Inwestycje

w 2014 roku

Gmina Kąty Wrocławskie przeznaczyła duże
kwoty na realizację kolejnych inwestycji.
W 2014 roku zostały zaplanowane zadania
będące kontynuacją działań z roku 2013 jak
również przewidziane zostało rozpoczęcie realizacji nowych inwestycji.
Nowe zadania inwestycyjne:
• Przebudowa drogi na odcinku Krzeptów
– Smolec (ul. Wiśniowa). Już niedługo
rozpoczęta zostanie przebudowa drogi
– nowa droga wybudowana zostanie równolegle do istniejącej, a dotychczasowa
droga będzie pełnić funkcję ciągu pieszojezdnego umożliwiającego bezpieczną
komunikację mieszkańcom Smolca oraz
ścieżki rowerowej (poza granicami Smolca). Planowany termin zakończenia robót
– do 31.01.2015 r. Nowa droga będzie
miała szerokość 6,5 m i długość 1,4 km,
a w rejonie skrzyżowania z ul. Żurawinową
przewidziane zostały zatoki autobusowe.
• Budowa drogi Wojtkowice-Strzeganowice.
W 2013 roku wykonana została droga o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym
utrwaleniem i odwodnieniem. W bieżącym
roku wykonana będzie nawierzchnia asfaltobetonowa na drodze o długości 2,29 km
wraz z dostosowaniem poboczy do nowych
rzędnych. Podpisana została umowa z wykonawcą robót, którym zostało Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
ze Świdnicy. Planowany termin zakończenia
robót – do 30.09.2014 r. Na budowę drogi
uzyskane zostało dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
we Wrocławiu.
• Rozpoczął się remont z modernizacją
świetlicy wiejskiej w Gądowie. Zakres
prac obejmuje m.in. docieplenie obiektu
wraz z remontem elewacji, wymianę stoZespół redakcyjny:
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larki drzwiowej, wymianę podłóg, izolację
fundamentów, zmianę sposobu ogrzewania na elektryczne z zastosowaniem promienników. Remont prowadzony jest na
podstawie umowy o przyznanie pomocy
nr 00339-6930-UM0130452/13 zawartej w dniu 02.12.2013r. w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego PROW na lata 2007–2013.
(Lider A4)
W dniu 19 maja został przekazany plac
budowy na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach, którego
zakres obejmuje m.in. naprawę elewacji,
zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy, remont
pomieszczeń wewnętrznych z wyłączeniem z użytkowania poddasza oraz piwnicy
i
wykonaniem
sanitariatów. Powyższe zadanie
prowadzone jest
również w ramach działania
413 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” w
zakresie operacji
odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego PROW
na lata 2007–
2013. (Lider A4)
W dniu 13 maja
przekazano plac
budowy dla zadania „Budowa
placu zabaw w
Zachowicach” realizowanego po-

•

dobnie, jak powyższe zadania, w ramach
działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego PROW na lata 2007–2013.
(Lider A4)
Wkrótce rozpocznie się realizacja inwestycji:
„Budowa pełnowymiarowego boiska do gry
w koszykówkę w Mokronosie Górnym”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z PROW
na lata 2007–2013 (Lider A4), w ramach
działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” w ramach małych projektów. Boisko o wymiarach 28mx15m wykonane będzie z kostki betonowej bezfrezowej.
cd. na str. 4

I N F O R M AC J E Z P R AC Y R A DY M I E J S K I E J

Informacja o pracy Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Dnia 26 kwietnia 2014 roku odbyła się XLIII
sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.
Tematem głównym była informacja o realizacji wniosków Rady Miejskiej podjętych
w okresie 2010–2014.
Po przedstawieniu bieżących spraw Rady
Miejskiej i po złożeniu sprawozdania z działalności Burmistrza MiG (tym razem sprawozdanie w imieniu Burmistrza złożył zastępca
Burmistrza Mieczysław Reps) stałymi punktami porządku obrad były zapytania radnych
oraz sprawozdanie z prac komisji. Szczegóły
tych informacji będą dostępne w protokole
Rady Miejskiej po jego zatwierdzeniu na najbliższej, majowej sesji.
Przewodniczący poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej ocenili realizację przez
Burmistrza wniosków, które zostały wystosowane w okresie od 2010 do 2014 roku. Informację
o realizacji łącznie około 100 wniosków złożyli:
Antoni Palikowski – przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju i Finansów,
Czesław Pudlik – przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych,
Janusz Terlecki – przewodniczący Komisji
Zagospodarowanie Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa,
Wiesław Skrętkowicz – przewodniczący
Komisji Spraw Mieszkaniowej.
Po tych wystąpieniach przedstawiona została informacja o realizacji wniosków Rady
Miejskiej, podjętych w okresie bieżącej kadencji.
Wykonanie wniosków składanych przez poszczególne Komisje, oraz przez Radę, zostało dobrze ocenione przez radnych, większość z nich zostało zrealizowanych lub jest
w trakcie realizacji. Wnioski, które nie zostały zrealizowane, a których wykonanie
jest niezbędne dla mieszkańców i dla Gminy
zostały przypomniane i ważność ich została
jeszcze raz potwierdzona.
Do bardzo ważnych zgłaszanych przez Radę
spraw należą m.in.: zorganizowanie zdrowego dożywiania dzieci w szkołach, sprawa
lokalizacji farm wiatrowych i wiatraków na
terenie naszej Gminy, oraz ciągła potrzeba

