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Szkoła w Smolcu
uroczyście otwarta!

W poniedziałek 12 października br. nastąpiło
uroczyste otwarcie rozbudowanej szkoły podstawowej w Smolcu. Uroczystość swoją obecnością
uświetnili m.in. Wicewojewoda Joanna Bronowicka, Poseł Aldona Młyńczak, Starosta Wrocławski
Roman Potocki, przedstawiciel Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty Krzysztof Wawrzyniak. Gminę
Kąty Wrocławskie reprezentowali Burmistrz Antoni Kopeć, Zastępca Burmistrza Mieczysław Reps,
Skarbnik Gminy Małgorzata Wujciów, Sekretarz
Miasta i Gminy Lucyna Garbaczonek, radni Rady
Miejskiej, sołtysi. W uroczystości wzięli udział również ks. proboszcz Waldemar Kontek i ks. Alfons
Jurkiewicz, prezes firmy POLBAU Andrzej Duda
wraz z pracownikami, którzy nadzorowali budowę, pracownicy urzędu oraz Dyrektor Zespołu
Obsługi Jednostek Oświatowych Marek Osiński,
dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych z terenu gminy, przedstawiciele rodziców, nauczyciele, a przede wszystkim
dzieci dla których powstał ten nowoczesny obiekt.
Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda Joanna Bronowicka, Burmistrz Antoni Kopeć, przedstawiciel kuratorium Krzysztof Wawrzyniak, generalny wykonawca Andrzej Duda.

W NUMERZE M.IN.:

Obok istniejącej szkoły wybudowano piętrowy,
niepodpiwniczony, budynek szkoły podstawowej w rzucie przypominający literę „L” o wymiarach 65,6 x 35,9 m, z dachem spadzistym krytym
dachówką. Na terenie działek powstało boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
i wymiarach 22x44 metry, ogrodzony plac zabaw
wykończony nawierzchnią z płyt gumowanych,
ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe
dla samochodów osobowych oraz autobusów.
Od pierwszego września uczniowie korzystają
z nowego budynku, którego przeznaczenie podzielono na 2 części. W części dydaktycznej zlokalizowano 9 sal lekcyjnych, szatnię, świetlicę, pomieszczenia biurowe i sanitarne, pomieszczenie
do wydawania posiłków. W części widowiskowej
stworzono salę przeznaczoną do występów dzieci
z widownią dla 192 osób.
Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu uczęszcza 764 dzieci, w tym 524 uczniów
w szkole, 90 zerówkowiczów i 150 przedszkolaków.
Uczniowie poszerzają swoją wiedzę i rozwijają zainteresowania poprzez udział w zajęciach wielu
kół zainteresowań. W sprawdzaniu wiedzy i umiejętności pomagają uczniom różnorodne konkursy
przedmiotowe i zawody sportowe. Wychowankowie smoleckiej szkoły odnoszą sukcesy na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich, m.in. w konkursach recytatorskich,
plastycznych, matematycznych, muzycznych, sportowych, a także językowych. Uczniowie biorą udział
w wielu wycieczkach i wyjazdach o charakterze
edukacyjnym. W roku szkolnym 2015/2016 szkoła
w Smolcu obchodzi jubileusz 70-lecia.
WS
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Wybory sołtysów i zarządów osiedli na kadencję 2015-2019
L.p. wieś/osiedle

TERMIN

1. Zachowice-Stradów
2. Kilianów

22 X 2015 r. godz. 18

miejsce
świetlica wiejska

23 X 2015 r. godz. 18

3. Baranowice-Bliż
4. Kębłowice
5. Nowa Wieś
Wrocławska
6. Bogdaszowice
7. Strzeganowice
8. Sadków-Sadkówek
9. Kąty Wrocławskie
Osiedle nr 1
10. Kąty Wrocławskie
Osiedle nr 2
11. Kąty Wrocławskie
Osiedle nr 5
12. Kąty Wrocławskie
Osiedle nr 3
13. Kąty Wrocławskie
Osiedle nr 4
14. Czerńczyce
15. Sokolniki
16. Cesarzowice
17. Pełcznica
18. Mokronos Górny
19. Mokronos Dolny
20. Krzeptów
21. Kozłów

posesja sołtysa
Kilianów 16 A
26 X 2015 r. godz. 17:30 plac zabaw w Bliżu
27 X 2015 r. godz. 17:30 boisko sportowe
28 X 2015 r. godz.18
świetlica wiejska
29 X 2015 r. godz.18
29 X 2015 r. godz.18
30 X 2015 r. godz.18

4 XI 2015 r. godz. 18

świetlica wiejska
świetlica wiejska
Szkoła Podstawowa
w Sadkowie
Szkoła Podstawowa
nr 1
Szkoła Podstawowa
nr 1
Gimnazjum Kąty Wr.

