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Absolutorium udzielone

kieruję podziękowania do wielu osób za wkład pracy
Szanowni Państwo,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w maju
Rada Miejska zajmuje się analizą wykonania zadań zaplanowanych w budżecie poprzedniego
roku. Wykonanie zaplanowanego budżetu powierza się Burmistrzowi, który wspólnie ze swoimi pracownikami go realizuje. Uchwała o przyjęciu wykonania i udzielenia absolutorium poprzedzana jest
analizą, której dokonuje Regionalna Izba Obrachunkowa i poszczególne komisje Rady Miejskiej.
By móc wydać pieniądze, trzeba najpierw je pozyskać. W 2017 roku zaplanowaliśmy dochody
na poziomie przekraczającym 116 mln złotych,
a zrealizowaliśmy o ponad pół miliona więcej
(566 tys.), m.in. dzięki pozyskanym dotacjom na
zadania inwestycyjne. Wykonanie zaplanowanych dochodów jest rzeczą niezwykle ważną, za
co dziękuję pracownikom wydziałów finansowego oraz podatków i opłat. Po drugiej stronie tego
zestawienia są wydatki, wśród których figuruje
cały szereg pozycji, z czego część jest związana
z codziennym funkcjonowaniem szkół, urzędu,
bieżącym utrzymaniem dróg i oświetlenia oraz
całej substancji mieszkaniowej, którą zarządza
gmina. Wydatki te stanowią około 70% budżetu.
Pozostałą kwotę można zainwestować, i o to, na
co zostaną przeznaczone te pieniądze rokrocznie
odbywa się konstruktywny „bój” przed uchwaleniem każdego budżetu. Bardzo istotny jest fakt, że
dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) stanowią tylko 6,51 % udziału we wszystkich wpływach
do budżetu, co jest gwarancją jego stabilności.
Pozwala to nam w długofalowy sposób planować
inwestycje, szczególnie te wieloletnie, gdyż nie
ma zagrożenia, że chwilowa dekoniunktura zachwieje naszym budżetem.
Co udało się nam z zaplanowanych zadań wykonać lub rozpocząć, by skończyć w roku bieżącym?
Wszystkie wykonane inwestycje to kwota blisko
35 mln złotych. Rozpoczęliśmy dwie duże inwestycje oświatowe, które kontynuujemy w roku bieżącym: rozbudowę szkoły podstawowej w Sadkowie
wraz z halą sportową oraz budowę przyszkolnej
pływalni Delfinek przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich. Rok 2017 to czas szczególny w oświacie. W pilnym trybie trzeba było dokonać wielu
adaptacji w szkołach i przedszkolach w związku
z reformą oświaty. W celu zapewnienia wszystkim
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dzieciom miejsc w przedszkolu zostały stworzone
dodatkowe oddziały przy ul. Drzymały i ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich. Została wykonana
kanalizacja w Zabrodziu, dokończono ją również
w Sadkowie oraz w 3 ulicach w Kątach Wrocławskich i Pietrzykowicach. W każdym budżecie staramy się umieścić środki finansowe na budowę
i naprawę dróg. W minionym roku po raz pierwszy były pieniądze na budowę ścieżki rowerowej
na trasie od planowanego peronu w Mokronosie
Górnym przez Smolec w kierunku Muchoboru
Wielkiego. Mam nadzieję, że będzie to początek
tego typu przedsięwzięć i w przyszłości uzyskamy
środki finansowe, by budować w naszej gminie
kolejne ścieżki rowerowe. Za kwotę prawie 2 mln
złotych zostały wykonane kolejne nakładki asfaltowe i chodniki. Te zadania chcemy kontynuować
również w tym roku. Mamy nowe zmodernizowane drogi w Kębłowicach, ul. Willową w Smolcu,
drogę Gniechowice – Stary Dwór, a także łącznik
ul. Wrocławskiej i ulicę Korczaka w Kątach Wrocławskich. Dzięki współpracy i naszemu współfinansowaniu została wykonana nowa nawierzchnia na drodze W362 na odcinkach Samotwór
– granica Wrocławia i Stoszyce – Romnów. Dobra
współpraca ze Starostwem Powiatowym zaowocowała przebudową ul. Dębowej w Smolcu w kierunku Krzeptowa oraz przebudową drogi w Sośnicy. W obu przypadkach gmina partycypowała
finansowo w wykonaniu tych zadań. Za prawie
1 mln złotych wykonano nowe oświetlenie, głównie na nowych ulicach. Ma to związek z rozwojem naszej gminy i wprowadzaniem się nowych
mieszkańców. Miejscowości Kamionna i Górzyce
otrzymały nowe świetlice, a Smolec nowe pomieszczenie na bibliotekę dzięki rozbudowie dotychczasowej. Została rozpoczęta rewitalizacja
kościoła poewangelickiego na Rynku w Kątach
Wrocławskich, gdzie powstanie biblioteka i muzeum regionalne.
Rewitalizujemy również parki: w Kątach Wrocławskich i Smolcu, a w planie są kolejne w Zabrodziu
i Pietrzykowicach. Podobnie pozyskujemy środki
finansowe na gruntowne remonty termomodernizacyjne. W 2017 roku taki remont wykonaliśmy
w przychodni w Kątach Wrocławskich, a obecnie
trwają prace przy SP nr 2 i starej hali sportowej
w Kątach Wroclawskich. W Smolcu oddaliśmy do