Dowody osobiste!
Informujemy, że posiadacz dowodu osobistego
ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
• zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
• uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej
ustalenie tożsamości osoby,
• upływu terminu ważności dowodu osobistego.
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym
najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu
osobistego, ważne do czasu wydania nowego
dokumentu.
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poddawania fachowej ocenie opracowywanych projektów inwestycji gminnych.
Nieprawidłowe żywienie, mała aktywność fizyczna oraz nadwaga i otyłość są powodem
dramatycznych konsekwencji dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz powodem wielu chorób w życiu dorosłym. Rodzice,
szkoła, samorządy muszą wziąć odpowiedzialność za zdrowie dzieci i młodzieży poprzez
edukację w zakresie prawidłowego stylu życia,
zapewnienie w szkołach żywienia zgodnego
z zaleceniami żywieniowymi, zapewnienie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej
w celu zapobieżenia otyłości, oraz zapewnienie odpowiadającego zasadom, zdrowego żywienia. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i
młodzieży są zawarte w Narodowym Programie
Zapobiegania Nadwadze i Otyłości POL HEALTH
opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia.
Od dłuższego czasu Rada Miejska podejmuje starania aby wprowadzić zdrowe żywienie
dzieci. Burmistrz i radni Komisji Spraw Społecznych podczas spotkania z restauratorami,
którzy prowadzą działalność w pobliżu szkół
wypracowali wspólne stanowisko w sprawie
zorganizowania dożywiania dzieci. Oczekujemy więc od Burmistrza, Dyrektorów Szkół
i rodziców wprowadzenia przyjętych zasad
żywienia naszych dzieci w szkołach. Wkrótce
napiszę jak będzie zorganizowane żywienie
dzieci od 1 września br.
Rada Miejska podjęła dwa wnioski, w celu
podkreślenia ich istoty, ważności i woli Rady,
a mianowicie:
1. W sprawie dożywiania dzieci w szkołach
na terenie miasta i gminy ustalono, że:
• gmina przygotuje w szkołach pomieszczenia do spożywania posiłków, przygotowanych i dostarczonych przez restauratorów,
• posiłki do szkoły dostarczą restauratorzy,
proponuje się dostarczenie ich w jednorazowych, atestowanych pojemnikach,
• przygotowanie posiłków należy zlecić restauratorom prowadzącym działalność
w pobliżu poszczególnych szkół,
• należy wprowadzić jednolitą cenę za obiady we wszystkich szkołach – 8 zł,

•

Dowód osobisty jest unieważniany:
• z dniem zawiadomienia o jego utracie,
zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
• z dniem utraty obywatelstwa polskiego
przez jego posiadacza;
• z dniem zgonu jego posiadacza;
• z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
• z dniem upływu ważności dowodu osobistego
• w przypadku zmiany danych zawartych
w dowodzie osobistym (np. nazwiska, adresu zameldowania), traci on ważność po
upływie 3 miesięcy od dnia zaistnienia
zmian.

Dowód osobisty jest wydany na czas
oznaczony i jest ważny:
• 10 lat od daty jego wydania – w przypadku
osób, które ukończyły 18 lat;
• 5 lat od daty jego wydania – w przypadku
osób, które nie ukończyły 18. roku życia;
• na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła 65. rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.
Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest na awersie (strona ze zdjęciem) po
prawej stronie pod hologramem.

proponuje się aby dyrektorzy szkół wspólnie z Radami Rodziców przeprowadzili sondaż miesiącu maju i zebrali deklaracje od
rodziców wyrażających chęć korzystania
z posiłków, a następnie zorganizowali spotkanie z restauratorami i ustalili szczegóły,
• z chwilą wprowadzenia w szkołach tradycyjnych posiłków, należy zlikwidować istniejące sklepiki, utrzymać jedynie wodę
i soki w automatach,
• informuję rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej, że nastąpiła
zmiana kryterium dochodowego wynoszącego 684 zł na osobę i 813 zł w rodzinach
niepełnych. Dzieci z tych rodzin mogą liczyć na posiłek finansowany z Gminnej
Opieki Pomocy Społecznej.
2. Drugi wniosek dotyczył zakazu lokalizacji
w odległości do 2 km od zabudowań, farm
wiatrowych i wiatraków na terenie gminy
Kąty Wrocławskie. Rada Miejska wystąpiła do Burmistrza o przygotowanie uchwały
w tej sprawie.
Rada Miejska, tym razem, nie uchwalała
planów zagospodarowania przestrzennego,
o których stale informuję.
Informuję, że protokół z obrad sesji Rady
Miejskiej, po zatwierdzeniu na następnej
sesji Rady Miejskiej będzie umieszczony na
BIPie, w zakładce:
Rada Miejska.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się
27 maja br. Tematem będzie sprawozdanie
z realizacji budżetu za 2013 rok – głosowanie
nad absolutorium dla burmistrza.
Po sesji, odbędzie się uroczysta akademia
z okazji 25 rocznicy odbudowy samorządu terytorialnego i przemian ustrojowych.
Uroczystość ta będzie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, przy ul. Zwycięstwa,
o godz. 13.00. Na akademię zapraszamy
m.in. wszystkich burmistrzów oraz radnych,
którzy w ostatnim 25-leciu zostali wybrani
do tej służby. Liczymy na Państwa obecność.
Do wszystkich Państwa zostały wysłane zaproszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