5 XI 2015 r. godz. 18

GOKiS

2 XI 2015 r. godz. 18
3 XI 2015 r. godz. 18

6 XI 2015 r. godz. 18

Szkoła Podstawowa
nr 1
9 XI 2015 r. godz. 18
świetlica wiejska
9 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska
10 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska
10 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska
12 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska
12 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska
13 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska
13 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska

Organizacja ruchu na ul. Żeromskiego
w Kątach Wrocławskich
W ostatnim czasie na terenie zatoki
autobusowej przy ul. Żeromskiego
w Kątach Wrocławskich stwierdzono wiele przypadków parkowania
pojazdów (najczęściej osobowych),
które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają parkowanie autobusów szkolnych na czas wsiadania i wysiadania
dojeżdżającym uczniom.
Mając na względzie bezpieczeństwo
dzieci szkolnych oraz możliwość ko-

rzystania z przejazdu ulicą Żeromskiego przypominamy, że na całej
długości ul. Żeromskiego w tym na
terenie zatoki autobusowej (od strony szkoły) obowiązuje zakaz zatrzymywania w godzinach od 7-15 od
poniedziałku do piątku.
W przypadku łamania zakazu należy ten fakt zgłaszać bezpośrednio
do Policji.
Wydział Dróg i Transportu

OPŁATA ZA GROBY
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
przypomina
O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU
PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW.
Informacje można uzyskać w siedzibie ZGM przy ul. Kościuszki 16a
w Kątach Wrocławskich lub pod numerem telefonu 71/3167 079.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel.: +48 71 390 72 00, +48 71 390 72 06, fax: +48 71 390 72 01, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl
Godziny pracy urzędu: Pn., Wt., Czw.: 7.30-15.30 · Śr.: 7.30-16.00 · Pt.: 7.30-15.00
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L.p. wieś/osiedle
22. Nowa Wieś Kącka
23. Kamionna
24. Sośnica-Różaniec
25. Romnów
26. Skałka
27. Wojtkowice-Krobielowice
28. Zybiszów
29.
30.
31.
32.
33.

Zabrodzie
Małkowice
Samotwór
Górzyce
Gniechowice-Stary Dwór
34. Gądów-Jaszkotle
35. Stoszyce
36. Wszemiłowice-Jurczyce
37. Rybnica
38.
39.
40.
41.
42.

Szymanów
Pietrzykowice
Sadowice
Smolec-Centrum
Smolec-Osiedle
Leśne
43. Smolec-Zatorze

TERMIN

miejsce

13 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska
16 XI 2015 r. godz.18 świetlica wiejska
16 XI 2015 r. godz.18 świetlica wiejska
w Sośnicy
17 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska
17 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska
17 XI 2015 r. godz.18 świetlica wiejska
w Wojtkowicach
18 XI 2015 r. godz. 17 Stacja Doświadczalna
Oceny Odmian
18 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska
19 XI 2015 r. godz.18 świetlica wiejska
20 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska
20 XI 2015 r. godz. 17 świetlica
20 XI 2015 r.
świetlica wiejska
godz.18:30
Gniechowice
świetlica wiejska
23 XI 2015 r.
godz. 17:30
w Gądowie
23 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska
23 XI 2015 r.
świetlica wiejska
godz.18:30
24 XI 2015 r. godz. 17 mieszkanie prywatne
Rybnica 6
24 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska
24 XI 2015 r. godz.18:30 świetlica wiejska
25 XI 2015 r. godz. 17 świetlica wiejska
26 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska
27 XI 2015 r. godz. 18 świetlica wiejska
30 XI 2015 r. godz. 18