użytku nowy cmentarz komunalny wraz z dużą
nowoczesną kaplicą i niezbędną infrastrukturą.
Całkowity koszt wraz z drogami dojazdowymi
wyniósł prawie 5 mln złotych. Pomogliśmy finansowo w remontach obiektów sakralnych w: Kątach Wrocławskich, Gniechowicach i Caritas Małkowice na łączną kwotę prawie 250 tys. złotych.
W Małkowicach i Kątach Wrocławskich finansujemy zabiegi rehabilitacyjne. Wspieramy kluby
sportowe oraz inne organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia) finansując szereg inicjatyw na
rzecz środowiska. Kolejne jednostki OSP doposażyliśmy w sprzęt ratownictwa drogowego, jeden
zestaw kosztował blisko 100 tys. złotych. Dla najmłodszych budujemy place zabaw, montujemy
nowe atrakcyjne zabawki i zestawy fitness. To tylko część tych najważniejszych zadań. W sumie
było ich znacznie więcej.
Najważniejsze jest to, że pomimo coraz większych
trudności udało się nam zrealizować lub rozpocząć wiele inwestycji. Te trudności to coraz większe
problemy ze znalezieniem solidnych wykonawców, co jest związane z brakiem ludzi do pracy.
Wszystko drożeje, zwiększają się koszty, a założyliśmy, że kolejny rok utrzymamy podatki na niezmienionym poziomie. Niewątpliwie ogromnym
wyzwaniem, pomimo podejmowanych prób, jest
nadal nierozwiązany problem komunikacyjny
związany z brakiem przebudowy autostrady A4
oraz brak obwodnicy miasta. W tych tematach
decydujący głos nie należy jednak do nas. Myślę,
że wspólne działania mogą w przyszłości poprawić sytuację. Przed nami trudny czas. Zawsze
okres przed wyborami samorządowymi jest czasem, w którym część z nas twierdzi, że zrobiono
za mało, że można było zrobić więcej, lepiej. Być
może tak, ale w takich sytuacjach nasza ocena
może nie uwzględniać trudności, które są od nas
niezależne. Najważniejsze w tym jest to, że wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich dążymy do tego, aby w naszej gminie żyło
się lepiej. Troska o to by tworzyć coś nowego, minimalizować uciążliwości, każdego dnia towarzyszy wybranym przez Państwa przedstawicielom.
Za obiektywizm i rzetelną ocenę bardzo dziękuję.
Ona zobowiązuje.
Antoni Kopeć
Burmistrz MiG Kąty Wrocławskich
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NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Przetargi
Czerńczyce
Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerńczycach.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość
niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako
działka 121/3 o pow. 100 m2 położona w Czerńczycach, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
WR1S/00039928/0.
Cena wywoławcza
4 100,00 zł
Wadium
450,00 zł
Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu nie może wynosić mniej niż
1% ceny wywoławczej.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca
2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz
w sali nr 24 (I piętro).
2. Rodzaj przetargu: nieograniczony ustny (licytacja).
3. Osoby przystępujące do przetargu powinny
na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium
na konto Gminy Kąty Wrocławskie – Bank
Spółdzielczy Kąty Wrocławskie nr 62 9574
0005 2001 0000 0101 0005.

Nowa Wieś Wrocławska
Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka 37/4 o pow. 300 m2 położona w Nowej Wsi
Wrocławskiej, dla której Sąd Rejonowy Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr WR1S/00013892/0.
Cena wywoławcza
97 500,00 zł
Wadium
10.000,00 zł
Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu nie może wynosić mniej niż
1% ceny wywoławczej.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca
2018 r. o godz.10:20 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz
w sali nr 24 (I piętro).
2. Rodzaj przetargu: nieograniczony ustny (licytacja).
3. Osoby przystępujące do przetargu powinny
na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium
na konto Gminy Kąty Wrocławskie – Bank
Spółdzielczy Kąty Wrocławskie nr 62 9574
0005 2001 0000 0101 0005.
Informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pok. nr 23 tel. 71 390 72 39.

Wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z dokumentami

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik następuje

do dnia 31 sierpnia
od dnia 1 września do dnia 30 września
od dnia 1 października do dnia 31 października
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku
od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia
następnego roku

do dnia 31 października
do dnia 30 listopada
do dnia 31 grudnia
do dnia 31 stycznia następnego roku
do ostatniego dnia lutego następnego roku

Wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane
od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia
1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi
przysługujących świadczeń następuje
dokumentami
do dnia 31 sierpnia
od dnia 1 września do dnia 31 października
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku

Wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od
dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami

ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych oraz
wypłata przysługujących świadczeń następuje

do dnia 31 sierpnia
od dnia 1 września do dnia 30 września
od dnia 1 października do dnia 31 października danego
roku
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku
od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku

do dnia 31 października
do dnia 30 listopada
do dnia 31 grudnia
do dnia 31 stycznia następnego roku
do ostatniego dnia lutego następnego roku

Wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA DOBRY START są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry
start złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje

do dnia 31 sierpnia
od dnia 1 września do dnia 30 listopada

do dnia 30 września
w terminie 2 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku
wraz z dokumentami

Wnioski o przyznanie ww. świadczeń w formie papierowej będzie można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4.

Nie dokarmiaj gołębi!
O problemie jakim są gołębie na Rynku naszego miasta pisaliśmy już wielokrotnie. Z powodu
gołębich zanieczyszczeń bardzo cierpi estetyka miasta. Odstraszający jest widok brudnych
dachów, elewacji i chodników spowodowany
przez te „miłe ptaki”. Są one również nosicielami
chorób. Oprócz względów estetycznych ważne
są względy ekonomiczne. Koszty będące następstwem konieczności czyszczenia elewacji

zabytkowych budynków i innych obiektów są
ogromne.
Mając na uwadze nasze zdrowie, a także czysty
wygląd miasta, prosimy mieszkańców Rynku i okolicznych ulic o nie dokarmianie gołębi oraz zabezpieczenie strychów tak, aby uniemożliwić im bytowanie i ograniczyć populację. Dokarmianie ptaków
prowadzi do dynamicznego wzrostu ich liczebności.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

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

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

· Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl

Godziny pracy urzędu: Pn., Wt., Czw.: 7.30-15.30 · Śr.: 7.30-16.00 · Pt.: 7.30-15.00
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do dnia 30 listopada
do dnia 31 grudnia
do ostatniego dnia lutego następnego roku

· 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.

Wydz. OSIR

INFORMACJE UMiG

Wykonanie
budżetu przyjęte

PUDEŁKO ŻYCIA W GMINIE KĄTY
WROCŁAWSKIE

Burmistrz Kątów Wrocławskich Antoni Kopeć
otrzymał na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja
2018 r. absolutorium za wykonanie budżetu
z 2017 roku.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, 5 osób było przeciw. Regionalna Izba
Obrachunkowa również pozytywnie wypowiedziała się na temat realizacji budżetu Gminy
Kąty Wrocławskie w 2017 roku, podobną opinię
przedstawiła Komisja Rewizyjna. Serdecznie
gratulujemy!
WS

W dniu 8 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej przy
ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich odbyła się
konferencja poświęcona wprowadzonemu programowi pn. „Pudełko Życia w gminie Kąty Wrocławskie”. Program ten ma na celu zapewnienie osobom starszym, w szczególności
mieszkającym samotnie, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, przewlekle
chorym, bezpieczeństwa oraz wsparcia
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
w miejscu zamieszkania.
Poniżej przedstawiamy listę miejsc gdzie
można otrzymać pudełko wraz z kompletem naklejek i kartą informacyjną:
a) Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1,
b) Biuro Obsługi Klienta w Smolcu,
ul. Wierzbowa 9,

Oświetlenie
drogowe
Pod koniec maja przekazano place budowy dla
zadań oświetleniowych w naszej gminie. Nowe
oświetlenie drogowe zyskają miejscowości:
• Bliż droga w dz. 86, 95/2, 99;
• Bogdaszowice ul. Chmielna w kierunku na
Chmielów oraz ul. Łąkowa;
• Czerńczyce ul. Słoneczna;
• Kąty Wrocławskie ul. Okrzei w dz. nr dz. 38, 33,
5/1 przy ogrodach działkowych;
• Smolec ul. Ładna oraz ul. Źródlana i Parkowa;
• Zachowice ul. Słoneczna w dz. nr 513, 469;
• Zybiszów ul. Słoneczna
Zakończenie robót planowane jest na koniec października bieżącego roku.
Odbył się również przetarg na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego ul. Lipowej w miejscowości Gniechowice,
ul. Krótkiej w dz. nr 15 w miejscowości Górzyce, ul. Korczaka w miejscowości Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa w miejscowości Kębłowice, ul. Promykowej w miejscowości Nowa Wieś
Kącka, ul. Ogrodowej w miejscowości Sadków,
ul. Ogrodowej, ul. Chabrowej i ul. Starowiejskiej
w miejscowości Smolec oraz doświetleniem
przejść dla pieszych w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska i Popiełuszki, Sośnica,
Pełcznica.
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę
oświetlenia na ul. Jaskółczej w Pełcznicy, a także
wykonanie projektów oświetlenia drogowego
ul. Leśnej w Kątach Wrocławskich, drogi wojewódzkiej 347 pomiędzy Pełcznicą, a Kątami Wrocławskimi, drogi wojewódzkiej 362 pomiędzy
Skałką a Samotworem oraz odcinek ul. Dębowej
w Czerńczycach i drogi pomiędzy Kamionną a Piławą w granicach naszej gminy.