Wydział Spraw Obywatelskich

INFORMACJE UMiG

Gmina Kąty Wrocławskie w 2014 roku na działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych udzieliła dotacji Stowarzyszeniom działającym na swoim terenie w wysokości 90.000,00 złotych.

SZANOWNI
PRZEDSIĘBIORCY
W związku z licznymi zgłoszeniami o otrzymywaniu przez przedsiębiorców pism oferujących wpis do rejestrów za opłatą sugerujemy aby, do wszystkich takich przypadków
podchodzić ze szczególną ostrożnością
gdyż są to oferty komercyjne.
Jedyną ewidencją, do której osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą muszą być wpisane jest Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez internet ze strony www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl. Wszystkie
czynności związane z wpisem do wyżej wymienionej ewidencji (CEIDG) są BEZPŁATNE.
Ponadto poniżej podajemy strony internetowe, które mogą być przydatne przedsiębiorcom:

Nr

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie „KRZYŚ”

„Integracyjne warsztaty kulturalnosportowe dla niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy Kąty Wr.

3.000,00 zł

2

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koło
nr 12 w Smolcu

Działalność na rzecz integracji i
aktywizacji seniorów na terenie
Gminy Kąty Wr.

7.000,00 zł

3

Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Kąty Wr.

Integracja Seniorów Kąteckich”

9.000,00 zł

4

Towarzystwo Przyjaciół Smolca

Organizacja „II Smoleckiej (za)Dyszki

5.000,00 zł

5

Stowarzyszenie Przyjaciół
Gniechowic

„Zasłużeni dla wsi Gniechowice”

5.000,00 zł

6

Polski Związek Wędkarski Okręg
we Wrocławiu Koło
Kąty Wrocławskie

„Organizacja zawodów wędkarskich
dla mieszkańców Gminy Kąty Wr. i
członków stowarzyszenia”

6.000,00 zł

7

Polski Związek Wędkarski Okręg
we Wrocławiu Koło PZW w Smolcu

„Działalność szkoleniowointegracyjna społeczności
wędkarskiej”

10.000,00 zł

www.fundusze.dolnyslask.pl
nr tel. 801700008, 071776 95 01

8

Stowarzyszenie- Koło Gospodyń
Wiejskich w Smolcu

„Aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej”

5.000,00 zł

www.lider-a4.pl
nr tel. 071311 11 35

9

Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Kąckiej

Tradycyjne dziedzictwo kulturowe

15.000,00 zł

www.pup-wroclaw.pl
nr tel. 071770 16 00

„Rozwiń swój biznes” oraz „Pierwsze
10 Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu kroki w biznesie czyli jak założyć
własną firmę”

www.biznes.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wydział Spraw Obywatelskich

Nr

25.000,00 zł

Gmina Kąty Wrocławskie wspiera lokalny sport
W 2014 Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji na organizację współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, zapasów, judo oraz koszykówki
12 Klubom Sportowym działającym na swoim terenie na kwotę 343500,00 złotych

Nazwa Organizacja

Nazwa Zadania

Kwota dotacji

1

Klub Sportowy LZS „Ambrozja”
Bogdaszowice

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej w miejscowości Bogdaszowice”

15.000,00 zł

2

Klub Sportowy Motobi - Bystrzyca
Kąty Wrocławskie

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej w miejscowości Kąty Wrocławskie”

120.000,00 zł
na I półrocze

3

Klub Sportowy LKS „Błękitni”
Gniechowice

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej w miejscowości Gniechowice”

15.000,00 zł

4

Klub Sportowy Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej KKK „MAXIMUS”

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
koszykówki w miejscowości Kąty Wrocławskie”

45.000,00 zł

5

Klub Sportowy STS „RETURN”

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
tenisa ziemnego w miejscowości Smolec”

19.000,00 zł

6

Klub Sportowy LZS Zachowice

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej w miejscowości Zachowice”

15.000,00 zł

7

Klub BAT Czerńczyce

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej w miejscowości Czerńczyce”

7.500,00 zł

8

Klub Sportowy UKS „Tygrysy”

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
uprawiania zapasów w miejscowości Smolec”

48.000,00 zł

9

Klub Sportowy STS „Sokół Smolec”

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej w miejscowości Smolec”

19.000,00 zł
na I półrocze

10

Klub Sportowy UKS „Orzeł Sadków”

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej w miejscowości Sadowice”

15.000,00 zł
na I półrocze

11

Klub Sportowy LKS „PUMA
Pietrzykowice”

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej w miejscowości Pietrzykowice”

15.000,00 zł
na I półrocze

12

Uczniowski Klub Sportowy Judo
Kąty Wrocławskie

„Organizacja I zawodów w Judo”
w Kątach Wrocławskich

7.000,00 zł

13

Dolnośląskie Stowarzyszenie
Sportowców Niepełnosprawnych
„Aktywni”

Propagowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych.
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach i treningach.