świetlica wiejska

TARGOWISKO MIEJSKIE
Targowisko miejskie „Mój Rynek”
zlokalizowane przy ul. Zwycięstwa
w Kątach Wrocławskich czynne jest
od poniedziałku do soboty od godziny 6.00 do godziny 14.00.
W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych w ostatnim
tygodniu października br. zostanie
poszerzona powierzchnia targowi-

ska z przeznaczeniem do sprzedaży
kwiatów, wieńców i zniczy. Opłata
targowa pobierana będzie w takiej
samej wysokości jak na terenie hali
targowej czyli 9 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący.
Piotr Litwin
Wydział Gospodarki Komunalnej

OPŁATY – PRZYPOMNIENIE
Szanowni Państwo,
przypominamy, że 15 września 2015
roku upłynął termin płatności III
Raty:
• Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• Podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Tych z Państwa, którzy nie dopełnili
jeszcze tego obowiązku prosimy
o dokonywanie wpłat na nadane
indywidualne rachunki bankowe,
bądź na ogólne konto urzędu.
Termin kolejnej raty upływa 15 listopada 2015 roku.
Wydział POiEA

· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)
· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
· Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca.
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Nowe oświetlenie w gminie
Przed czasem zakończyła się budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ścieżki przebiegającej przez Park Staromiejski od mostu na rzece
Bystrzycy do miejscowości Sośnica. Ułożonych
zostało 477 mb kabli i zabudowano 14 energooszczędnych opraw LED. Wybudowane oświetlenie przyczyni się do poprawy poczucia bez-

pieczeństwa użytkowników tej uczęszczanej
trasy.
Lampy zostaną uruchomione po zamontowaniu
przez zakład energetyczny licznika energii.
W kolejnych latach planujemy dalszą rozbudowę
tego oświetlenia.
Wydział Gospodarki Komunalnej

Zgłaszanie usterek
oświetlenia
Wydział Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje o możliwości mailowego lub telefonicznego zgłoszenia zauważonej usterki oświetlenia
drogowego. Zgłoszenia można dokonać w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu
71/390-72-12 i 71/390-72-13 lub na adres e-mail:
gk@katywroclawskie.pl podając w zgłoszeniu
miejscowość, nazwę ulicy i numer słupa lub numer posesji przy którym zlokalizowana jest niesprawna lampa.
Powyższe informacje w zbiorowym zgłoszeniu przekazywane są do zakładu energetycznego tylko jeden raz w miesiącu (20 dnia miesiąca). Zakład Energetyczny w terminie od 21 dnia do końca danego
miesiąca realizuje naprawy zgłoszonych usterek.
Zgłoszone awarie całych obwodów oświetleniowych usuwane są niezwłocznie.
Niezgłoszenie usterki w określonym terminie
może skutkować wydłużonym czasem oczekiwania na jej naprawę.
Wydział GK

WYKUP MIESZKANIE
bonifikata aż 70 %

PROJEKTY PLANISTYCZNE NA
ETAPIE WYŁOŻENIA
październik 2015
1. Kąty Wrocławskie, południe (147KWR)
Wyłożenie 10.09.15 r. – 10.10.15 r.
Dyskusja 18.09.2015 r. godz. 12.00
Uwagi
do 29.10.2015 r.
2. Nowa Wieś Wrocławska, południe (125KWR)
Wyłożenie 10.09.15 r. – 10.10.15 r.
Dyskusja 18.09.2015 r. godz. 12.00
Uwagi
do 29.10.2015 r.
3. Krobielowice (150KRO)
Wyłożenie 18.09.15 r. – 16.10.15 r.
Dyskusja 15.10.2015 r. godz. 12.00
Uwagi
do 30.10.2015 r.
4. Zachowice (129ZAC)
Wyłożenie 21.09.15 r. – 19.10.15 r.
Dyskusja 08.10.2015 r. godz. 9.00
Uwagi
do 3.11.2015 r.
5. Zabrodzie (77ZAB)
Wyłożenie 09.10.15 r. – 09.11.15 r.
Dyskusja 20.10.2015 r. godz. 12.00
Uwagi
do 23.11.2015 r.