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach
Wrocławskich, ul. Nowowiejska 4,
d) u sołtysów danej miejscowości.
M. Olszewska

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

+
Magnes informacyjny
na lodówkę

Pudełko Życia

Pomoc w 5 krokach
Inicjatywa pomagająca pogotowiu ratunkowemu w niesieniu pomocy pacjentom w ich domach. Zestaw składa
się z pudełka, magnesu informacyjnego oraz formularza. Pacjent wypełnia formularz o swoim stanie zdrowia, który
w wypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia i interwencji pogotowia, dostarczy ratownikom ważne informacje
o stanie zdrowia pacjenta (przebyte choroby, brane leki, możliwe interakcje lekowe, itp.)

1. Pudełko
dla

3.

osób

Życia - przeznaczone
starszych, samotnych.

Po
wypełnieniu
formularz
umieszcza się w pudełku, a pudełko
w lodówce (lodówka jest łatwa do
zlokalizowania w każdym domu).

szczególnie

4. Na

2. Wewnątrz

pudełka jest formularz do wypełnienia
z informacjami o stanie zdrowia pacjenta - wypełnia
pacjent.

lodówce umieszcza się
dołączony magnes - to informacja
dla pogotowia, że pudełko jest
w środku.

5. Podczas pomocy służby
medyczne sięgną po Pudełko Życia
i będą wiedziały jak lepiej pomóc
pacjentowi.
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INFORMACJE Z GMINY

Wycieczka uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Kątach Wrocławskich do Poznania
Wycieczka była formą nagrody za bardzo dobre
i dobre wyniki w nauce, wyróżniające zachowanie i osiągnięcia sportowe. Miała także cel rewalidacyjny. Wyjazd zorganizowała p. Helena Hanc.
W wycieczce uczestniczyło 10 uczniów i 3 opiekunów.
Cele wycieczki były następujące:
1. Wzbogacenie wiadomości uczniów z zakresu
historii i przyrody:
a) poznanie krajobrazu i ukształtowania pagórkowatego terenów leśnych na terenie miasta,
b) podziwianie panoramy Poznania,
c) poznanie gwary poznańskiej.

SETNE URODZINY!
8 czerwca 2018 r. Pani Franciszka Szymczuk
obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin.
Z tej uroczystej okazji życzymy wszelkiej
pomyślności oraz wielu lat w szczęściu i zdrowiu.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Antoni Kopeć
wraz z pracownikami Urzędu

Dzień Dziecka
w Pełcznicy
Na organizowaną 9 czerwca br. zabawę z okazji
Dnia Dziecka w Pełcznicy przybyły dzieci wraz
z opiekunami z naszej miejscowości. Przez cały czas
dzieci miały zapewnioną troskliwą opiekę animatorów, którzy niestrudzenie malowali twarze, ręce
i nogi naszych pociech, organizowali gry i zabawy.
Do dyspozycji najmłodszych był małpi gaj z mnóstwem kolorowych kulek, mega zjeżdżalnia i wiele innych atrakcji. Po pełnych emocji konkurencjach na małych i tych większych czekały napoje,
owoce i łakocie.
Ochłodę w ten piękny słoneczny dzień zapewniał
wąż ogrodowy, który cieszył się sporym zainteresowaniem.
Mam nadzieję, że uśmiech jaki widzieliśmy na
twarzach dzieci zawsze pojawiać się będzie, gdy
wspominać będą te chwile.
Dzień Dziecka został sfinansowany z budżetu
Gminy Kąty Wrocławskie w ramach odpisu sołeckiego.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
Dnia Dziecka serdecznie dziękujemy!
Zapraszamy na naszą stronę http://pelcznica.
taog.pl/
Sołtys wraz z Radą Sołecką
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2. Poznanie zabytków i atrakcji miasta.
3. Wdrażanie uczniów do samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych.
4. Kształtowanie postawy właściwego stosunku
do powierzonego mienia.
5. Kulturalne i bezpieczne zachowywanie się
w różnych miejscach publicznych i sytuacjach
społecznych podczas wyjazdu.
Powyższe cele zostały realizowane.
14.05.2018 w poniedziałek o godz. 8:00 uczestnicy wyjechali pociągiem do Poznania. Po zakwaterowaniu w hostelu i obiedzie udali się na spacer
do Rynku, gdzie obejrzeli zabytkowe kamieniczki
i pomniki oraz stragany pełne pamiątek. Młodzież wysłała też widokówki z pozdrowieniami do
Sponsorów.
15.05.2018 we wtorek uczniowie rozpoczęli
dzień od spaceru uliczkami Starego Miasta i zakupu pamiątek. Następnie zwiedzili ekspozycje Muzeum Wojskowego. W południe obejrzeli pokaz
słynnych koziołków na Ratuszu. Po obiedzie przeszli pieszo na Ostrów Tumski do Bramy Poznania
ICHOT, gdzie podziwiali ekspozycję multimedialną o przeszłości i dziedzictwie Ostrowa, o których
bardzo interesująco opowiadała pani przewodnik. Bardzo podobała im się niezwykła gra świateł,
barw i symboli. Dodatkową atrakcją zwiedzania
były audioprzewodniki i warsztaty poznawania
dawnych zawodów.