3.000,00 zł

Violetta Bigda
Kierownik Wydziału WOP
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INFORMACJE UMiG

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Kątach Wrocławskich uprzejmie informuje, że z dniem
1 maja 2014 roku udostępnia Państwu nową usługę, jaką jest...

E-FAKTURA

E-faktura jest propozycją skierowaną do
firm, instytucji, jak i do klientów indywidualnych, jest to rozwiązanie dla każdego
z Państwa, można z niej korzystać w każdym
miejscu i o każdej porze wystarczy mieć dostęp do Internetu.

Bezpieczeństwo – brak ryzyka narażenia
Państwa na niepożądane ujawnienie danych,

E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczania, a udostępnienie jej do pobrania
drogą elektroniczną zastępuje przesłanie
listem faktury papierowej.

Ekologia – nie marnujemy papieru, więc
wspólnie przyczyniamy się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

E-faktura udostępniona zostanie Państwu
w e-BOK (Internetowym Biurze Obsługi
Klienta), zaś informacja o jej udostępnieniu
przesyłana będzie na adres e-mail podany
przez Państwa w formularzu Oświadczenie
o akceptacji wystawiania i udostępniania
faktur za dostawę wody i odprowadzanie
ścieków w formie elektronicznej.

JAKIE SĄ ZALETY E-FAKTURY?
Wygoda – w e-mailu otrzymasz powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury.
Nieograniczony dostęp do E-faktury w każdym miejscu na świecie, w którym jest dostęp do Internetu.
Wyeliminowanie opóźnień w płatnościach
i ich przykrych konsekwencji – E-fakturę
otrzymują Państwo zawsze na czas, szybciej niż przy tradycyjnej fakturze w formie
pisemnej, doręczanej przez Pocztę Polską.

dokończenie ze str. 1

E-faktura zostanie udostępniona wyłącznie
Państwu.

JAK UDOSTĘPNIĆ USŁUGĘ?
Należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
(e-BOK) – dostępny na stronie internetowej www.zgk-katy.pl.
Złożyć Oświadczenie (forma pisemna)
o akceptacji usługi w ZGK Sp. z o. o w Kątach
Wrocławskich ul. 1 Maja 26 B – druk dostępny
na stronie internetowej www.zgk-katy.pl.
Zalogować się do systemu, po otrzymaniu
od ZGK danych tj. identyfikatora i hasła.
Usługa jest dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających Umowę z ZGK Sp. z o.o.
w Kątach Wrocławskich na świadczenie
usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA
Z E-FAKTURY

Niebawem rozpocznie się realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły w Smolcu
wraz z parkingami, zjazdami z ulicy gminnej
oraz infrastrukturą towarzyszącą”. Na terenie przy ul. Kościelnej w Smolcu, obok
istniejącego budynku szkoły, powstanie
piętrowy budynek szkoły podstawowej
w rzucie przypominający literę „L”. Powstanie również boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, plac zabaw, ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz dla
autobusów. W części dydaktycznej mieścić
się będą sale lekcyjne, sala informatyczna,
biblioteka, świetlica, pomieszczania dla
kadry wychowawczej i dyrekcji, szatnie
oraz pomieszczenia sanitarne. Z części dydaktycznej będzie bezpośredni dostęp do
sali widowiskowej z możliwością wykorzy-
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ALKOHOL

31 maja 2014 roku upływa termin opłaty za
posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, organ zezwalający cofa w przypadku:
1. nieprzestrzegania określonych w ustawie
zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności:
a. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów
określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu
sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze
sprzedażą napojów alkoholowych przez
dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący
ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
do dnia 31 maja 2014 należy wnieść opłatę
II raty za posiadane zezwolenia na sprzedaż
alkoholu.
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na okres 6 miesięcy.
Pełnomocnik
ds. Profilaktyki Anna Dębicka

Nasi tam byli!