Szanowni mieszkańcy
Smolca przy ul. Topolowej!
W związku z błędnie sporządzonymi aktami notarialnymi do nieruchomości położonej w miejscowości Smolec przy ul. Topolowej przez właściciela Osiedla Rodzinnego Sp. z o.o. poprzez
niewłaściwe nadanie numeracji na budynki oraz
oznaczenia lokali, prosimy o pilne skontaktowanie się z przedstawicielami firmy deweloperskiej w celu usunięcia niezgodności w aktach
własności.
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne interpretowanie przez przedstawicieli spółki Osiedla
Rodzinnego obowiązujących przepisów o prawie
geodezyjnym i kartograficznym oraz z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, co doprowadziło do problemów m.in. zameldowaniem
czy zapisaniem dzieci do podległej szkoły.
Jednocześnie informujemy, że uzyskując prawidłowo sporządzony akt notarialny, aneks określający adres przez podanie nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu będzie można dokonać
czynności meldunkowych.
Wydział Spraw Obywatelskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich przypomina, że na mocy Uchwały Rady
Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr VII/59/15
z dnia 30 kwietnia br. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania
przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów
jednorodzinnych istnieje możliwość wykupu zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 70 % bonifikatą. Możliwość ta
dotyczy tych najemców, którzy wniosek o wykup
mieszkania złożą w terminie do 31 grudnia 2015 r.
Łucja Krokosz
Kierownik ZGM Kąty Wrocławskie

Terminy ślubów w 2015 r.
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w 2015 roku istnieje możliwość
zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w następujące soboty:

21.11.2015

12.12.2015

Przypominamy, że termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego cywilnego wynosi miesiąc.
Ponadto bardzo prosimy wszystkie małżeństwa
zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, które w 2015 roku
obchodzą rocznicę 50-lecia, 60-lecia lub 65-lecia
pożycia małżeńskiego i więcej, i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale o kontakt
telefoniczny pod nr 71/390-72-11, bądź osobiste
zgłoszenie jubileuszu w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 3). Ponadto informujemy, że czas
oczekiwania na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Urząd Stanu Cywilnego
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Akcja „Stop nietrzeźwym kierowcom”
Gmina Kąty Wrocławskie zakupiła pakiet edukacyjny pt. „STOP PIJANYM KIEROWCOM” przyłączając się tym samym do ogólnopolskiej kampanii
społecznej.
W wypadkach powodowanych przez nietrzeźwych kierowców co roku giną w Polsce setki osób.
Ofiarami są pasażerowie, przypadkowi przechodnie oraz osoby podróżujące w innych samocho-

dach. Aby zachęcić kierowców do bezpiecznej
jazdy w dniu 13.10.2015 r. pedagog Iwona Więcko
wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Kominka w Kątach Wrocławskich
we współpracy z Policjantami z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich zorganizowała akcję
profilaktyczną pod hasłem „Stop nietrzeźwym
kierowcom”. Celem akcji było uświadomienie kie-

rowcom, jak ważna jest odpowiedzialność, trzeźwość i rozwaga podczas jazdy samochodem.
Uczniowie rozdawali kierowcom broszury informacyjne o tematyce profilaktycznej i w ten sposób informowali kierowców o konsekwencjach
kierowania pojazdem przez osoby nietrzeźwe.
Nad bezpieczeństwem akcji czuwali funkcjonariusze Policji asp. szt. Aleksandra Drozdowska
i sierż. Grzegorz Dydula.
Akcja profilaktyczno-edukacyjna została zorganizowana przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisariatem Policji w Kątach Wrocławskich.
Pedagog szkolny
Iwona Więcko

Bezpłatne warsztaty
Fundacja „Ogrody Twojego Sukcesu”
w ramach projektu Kąckiej Akademii Biznesu
serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.

„Rozwiń swój biznes”
Elementy szkolenia:
 Jak pozyskać dotacje w perspektywie
2014-2020
 Jak skutecznie prowadzić negocjacje
i sprzedaż
 Jak chronić majątek w firmie rodzinnej
 Jak przekazać firmę następcom
(dzieciom, wnukom) – sukcesja
pokoleniowa
Miejsce: Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 10
Data:

21 listopada 2015 r. (sobota)

Czas:

od godz. 8:00 do godz. 16:00

Cena:

nieodpłatnie

Liczba miejsc: ograniczona (szkolenie planowane
dla 10-30 osób)
Odbiorcy: osoby, które prowadzą działalność
gospodarczą albo zarządzają firmą
Kontakt: Fundacja OGRODY TWOJEGO
SUKCESU, ul. Wrzosowa 21
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 515 131 701, 71 333 46 69
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Zapraszamy do Świetlic Środowiskowych
Gmina Kąty Wrocławskie zachęca do korzystania
z ofert działających na terenie Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie świetlic środowiskowych dla dzieci.
W świetlicach organizuje się czas wolny dzieci
i młodzieży, pomoc w nauce, gry i zabawy kulturalno-sportowe, zajęcia umuzykalniające, plaLp

styczno-techniczne. Organizuje się także wycieczki profilaktyczno-krajoznawcze, wypoczynek letni
z programem profilaktyki. W świetlicach stwarza
się bezpieczeństwo wychowankom, oraz przystosowuje do współżycia w grupie. Poniżej wykaz
świetlic środowiskowych.