16.05.2018 w środę po śniadaniu uczniowie
przeszli pieszo do Rogalowego Muzeum Poznania, gdzie zostali zapoznani z multimedialną
prezentacją historii miasta oraz gwarą poznańską. Wzięli też udział w warsztatach wyrabiania
ciasta oraz nadziewania i formowania Rogali
Świętomarcińskich. Mieli też okazję skosztować
wypiekanych tradycyjnie rogali. Następnie pojechali kolejką wąskotorową „Maltanka” do Ogrodu
Zoologicznego (Nowe ZOO). Podczas zwiedzania
zoo jeździli na jego terenie kolejką, co było dla
nich dodatkową atrakcją. „Maltanką” powrócili
do hostelu.
17.05.2018 w czwartek wszyscy pojechali tramwajem do Term Maltańskich – aquaparku, gdzie
korzystali z basenów i atrakcji wodnych. Po obiedzie uczestnicy wykwaterowali się z hostelu.
Przejechali tramwajem do dworca PKP, skąd wrócili w godzinach wieczornych pociągiem z Poznania do Kątów Wrocławskich.
Wycieczka bardzo się podobała, atmosfera była
przyjazna. Wyjazd był praktyczną lekcją geografii, historii, przyrody, matematyki, języka polskiego i niemieckiego oraz wychowania fizycznego
w terenie.
Realizacja wycieczki była możliwa dzięki wsparciu
finansowemu Sponsorów. Wyjazd dofinansowały
Instytucje i Osoby Dobrego Serca:
Pan Antoni Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie,
Pan Marek Dras – Prezes Zarządu „Radiotechniki”
w Pietrzykowicach,
Państwo Małgorzata i Janusz Borowscy – „BostoKąty”,
Pan Sławomir Hryniewicz - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich,
Pan Roman Górczyński – Prezes Banku Spółdzielczego w Kątach Wr.,
Pan Krzysztof Świder
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – Kąty Wrocławskie.
Helena Hanc

Przedszkolaki zdobywają Wrocław
Dzieci z grupy XII DINUSIE z Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich pod kierunkiem nauczycieli: Bogumiły Kościeleckiej i Kingi
Kalinowskiej, wzięły udział w XVI Wrocławskim
Festiwalu Teatrów Szkolnych „Capitalna Muzyczna Zielona Gęś 2018”. Dzieci zagrały spektakl pt.
„Brzydkie kaczątko”. W Festiwalu wzięło udział 29
zespołów. Jury wyróżniło 9 grup – w tym grupę

DINUSIE – które w nagrodę wystąpią na deskach
Teatru Lalek we Wrocławiu. Podczas gali zostaną
wręczone nagrody wszystkim wyróżnionym zespołom – GRATULUJEMY naszym przedszkolakom
i nauczycielom takiego sukcesu! Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie strojów na spektakl.
Zespół ds. promocji

INFORMACJE Z GMINY

Od szkolnej biblioteki do Mediateki
Pod koniec maja uczniowie klasy siódmej ze Szkoły Podstawowej w Małkowicach wybrali się do
Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, nowego punktu
na kulturalnej mapie Wrocławia.
Jak piszą jego pomysłodawcy, Centrum Innowacji
PRZEJŚCIE stanowi odpowiedź na wyzwania, które przynosi XXI wiek, w którym dominuje szybki
Internet, smartfony, media społecznościowe, gry