Z inicjatywy radnej ze Smolca Katarzyny Łapińskiej-Szymańskiej w dniach 7.04.2014 r.
do 10.04.2014 r. szóstka mieszkańców naszej
gminy uczestniczyła w kolejnym wyjeździe
studyjnym do Brukseli.
Program wyjazdu obejmował wizytę w Parlamencie Europejskim,
spotkanie z euro parNasi tam byli!
lamentarzystami Różą Thun i Jackiem ProtaZ inicjatywy radnej ze Smolca Katarzyny Łapińskiej-Szymańskiej w dniach 7.04.2014r. do
stania jej jako sali gimnastycznej, w której
siewiczem.
Uczestnicy
obdarowali
10.04.2014r.
szóstka mieszkańców
naszej gminy
uczestniczyła w polityków
kolejnym wyjeździe
studyjnym do Brukseli.
zamontowane zostaną urządzenia audioSmoleckie
produktami
Program książką
wyjazdu obejmował
wizytę w Smaki
Parlamencie oraz
Europejskim,
spotkanie z euro
parlamentarzystami Różą Thun i Jackiem Protasiewiczem. Uczestnicy obdarowali polityków
-wideo. Wszystkie sale lekcyjne, ciągi koz
naszego
regionu
czym
promowali
Gminę
książką Smoleckie Smaki oraz produktami z naszego regionu czym promowali Gminę Kąty
Wrocławskie
za granicą.
munikacyjne wewnątrz obiektu oraz sala
Kąty
Wrocławskie za granicą.
widowiskowa będą akustycznie zabezpieczone w celu zmniejszenia emisji hałasu.
Przewiduje się zakończenie prac w okresie
wakacyjnym 2015r.
• Kontynuowana jest budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu w ramach inicjatyw
lokalnych. Zakres robót obejmuje budowę
drogi z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Wybudowana droga, łącznie z sięgaczami bocznymi, będzie miała długość
0,99 km. Wykonawcą robót jest „FADROMA
TRANSPORT” Sp. z o.o. z Wrocławia.
O dalszych zamierzeniach inwestycyjnych będziemy pisać w kolejnych biuletynach.
od lewej:
Wiola,
Tomek,
Jacek,
Ania, Małgosia,
od lewej :Wiola,
Tomek, Jacek,
Ania, Małgosia,
Ania
ze Smolca
Wydział PRiI
Ania ze Smolca

Inwestycje w 2014 roku
•

Przypomnienie
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Najlepsi w Powiecie Wrocławskim!
Kto? Nasi wyjątkowi uczniowie ze Szkoły PodJeszcze raz wszystkim gratulujemy! Jesteśmy
stawowej w Smolcu. Dlaczego? Ponieważ wyz Was bardzo dumni!
grali finał powiatowy konkursu przyrodniczego
„Przyroda wokół nas”!
Konkurs był organizowany wspólnie przez
Powiat Wrocławski oraz Dolnośląski Zespół
Parków Krajobrazowych. Przystąpiło do niego
30 szkół, w tym dokładnie 1024 uczniów.
Podczas etapu szkolnego uczniowie z klas piątych, do których był on adresowany, pisali test
o tematyce przyrodniczej. Wyniki zostały przesłane do organizatorów, którzy ze wszystkich
szkół uczestniczących w konkursie wyłonili
przed
finału
– co to będzie?
NapięcieNapięcie
przed rozpoczęciem
finałurozpoczęciem
– co to będzie? Fot. Barbara
Kozyra
10 najlepszych. W tym miejscu był już nasz
Fot. Barbara Kozyra
Napięcie przed rozpoczęciem finału – co to będzie? Fot. Barbara Kozyra
pierwszy sukces, ponieważ zakwalifikowaliśmy się do finału z najwyższą ilością punktów!
Finał odbył się dnia 7 maja 2014 roku w siedzibie starostwa powiatowego we Wrocławiu. Naszą szkołę reprezentowała 6-osobowa drużyna
w składzie: Wojciech Szabała, Paweł Radzicki,
Weronika Głowacka, Joachim Bobowski, Paweł
Packiewicz, Patryk Przybyłek, wraz z opiekunem i jednocześnie nauczycielką przyrody,
panią Barbarą Kozyrą. W pierwszej część finału
uczniowie drużynowo rozwiązywali test skłaPodczas drużynowego pisania testu.
dający się z 25 pytań, zaś w drugiej każdy inZdjęcie dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego
drużynowego pisania testu – zdjęcie dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego
dywidualnie rozpoznawał 10 gatunków roślinPodczas
Podczas drużynowego pisania testu – zdjęcie dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego
i 10 gatunków zwierząt. Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury wraz z przedstawicielami
organizatorów: starostą Romanem Potockim
oraz dyrektorem DZPK Piotrem Śniguckim.
Nasi uczniowie byli bardzo mocno zmotywowani,
by wygrać! Wspierani przez swoją nauczycielkę,
pod okiem której sumiennie się przygotowywali,
bardzo w siebie wierzyli, co bez wątpienia pomogło im na drodze do sukcesu. Poprzeczkę mieli
postawioną bardzo wysoko, gdyż ich poprzedniPrzeszczęśliwi zwycięzcy!
dzięki uprzejmości
Starostwa Powiatowego
cy w ubiegłorocznej edycji zdobyli II miejsce. Tym Przeszczęśliwi
Zdjęciezwycięzcy!
dzięki– zdjęcie
uprzejmości
Starostwa
Powiatowego
razem uczniowie klas piątych spełnili swoje marzenie, zajmując I miejsce i tym samym wygrywaWięcej można znaleźć na:
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Gimnazjum
jąc uczestnictwo w międzynarodowych warsztawww.powiatwroclawski.pl
im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich.
tach przyrodniczych w Myśliborzu, na które wraz
Fotorelacja:
Świętowanie rocznicy Konstytucji 3Maja jest już tradycją naszego Gimnazjum.
czyny naszych przodków, którzy dążyli do uczynienia z Polski kraju
z opiekunem wybiorą się w sierpniu tego roku. przybliżyliśmy
https://www.facebook.com/powiatwroclawski
szanowanego i tolerancyjnego, gdzie tradycja idzie w parze z postępem
Otrzymane w nagrodę tablety piątoklasiści na Ten przykład sukcesu światłych obywateli XVIII wiecznej Polski jest drogowskazem
Kozyra
roku 223 rocznica
uchwalenia
zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Obchodzona w tymBarbara
pewno wykorzystają dla rozrywki, ale też zdoby- Konstytucji 3 Maja to dowód jej ponadczasowego
znaczenia.
Zdjęcia:
Archiwum Starostwa
wania i tak już rozległej wiedzy.
Powiatowego Wrocław