Miejscowość

Świetlice czynne w dniach i godzinach

1.

Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 27
(mały domek piłkarski obok stadionu)

poniedziałki 16.30–19.30

2.

Smolec (świetlica wiejska)

wtorki, czwartki, piątki 15.00–19.00

3.

Mokronos Dolny (świetlica wiejska)

poniedziałki, środy 17.00–20.00

4.

Gniechowice (mała sala przy świetlicy wiejskiej)

poniedziałki, czwartki 16.00–19.00

5.

Pietrzykowice (świetlica wiejska)

środa 15.00–18.00, piątki 16.45–18.45

6.

Sadowice (świetlica wiejska)

środy, piątki 15.30–18.30

7.

Romnów (świetlica wiejska)

środy, czwartki 16.00–19.00

8.

Małkowice (świetlica wiejska)

środy, czwartki 12.30–17.30

9.

Czerńczyce (świetlica wiejska)

poniedziałki, piątki 15.00–19.00

10.

Krzeptów (świetlica wiejska)

czwartki 17.00–19.00

11.

Skałka (świetlica wiejska)

poniedziałki 16.00–19.00

12.

Górzyce (świetlica wiejska)

wtorki, czwartki 16.30–19.30

13.

Zabrodzie (świetlica wiejska)

poniedziałki, środy 15.30–18.30
Pełnomocnik ds. profilaktyki Anna Dębicka

INFORMACJE Z GMINY

Dzień Przedszkolaka
Jak co roku dzieci z Przedszkola Publicznego
w Kątach Wrocławskich przy ulicy M. Drzymały 4 obchodziły swoje święto. Z tej okazji
18.09.2015 r. przedszkolaki tradycyjnie wyruszyły w pochodzie i dotarły pod Urząd Miasta i Gminy, gdzie spotkały się z zastępcą Burmistrza, dla
którego przewidziane były do wykonania specjalne zadania. Pan Burmistrz M. Reps doskonale
poradził sobie z ćwiczeniami i w nagrodę otrzymał od dzieci order. Przedszkolaki natomiast zo-

stały obdarowane słodkościami. Po powrocie do
przedszkola na wszystkie dzieci czekała niespodzianka w postaci sportowego toru przeszkód,
a kto go pokonał otrzymał medal. Inną atrakcją
z okazji tego święta była jazda na kucyku dla każdego dziecka.
Ten dzień był pełen wrażeń i pozytywnych emocji – dzieci z niecierpliwością czekają na niespodzianki w przyszłym roku!
Katarzyna Skrzypek

Bezpłatne badania
MAMMOGRAFICZNE

dla Pań w wieku 40-75 lat
W dniu 13.11.2015 r. w ramach akcji profilaktycznych Grupa LUXMED Diagnostyka będzie realizować w Kątach Wrocławskich przy Urzędzie Miasta
i Gminy na Rynku bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ dla pań w wieku
50-69 lat.
Dodatkowo, w okresie od stycznia 2015 do kwietnia 2016 Grupa LUXMED Diagnostyka realizuje
Projekt finansowany z Funduszy Norweskich „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi”.
Wiąże się on z możliwością wykonania bezpłat-

nych badań kobietom w wieku 40–49 oraz 70–75
lat. Przy tych badaniach konieczne jest skierowa-

nie lekarskie – wzór dostępny na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl.
Wszystkie szczegóły dotyczące badań w ramach
tego Projektu dostępne są na stronie internetowej: www.fundusze.mammo.pl
Rejestracja możliwa pod numerem telefonu
58 666-24-44.
Zapraszamy wszystkie chętne panie w tych przedziałach wiekowych!
WS

ZAPROSZENIE
Gminna Kuźnia
przy Stowarzyszeniu KRZYŚ
w Kątach Wrocławskich
zaprasza dzieci i młodzież
od 6 do 18 lat
na bezpłatne zajęcia,
które odbywają się
w każdy poniedziałek
w godzinach od 16.30 do 19.30