wideo. Dlatego zagoszczą w nim nowe technologie takie jak VR, druk 3D, gaming, game development oraz gamifikacja i programowanie.
Siódmoklasiści wzięli udział w warsztatach pt. „Being Avatar. Warsztat z wykorzystaniem VR”, które
polegały na zapoznaniu podstawowymi pojęciami
i eksperymentami z zakresu percepcji ciała oraz
oddziaływania rzeczywistości wirtualnej na umysł
człowieka. Przy pomocy nakładanych na głowę
gogli, zestawu czujników ruchu oraz odpowiedniego oprogramowania uczniowie mieli wrażenie, że
trzymają ptasznika na dłoni, spadają z wysokości
lub oglądają ludzkie ciało od wewnątrz.
Warsztaty uświadomiły młodym ludziom, że
nowe technologie można wykorzystać nie tylko
do gier, lecz także do nauki i terapii.
Podążając śladem nowoczesnych miejsc sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu
wiedzy odwiedziliśmy jeszcze Mediatekę, w której mogliśmy zapoznać się ze zbiorami, sprawdzić
nowości książkowe, filmowe i muzyczne.
M. Wiejacka

Podziękowanie
W dniu 26 maja br. odbył się Piknik Rekreacyjno-Sportowy organizowany przez Radę Osiedla nr 5.
Dobra pogoda i urozmaicony program przyciągnął
całe rodziny, które miło spędziły swój wolny czas.
Pozytywny odbiór naszej pracy nie byłby możliwy
bez zaangażowania wielu osób.
Z tego miejsca chciałbym podziękować szczególnie członkom Rady Osiedla nr 5, tj. Elżbiecie Byszyńskiej, Kamilowi Ratajczykowi i Piotrowi Paszkowskiemu za współorganizację.
Urozmaicony program pikniku był możliwy
dzięki Tomaszowi Giniewskiemu z Polkąty Maximus, Grzegorzowi Żmudzie z projektu Lifesaver, Straży Pożarnej z Kątów Wrocławskich,

Hannie Jurowskiej-Kępa i Czesławie Matejo
z osiedla nr 2, Alicji Nawrockiej i Tomaszowi Stachurskiemu z Przedszkola Publicznego
w Kątach Wrocławskich, Gminnemu Ośrodkowi
Kultury i Sportu z Kątów Wrocławskich, Kamilowi Borowiak z Kliniki Dentystycznej Medenti,
Łukaszowi Zbroszczyk, Michałowi Majeran oraz
Robertowi Morys.
Piknik był finansowany ze środków osiedlowych,
z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.
Krzysztof Zarówny,
Przewodniczący Rady Osiedla nr 5
w Kątach Wrocławskich

Liski nagrodzone

Jak co roku „Gazeta Wrocławska” przeprowadziła wielki plebiscyt, który wskazał najlepsze
przedszkola, grupy i nauczycieli na Dolnym
Śląsku. Głosowanie trwało od 13 kwietnia do
18 maja, a głosy można było oddawać w trzech
kategoriach: Przedszkole Roku, Nauczyciel
Wychowania Przedszkolnego Roku oraz Grupa Przedszkolna Roku. Osobno we Wrocławiu,
Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu oraz we
wszystkich powiatach naszego województwa
zostały przyznane tytuły we wszystkich kategoriach. W powiecie wrocławskim pierwsze
miejsce z liczbą 619 głosów zajęła grupa Liski
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu.
Jednocześnie Liski uplasowały się na trzecim
miejscu w województwie dolnośląskim. Grupie
Liski oraz Pani Agnieszce Szukale i Pani Joannie
Stach – wychowawczyniom grupy – serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Małgorzata Wierzchowska
wicedyrektor ZSP w Smolcu

PIKNIK RODZINNY W SZKOLE W SMOLCU
Piękna pogoda, wspaniała atmosfera, wiele
atrakcji, tak w kilku słowach można scharakteryzować to, co działo się w sobotę 26 maja podczas
tradycyjnego „Pikniku rodzinnego” w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Prezentacje
naszych dzieci, możliwość
poznania sprzętu jaki udostępnili żołnierze z X Pułku
Dowodzenia we Wrocławiu,
poznanie technik daktyloskopowych zaprezentowanych przez Policję z Kątów
Wrocławskich,
przejazd
zabytkowymi samochodami, możliwość skorzystania
z mini kortów firmy „Omega”, rywalizacje sportowe,
plastyczne, sprawiły licznie
zgromadzonym
gościom
wiele radości. Na uczestniczących czekał również

poczęstunek przygotowany przez rodziców, popcorn, wata cukrowa, lody oraz tradycyjnie stoisko z zabawkami.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
osobom, które wsparły naszą imprezę, a w szcze-

gólności: rodzicom uczniów, sołtysom naszej
miejscowości Panom: Piotrowi Sobko, Krzysztofowi Bujakowi oraz Edwardowi Wiśniewskiemu
za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia.
Organizatorzy
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Mistrzowie gminy w trójboju lekkoatletycznym
Dnia 25 maja 2018r. uczniowie klas I, II oraz III
(rocznik 2009-2010) ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach
Wrocławskich wzięli udział w trójboju lekkoatletycznym. Organizatorem zawodów była SP
nr 2 w Kątach Wrocławskich. Uczniowie mogli
sprawdzić się w trzech konkurencjach lekko-