Obchody rocznicy
Konstytucji 3 Maja

w Gimnazjum
im. Mikołaja Kopernika
w Kątach Wrocławskich
Świętowanie rocznicy Konstytucji 3 Maja jest
już tradycją naszego Gimnazjum. przybliżyliśmy czyny naszych przodków, którzy dążyli
do uczynienia z Polski kraju szanowanego
i tolerancyjnego, gdzie tradycja idzie w parze
z postępem
Ten przykład sukcesu światłych obywateli XVIII
wiecznej Polski jest drogowskazem zarówno
dla młodzieży, jak i dorosłych. Obchodzona w
tym roku 223 rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja to dowód jej ponadczasowego znaczenia.

Montaż słowno-muzyczny wprowadził młodzież w klimat epoki stanisławowskiej i pozwolił
na docenienie jej znaczenia. Gimnazjaliści usłyszeli preambułę naszej Konstytucji: „dla dobra
powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic,
[…]konstytucję uchwalamy” oraz wstęp do amerykańskiej konstytucji, której słowa: „My,
naród Stanów Zjednoczonych,[…] wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych
Ameryki niniejszą konstytucję” uświadomił młodzieży wspólnotę i podobieństwo dokonań
mądrych polityków. Jak powiedzieli po zakończeniu akademii uczniowie: Marta Piotrowicz,
Laura, Miłosz i Kuba „ Konstytucja 3 maja była dowodem, że Polska chce na drogę postępu i
reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego
patriotyzmu i umiłowania wolności”.

A. Dudziec

Pasmo sukcesów gimnazjalistów
z Jaszkotla (nie tylko sportowych)
Ostatnie miesiące tego roku szkolnego to seria
bardzo udanych występów siatkarzy i piłkarzy
ręcznych Gimnazjum w Jaszkotlu.
Zaczęło się, jak co roku, zdobyciem tytułu
Mistrza Gminy w siatkówce chłopców i dziewcząt. Na zawodach, które odbyły się 9 stycznia
2014 r. w Jaszkotlu oba zespoły wygrały z rywalami z Kątów Wrocławskich po 3:0.
Na Mistrzostwach Powiatu, które miały miejsce
5 i 6 lutego br. w Siechnicach dziewczęta zdobyły srebrny medal, a chłopcy już kolejny raz
z rzędu wywalczyli złoty medal, pozostawiając
w pokonanym polu drużyny będące mistrzami
takich gmin, jak: Sobótka, Kobierzyce, Czernica, Długołęka i Siechnice.
cd. na str. 6

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Zachowicach, działka nr 443,
AM-1 o pow. 0,2600 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 27970.
Cena wywoławcza
36.500,00 zł
Wadium
4.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca
2014 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie w sali obrad Rady
Miejskiej.
Osoby przystępujące do przetargu powinny nie później niż 3 dni przed przetargiem
wpłacić wadium w formie pieniężnej na
konto Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie
Nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005
Informacji dotyczącej w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami pok.
nr 23, tel. 71 390 71 42 lub na stronie
http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce nieruchomości-przetargi.

