oraz zobaczenia, w jaki sposób kręci się miód – jego degustacjom
nie było końca!!!
Serdeczne dziękujemy także Państwu Elżbiecie i Henrykowi
Szczepańczykom za oprowadzenie naszej grupy po tartaku i dostarczenie wielu ciekawych informacji o swojej pracy, a Esterce
i Madzi Szczepańczyk za przygotowanie pysznego poczęstunku
oraz ciekawych zabaw ruchowych.
Wizyta w pasiece i tartaku dostarczyła dzieciom wielu nowych
wiadomości, niezwykłych przeżyć i pozwoliła miło spędzić czas.
Wychowawczyni klasy „0” SP Małkowice Violetta Jamroz

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
»» Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro
zaprasza.
»» Sprzedam działkę budowlaną w Strzeganowicach.
1 działka 22 ary lub 2 po 11 arów. Tel. 669 852 926
»» Wdowiec szuka osoby do pomocy w pracy w domu
w Kątach Wr., tel. 71 39 06 537, 695 986 377
»» Kierownik budowy Andrzej Pałka, TERMOWIZJA,
Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
»» Nowoczesna firma rolnicza z siedzibą w Żórawinie,
poważnie ugruntowana na rynku szuka pracownika
warsztatowego na stanowisko mechanik maszyn
i pojazdów rolniczych z dobrą umiejętnością
spawania. Kontakt: 603 91 72 73
»» Lokal handlowo-usługowy 65m2 do wynajęcia
(Kostomłoty). Kontakt 696 790 905 po godz. 20 tej

OKNA DRZWI PCV•ALU
BRAMY • DRZWI • NAPĘDY
PARAPETY • ROLETY ZEWNĘTRZNE
ŻALUZJE • ROLETKI • MOSKITIERY

NAPRAWA OKIEN

PROFESJONALNY MONTAŻ

Mokronos Dolny,
ul. Stawowa 28
M&G OKNA

607 263 442

www.mgokna.pl

biuro@mgokna.pl

Firma MAGNAT poszukuje
pracowników na stanowisko:
- asystent /-ka działu eksportu
(wymagana znajomość j. angielskiego w
stopniu średnio zaawansowanym)

- magazynier
- pakowaczki słodyczy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
aplikacji na adres mhaas@magnat.com.pl lub
o kontakt pod nr tel. 71 390 97 04
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz.883).

Oferta pracy – GEFCO Polska Sp. z o.o.

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie
Kandydatom oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny
etat
- Szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, karta
MultSport, ubezpieczenie na życie, dopłata do wypoczynku,
bony świąteczne, wyjazdy integracyjne)
- System premiowania
- Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w frmie będącej
liderem na europejskim rynku logistyki dla przemysłu
i motoryzacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres: hrpolska@gefco.net lub o kontakt pod
numerem telefonu: +48 601-145-736.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".
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