MOKOSZA na Dożynkach Prezydenckich 2015
W dniach 12-13 września br. Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA działający pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich miał zaszczyt reprezentować województwo
dolnośląskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale. W sobotę muzycy jako jedyny zespół dolnośląski dali samodzielny koncert wykonując utwory
muzyki ludowej nawiązujące do święta polonów.
Występ poprzedziło ogłoszenie przez pierwszą
damę Agatę Kornhauser-Dudę wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Kolejnego dnia zespół wziął udział w korowodzie do-

żynkowym, któremu przewodził sam prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pochód
prowadził na miejsce oficjalnych uroczystości,
gdzie utworzono tzw. Miasteczko Regionów –
miejsce, w którym każde z szesnastu województw
wystawiło najcenniejsze produkty ze swojego obszaru. Zespół MOKOSZA wraz z kapelą Podgórzanie z Mirska i Zespołem Pieśni i Tańca Bolesławiec
muzyką ugościł na stoisku dolnośląskim parę prezydencką, która z zainteresowaniem i życzliwością wysłuchała pieśni dożynkowych.
Olga Leroch

(siedziba Stowarzyszenia
– stare szatnie piłkarskie).

W ramach spotkań dzieci
i młodzież będą mogły
uczestniczyć w różnorodnych
zajęciach: plastycznych,
muzycznych, sportowych
oraz wycieczkach.
Zapraszamy
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Uczniowie SOSW z Kątów Wrocławskich
na turnusie rehabilitacyjnym w Niechorzu
W dniach od 13 do 27 czerwca 2015 roku siedmioro uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz
jeden absolwent przebywało na turnusie rehabilitacyjnym nad morzem, w Niechorzu. Młodzieżą
opiekowały się wychowawczynie: Zofia Stuleblak
i Anna Grzywińska.
Wyjazdy na turnusy odgrywają niezmiernie ważną rolę w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Celem uczestnictwa w turnusie była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych
uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację
i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział
w innych zajęciach przewidzianych programem
turnusu.
Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusie nie mieliśmy czasu na nudę. Każdy dzień był
bogato wypełniony, chętnie uczestniczyliśmy we
wszystkich formach wypoczynku.
Uczniowie codziennie korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza
(inhalacje, naświetlanie lampą sollux, hydromasaż, łoże nefretytowe, masaże). Każdego dnia
wszyscy uczestnicy turnusu brali udział w spacerach brzegiem morza (talasoterapia) oraz spacerach po lesie (sylwoterapia). W czasie spacerów
podziwiali uroki nadmorskiej flory i fauny oraz
korzystali z leczniczych właściwości mikroklimatu nadmorskiego.
Brali także udział w różnych wycieczkach zarówno
po Niechorzu, jak i po jego okolicach. Wiele niezapomnianych przeżyć dostarczyły im wycieczki
do Międzyzdrojów i Świnoujścia, gdzie podziwiali:
molo, Aleję Gwiazd i Park Chopina. Dużym przeżyciem dla młodzieży był rejs statkiem po akwenach
wodnych, zwiedzenie Fortu Gerharda i latarni morskiej. Kolejką wąskotorową pojechaliśmy do Trzęsacza, w którym zwiedziliśmy pałac i ruiny kościółka.

W Kołobrzegu zwiedzili katedrę, promenadę i latarnię morską. Dodatkową atrakcją był przejazd
„ciufcią” do Rewala. Wieczorami korzystali również z propozycji oferowanych przez ośrodek ,,Natalia”. Były to: integracyjny wieczorek zapoznawczy, ogniska, dyskoteki i wiele innych.
Nieodłącznym elementem turnusu były codzienne treningi umiejętności społecznych i etycznych
(respektowanie ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, umiejętność współżycia w grupie,
dbanie o higienę osobistą i czystość, umiejętność
zachowania się w miejscach publicznych – ośrodek wczasowy, stołówka, plaża, kawiarnia), kontroli złości i agresji, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz relaksacja.
Turnus przebiegł w atmosferze zrozumienia
i wzajemnej akceptacji. Było miło, przyjaźnie
i sympatycznie. Uczestnicy turnusu wrócili wypoczęci i bardzo zadowoleni. Niektórzy z nich byli po
raz pierwszy nad morzem.