Montaż słowno-muzyczny wprowadził młodzież w klimat epoki stanisławowskiej i pozwolił na docenienie jej znaczenia. Gimnazjaliści usłyszeli preambułę naszej Konstytucji:
„dla dobra powszechnego, dla ugruntowania
wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej
granic, […]konstytucję uchwalamy” oraz wstęp
do amerykańskiej konstytucji, której słowa:
„My, naród Stanów Zjednoczonych,[…] wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję” uświadomił młodzieży wspólnotę i podobieństwo
dokonań mądrych polityków. Jak powiedzieli
po zakończeniu akademii uczniowie: Marta
Piotrowicz, Laura, Miłosz i Kuba „ Konstytucja
3 maja była dowodem, że Polska chce na drogę
postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły
do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz
gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności”.
A. Dudziec
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Pasmo sukcesów gimnazjalistów
z Jaszkotla (nie tylko sportowych)
W trakcie rozgrywania serii turniejów siatkarskich odbywały się zawody w piłce ręcznej.
W dniu 14 lutego br. w Mistrzostwach Gminy
udało nam się w tym roku pokonać faworyzowany zespół z Gimnazjum w Kątach Wrocławskich i po raz pierwszy od kilku lat uzyskaliśmy
prawo gry w Mistrzostwach Powiatu, które odbyły się 6 marca br. w Jordanowie. Tam osiągnęliśmy kolejny sukces, bo udało nam się zająć
drugie miejsce i zdobyć srebrny medal, dające
prawo gry w półfinale międzypowiatowym.
Turniej międzypowiatowy odbył się 25 marca
br. w Kobierzycach, na którym nasza drużyna
nie sprostała zespołowi Gimnazjum z Oławy
i zajęła drugie miejsce. To najwyższe miejsce, zajęte w piłce ręcznej przez chłopców
z Jaszkotla od wielu lat. Drużyna występowała
w składzie: Dawid Marcjan, Szymon Gaber,
Kacper Kołak, Paweł Szczepański, Dominik
Pawlata, Kacper Towarnicki, Sebastian Melka,
Patryk Deryło, Mikołaj Jakubczak, Sebastian
Guszpit, Grzegorz Bytnar i Jakub Kijanka.
Tytuł Mistrza Powiatu w siatkówce dał nam prawo walki w finale międzypowiatowym, który
odbył się 7 marca br. w Oławie. Tam siatkarze
z Jaszkotla drugi raz z rzędu zwyciężyli, tym razem bez straty seta, pokonując gimnazja z Oławy, Oleśnicy i Brzegu Dolnego. Zwycięstwa te
bardzo cieszą, gdyż zespoły z Oławy i Oleśnicy
miały w swoich składach zawodników, którzy
siatkówkę uprawiają także w klubach sportowych. Wnaszej drużynie grają zawodnicy, którzy
siatkówkę trenują tylko w szkole i na zajęciach
SKS. Pierwsze miejsce zajęte w Oławie dało nam
prawo do gry w finale międzypowiatowym, który
odbył się 11 marca w Sycowie. Na tym turnieju
zajęliśmy szczęśliwie drugie miejsce za zespołem gospodarzy, w pokonanym polu pozostawiając Gimnazjum z Bukowic (powiat milicki)
i drużynę z Oleśnicy oraz uzyskaliśmy prawo
gry w finale strefy wrocławskiej Gimnazjady. Na
tak wysoki szczebel rozgrywek w grach zespołowych nasze gimnazjum jeszcze nie dotarło.
W turnieju finałowym, który odbył się 14 marca
we Wrocławiu, w Sali Gimnazjum nr 13, nasza
obecność wzbudziła duże zaskoczenie wśród trenerów i zawodników innych drużyn, którzy pytali
nas, gdzie leży miasto Jaszkotle i jak duże jest
nasze Gimnazjum. Po usłyszeniu odpowiedzi, że
jesteśmy z małej wsi w gminie Kąty Wrocławskie
i nasza szkoła liczy w sumie 260 uczniów (dla porównania Gimnazjum nr 13 – 900 uczniów) byli
zaskoczeni, że w takiej małej szkole można przygotować tak dobrze grającą drużynę.
W pierwszym meczu o finał spotkaliśmy się
z Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu – szkołą, która
specjalizuje się w szkoleniu młodych siatkarzy
i jest jednym z kilku Siatkarskich Ośrodków Szkolenia w Polsce (odpowiednik Szkoły Mistrzostwa
Sportowego na poziomie gimnazjum). Była to dla
nas bolesna lekcja i gładko przegrany pojedynek.
W następnym meczu walczyliśmy o trzecie
miejsce z gospodarzem, czyli z Gimnazjum
nr 13. Mecz bardzo wyrównany, a o zwycięstwie
zadecydował trzeci set, czyli tie-break, w którym
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przegraliśmy 13:15. Medal był tak blisko, stać
nas było na zwycięstwo, dlatego ta porażka bolała zawodników, z szczególnie trenera. To wielki
sukces ale mogło być lepiej. Ostatecznie turniej
wygrało Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu, drugie
było Gimnazjum w Sycowie, trzecie – Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu, a czwarte miejsce
zajęło Gimnazjum w Jaszkotlu. Zwycięska szkoła awansowała do finału ogólnopolskiego. Nasz
zespół występował w składzie: Szymon Gaber,
Paweł Szczepański, Kacper Kołak, Sebastian
Guszpit, Kacper Towarnicki, Dominik Pawlata,
Radosław Matkowski, Grzegorz Bytnar, Sebastian
Melka, Maciej Łoskot, Krzysztof Skałecki i Jakub
Piestrak, atrenerem był mgr Jacek Tul.
*****
Gala konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista odbyła się 25 marca 2014 r. w Auli Leopoldina
w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs ten stanowi ważny element
Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.
W konkursach na szczeblu szkolnym uczestniczyło wiele tysięcy uczniów, a do finału doszło
już wyselekcjonowane grono najbardziej wytrwałych i najzdolniejszych. Wśród nich znalazł
się uczeń Gimnazjum w Jaszkotlu Szymon Gaber
z klasy IIId, który został laureatem tego prestiżowego konkursu zhistorii. Uroczystości zaszczyciło
wielu znakomitych gości, wśród nich znaleźli się
Radosław Mołoń – wicemarszałek województwa
dolnośląskiego, Barbara Zdrojewska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty.
Ten rok szkolny był dla Szymona Gabera czasem wytężonej pracy. Było jednak o co walczyć. Konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista nadaje laureatom szczególne uprawnienia przy
naborze do szkół ponadgimnazjalnych, mają
oni bowiem wstęp wolny do wybranej szkoły i, co najważniejsze – tytuł laureata zwalnia
uczniów z egzaminu gimnazjalnego. Tak więc,
gdy nasi jaszkotlańscy gimnazjaliści wchodzili
do sali, aby pisać egzaminy z historii i języka
polskiego, Szymon już cieszył się maksymalnym wynikiem tych egzaminów – czyli 100%
z historii i 100% z języka polskiego.
To piękne chwile dla każdego ucznia, rodzica,
ale także dla nauczyciela. Sukces ucznia jest
dla niego nagrodą. Ogromne słowa uznania
należą się pani mgr Wiesławie Szymeczek, nauczycielce historii w Gimnazjum w Jaszkotlu. To
dzięki niej historia nie ma już tajemnic przed
Szymonem. Serdeczne gratulacje ipodziękowania należy skierować także w stronę rodziców
– państwa Gaberów, pierwszych nauczycieli
historii w życiu Szymona za zachętę i wsparcie
pasji syna. Wszyscy w Gimnazjum w Jaszkotlu
jesteśmy pewni, że Szymon osiągnie jeszcze
wiele sukcesów. Tego mu serdecznie życzymy.
Mamy nadzieję, że nie przyjdzie nam długo czekać na powtórzenie jego sukcesu. Pierwszaki
mamy w Jaszkotlu też bardzo zdolne. W Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym Olimpus-a,
który odbył się 14 listopada 2013 r. pierwsze
miejsce zajęła uczennica klasy Ib Małgorzata Lower. W IV Gminnym Konkursie Ortograficznym
w Kątach Wrocławskich w dniu 14 marca br. Magdalena Fleger z klasy Ia zajęła pierwsze miejsce,
pokonując nawet trzecioklasistów. Tak trzymać!
mgr Bożena Wertyporoch, Jaszkotle