atletycznych: bieg na 60m, rzut piłeczką palantową i skok w dal.
W zawodach udział wzięły reprezentacje z 4
szkół z terenu gminy Kąty Wrocławskie: SP 2
Kąty Wrocławskie, SP Gniechowice, SP Smolec
oraz reprezentacja naszej szkoły. Nasza reprezentacja okazała się bezkonkurencyjna. Za-

równo klasy I, jak i II zajęły najwyższe miejsce
na podium – uzyskując tytuł Mistrza Gminy
w Trójboju Lekkoatletycznym i będą reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i trzymamy kciuki za kolejny etap.
Zespół ds. Promocji Szkoły

Gminna konferencja szkoleniowa
O tym, jak bardzo ważne znaczenie w rozwoju małego człowieka ma aktywność fizyczna
i lekcje wychowania fizycznego można było
przekonać się na zorganizowanej przez Szkołę
Podstawową nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich gminnej konfe-

rencji szkoleniowej pt. „Nowoczesne spojrzenie
na lekcje wychowania fizycznego w edukacji
wczesnoszkolnej”.
Szkolenie odbyło się 22 maja 2018 r. i przeznaczone było dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fi-

zycznego: p. Sylwia Wakuła,p. Marta Czerwieniec,
p. Adrian Czerwieniec.
W pierwszej części spotkania zostały przedstawione zapisy w podstawie programowej klas I-III
dotyczące wychowania fizycznego, następnie dokonano charakterystyki młodszego wieku szkolnego z punktu widzenia rozwoju psychofizycznego oraz przedstawiono metodykę wf w edukacji
wczesnoszkolnej, a także wskazówki do prowadzenia zajęć wf w kształceniu zintegrowanym.
W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia
praktyczne. Nauczyciele uczestniczyli w grach
i zabawach ożywiających (bieżnych, skocznych,
rzutnych i doskonalących szybkość reakcji, orientację przestrzenną, a także logiczne myślenie).
Uczestnicy poznali możliwości wykorzystania piłek
edukacyjnych „EDUBAL” do łączenia ruchu z nauką.
W części końcowej spotkania przedstawiono zabawy uspokajające, oddechowe i korekcyjne.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim
uczestnikom konferencji za przybycie, zaangażowanie i aktywny udział.
Zespół ds. Promocji Szkoły

XXIII Warsztaty Rzeźbiarskie w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym W Kątach Wrocławskich
W dniu 5.06.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich
odbyły się XXIII Warsztaty Rzeźbiarskie pt. „Eko
biżuteria”. Warsztaty, jak co roku, miały na celu
wyzwolenie kreatywności artystycznej w połączeniu z kształtowaniem ekologicznej postawy
uczestników.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie z opiekunami z następujących placówek:
• Przedszkole w Kątów Wrocławskich
• Szkoła Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich
• Szkoła Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
• Szkoła Podstawowej w Małkowicach
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach
• Zakład Poprawczy w Sadowicach
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kątach Wrocławskich – uczniowie Szkoły
Podstawowej
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kątach Wrocławskich – uczniowie Szkoły
Przysposabiającej do Pracy.
Przybyłych gości uroczyście przywitała Pani Dyrektor Ośrodka.
Następnie uczniowie wraz z opiekunami przystąpili do wykonania konkursowych prac z surowców
wtórnych. Zadaniem zespołów było zaprojekto-
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wanie i wykonanie biżuterii z surowców wtórnych
dowolną techniką.
Prace konkursowe były oceniane w 2 kategoriach
wiekowych:
• dzieci młodsze (w wieku przedszkolnym i szkół
podstawowych – do klasy VI),
• dzieci starsze (w wieku szkół podstawowych –
od klasy VII – i gimnazjalnych),
Jury oceniając prace pod względem tematyki,
estetyki wykonania, stopnia trudności, kreatywności i kategorii wiekowej przyznała następujące
nagrody i wyróżnienia.
W kategorii dzieci młodszych:
• I miejsce: Szkoła Podstawowa w Małkowicach
• II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach
Wrocławskich
• III miejsce: Przedszkole Publiczne w Kątach
Wrocławskich
• Wyróżnienie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich – uczniowie Szkoły Podstawowej.
Szkoła Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
W kategorii dzieci starszych:
• I miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Sobótce
• II miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach
• III miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy w Kątach Wrocławskich – uczniowie
Gimnazjum
• III miejsce: Zakład Poprawczy w Sadowicach.
Dyplomy i nagrody uczestnikom warsztatów wręczyli Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman
Potocki, Wicestarosta Pan Waldemar Szczykutowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Agnieszka Kosztyło-Pałys.
Warsztaty przebiegały w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Oprócz stanowisk do pracy dla
wszystkich uczestników i zaproszonych gości
przygotowano poczęstunek.
Uczniowie nie tylko wykonali prace i nauczyli się
jak z rzeczy niepotrzebnych wykonać przedmioty
społecznie użyteczne, ale również mieli okazję do
wspólnych zabaw integracyjno- muzycznych, które, w czasie obrad jury, przeprowadził z nimi pan
Krzysztof Krzyżański.
Biżuteria, którą wykonali jest niezwykła. Jej wykonawcy wykazali się dużym zaangażowaniem,
kreatywnością, poczuciem estetyki oraz oryginalnością pomysłu. Gratulujemy Im talentu i dziękujemy za udział w warsztatach.
Organizatorką warsztatów była – jak co roku – p. Zofia Stuleblak. Imprezę sponsorowała firma Doti Spółka Jawna Manufaktura D.M. Mroczkowscy.
Zofia Stuleblak