Szkolenie
ratownicze
Szkolenie ratownicze

26 kwietnia Dom Dziecka im. Świętego Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w
Kątach Wrocławskich odwiedziło 8 ratowników z Dolnośląskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Ratownicy przekazali wychowankom i personelowi wiedzę z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzono również ćwiczenia
praktyczne, w tym ćwiczenia resuscytacji na fantomach.

Artur Fular

26 kwietnia Dom Dziecka im. Świętego Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Kątach Wrocławskich gościło 8 ratowników
z Dolnośląskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przekazali wychowankom i personelowi wiedzę z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzono również ćwiczenia praktyczne, w tym
ćwiczenia resuscytacji na fantomach.
Artur Fular

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć w pożegnaniu
śp. Jerzego Wojteckiego
Rodzina

Sportowa Sobota
w ZSP Smolec
Sportowa Sobota w ZSP Smolec

W dniu 26 kwietnia 2014 roku w szkole
w Smolcu odbył się XII Turniej Firm w Piłce
WSiatkowej.
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poczęstunek. Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.
przypadło odbudowanej drużynie „DOTI”, która po kilku latach przerwy wróciła na parkiet.
Kolejne miejsca zajęli: „Old Boys – Sokół Smolec”, „Przybyłek Team”, „OSP Smolec”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i puchary. Dzięki sponsorom w przerwach między
meczami na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390 71 46
•

Biuro Ubezpieczeniowo-Kredytowe:
OC, dom, mieszkanie, kredyty bankowe,
Kąty Wr., tel. 692 886 321

•

Mieszkanie 3-pokojowe w Kątach Wr.
do wynajęcia, tel. 601-980-771

•

Sprzedam mieszkanie
w Kątach Wr., 28 m2, tel. 603 216 106

•

Wydzierżawię obiekt handlowy
w gminie Kąty Wr., tel. 664 757 778

•

Miód prosto z ula. Pasieka Smolecka,
ul. Bukowa 81, Smolec;
tel. 533 183 897

•

Kupię mieszkanie 2-, 3-pokojowe
na parterze w Kątach Wr., tel. 693 597 987

•

UBEZPIECZENIA BEATA KURYŚ
Smolec, ul. Różana 1 tel. 605 477 010

•

Poczta-Polska Agencja Pocztowa
nowy punkt przy ul. Nowowiejskiej 3
(naprzeciwko Biedronki) zaprasza

PROTETYKA
DENTYSTYCZNA

Protezy zębowe
– naprawy w ciągu 2 godzin:

pęknięcia, złamania, dostawienie zębów,
klamer, dziąseł, podścielenia protez.

Kąty Wrocławskie
ul. Staszica 9 Przychodnia
(wejście z boku, przy Poradni Dziecięcej)

Czynne: poniedziałek, środa, piątek
w godzinach 15:00-18:00

tel. 71 795 10 37
tel. 799 245 618
ZAPRASZAMY!
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Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30; środa 7.30-16.00; piątek 7.30-15.00
tel. +48 71 390 72 00, fax +48 71 390 72 01, www.katywroclawskie.pl, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl