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46
»» Poszukiwany fryzjer do pracy w salonie w Kątach Wr.,
tel. 609 614 215
»» Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro zaprasza
»» Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie, malowanie, usługi
ogrodnicze. Tel. 535 679 346
»» NetFix usługi informatyczne, Kąty Wr., tel. 799 113 262
»» Sprzedam ziemię orną w Małkowicach 5,5 ha. Tel. 71 360 57 50,
607 085 065
»» Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe i czerwone, oraz buraki
pastewne i ogórki kiszone, cena do uzgodnienia, tel. 71 390 73 20
»» Rzemieślnik budowlany na emeryturze podejmie się budowy
domu od podstaw lub wykonania ocieplenia budynków i tynków.
Tel. 71 316 69 86
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» Sprzedam monety polskie z czasu PRL: 100 zł, 200 zł.
Tel. 71 316 61 23
»» Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty, przekazy
pocztowe. Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 20 (przy Biurze
Ubezpieczeń)
»» Podejmę pracę jako opiekunka, pomoc domowa (mam
doświadczenie). Tel. 783 709 173

ADRES BIURA I PLACU:
MD-PROJEKT ul. ks. J. Popiełuszki 20, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel.: 0048 71 725 59 08, mail: biuro@mdprojektdyla.pl

• ROZPAŁKI do grilla i kominków,
szczapy rozpałkowe

Oferujemy:
• Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o
pracę na pełny etat,
• Umowa o pracę na czas NIEOKREŚLONY po
15 miesiącach,
• Bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do
karty Multisport, bony świąteczne - 2 razy w
roku, dopłaty do wypoczynku, możliwość
przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
wyjazdy integracyjne)
• Rozbudowany system premiowania,
• Nagradzamy innowacyjne myślenie,
pomysłowość i lojalność,
• Zapewniamy szkolenia niezbędne do realizacji
powierzonych obowiązków.
Nasze oczekiwania wobec Kandydata:
• Gotowość do pracy fizycznej
• Motywacja i zaangażowanie
• Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w
systemie II zmianowym, 6-14, 14-22
• Mile widziane doświadczenie w pracy na
magazynie i uprawnienia na wózek widłowy
CV można zostawić bezpośrednio w dziale HR
lub przesłać na adres rekrutacja@anovo.com w tytule maila prosimy wpisać nazwę
stanowiska.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z
wybranymi kandydatami.
"Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr
133 poz. 883)"

• ROZPAŁKI DO GRILLA I KOMINKÓW,
SZCZAPY ROZPAŁKOWE

• WĘGLE: kostka, orzech II wesoła

• WĘGLE: KOSTKA, ORZECH II WESOŁA

• BRYKIETY do kominków i pieców

• BRYKIETY DO KOMINKÓW I PIECÓW

• EKOGROSZKI polskie i zagraniczne
o różnej kaloryczności

• EKOGROSZKI POLSKIE I ZAGRANICZNE
O RÓŻNEJ KALORYCZNOŚCI

OFERUJEMY EKOLOGICZNY OPAŁ:

www.md p ro je k tdy la .p l

Obecnie poszukujemy Kandydatów do
pracy na stanowisko
Pracownik magazynu /Operator
wózka widłowego

OFERUJEMY EKOLOGICZNY OPAŁ:

OKNA DRZWI

PCV ALU

BRAMY - ROLETY
PARAPETY - MOSKITIERY
ROLETKI - ŻALUZJE

NAPRAWA, PROSTOWANIE OKIEN

PROFESJONALNY MONTAŻ sprzedaż na raty

Mokronos Dolny,

tel.

ul. Stawowa 28
M&G OKNA

www.mgokna.pl

607 263 442
601 350 917
biuro@mgokna.pl
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