Dziękujemy bardzo za wsparcie finansowe i rzeczowe naszym darczyńcom:
• Antoni Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie
• Radiotechnika Marketing sp. z o.o. Pietrzykowice,
• „Pryzmat” sp. z o.o. Wrocław, ul. Ostrowskiego 15
• Jerzy Osiński
• Gerpol Instalacje sp. z o.o. sp. kom., Mokronos
Dolny, ul. Parkowa 19
• HUBERGROUP Polska sp. z o.o., Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 21
• FPH „ Magnat” sp. j., Sadkówek 18
• HUBIS Dystrybucja Budowlana Czekański
i Wspólnicy sp. kom., Kąty Wrocławskie, ul. Popiełuszki 7
• Fundacja „Patrycja – Dzieciom Osieroconym”
Kąty Wrocławskie, ul. Norwida 5
• Żurawski Dariusz
• Bank Spółdzielczy Kobierzyce, ul. Spółdzielcza 5

•
•
•
•
•

Bank Spółdzielczy, Kąty Wrocławskie, Rynek 4
MOTO KĄT Grzegorz Chwastyk, Pełcznica 63
Iwona Toth
Bożena Raczkowska
POLISA-ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Vienna Insurance Group, al. Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach
• Jolanta i Józef Białek
• Dorota Kaliszczak
• Jacek Dłutowski
• Jan Stuleblak
Szczególne podziękowania należą się również
księdzu proboszczowi Robertowi Gromadzkiemu
z parafii Małkowice i pani Jolancie Korczyc za pomoc w pozyskaniu sponsorów.

Pragniemy podkreślić że bez ich finansowego
wsparcia i pomocy realizacja tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Dziękujemy więc za pomoc i okazane serce.
Organizator turnusu Zofia Stuleblak

Nabór do służby przygotowawczej w 2016 roku!
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi nabór do służby przygotowawczej
w 2016 r. i szuka młodych, kreatywnych ludzi,
którzy chcieliby związać swoje życie z mundurem.
Służba przygotowawcza ma charakter elitarny i jest
przeznaczona wyłącznie dla wybranych. Umożliwia wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych
wraz z wszystkimi uprawnieniami i korzyściami
z tego wynikającymi. Daje także szansę pełnienia
służby w korpusie szeregowych zawodowych.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej trwa od
czterech do sześciu miesięcy w zależności od korpusu, a po jego odbyciu uzyskasz prawo do posiadania
stopnia wojskowego oraz tytułu żołnierza rezerwy.
Pełniąc ww. służbę masz prawo do:
• uposażenia z tytułu pełnienia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:

––oficerów 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
tj. 1500 zł;
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––podoficerów 40% najniższego miesięcznego
uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 1000 zł;
––szeregowych 30% najniższego miesięcznego
uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 750 zł.

• świadczeń pieniężnych , tj.:
––zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia
służby przygotowawczej;
––zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym
utrzymaniu członków rodzin;
––zasiłek alimentacyjny;
––zwrot kosztów eksploatacyjnych zajmowanego lokalu w czasie odbywania służby przygotowawczej.
Ponadto okres pełnienia służby przygotowawczej
wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia
w zakresie wszystkich uprawnień wynikających
ze stosunku pracy.

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2016 r. będzie realizowane:
1) na potrzeby korpusu oficerów – w terminie od

7 stycznia do 1 lipca;
2) na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach:
a) od 2 lutego do 30 czerwca,
b) od 5 lipca do 30 listopada;
3) na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:

a) od 7 stycznia do 29 kwietnia,
b) od 4 maja do 26 sierpnia,
c) od 6 września do 23 grudnia.
Jeśli nasza oferta spełnia Twoje oczekiwania –
skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień
we Wrocławiu:
e-mail: wkuwroclaw@wp.mi.pl
nr tel. 261 656 141
nr tel. 261 656 157

gdzie uzyskasz informacje o warunkach, które
musisz spełnić, aby zostać powołanym do ww.
służby.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46
»» Opieka na osobami starszymi, duże doświadczenie,
tel. 602 804 848
»» Sprzedam fiata Punto z 2005r., przebieg 115 tys. km,
tel. 513 017 116, 505 799 263
»» Do wynajęcia mieszkanie w Kątach Wrocławskich,
Rynek, 54m2 na cele usługowe, tel. 660 063 196
»» MIÓD prosto z ula. Pasieka Smolecka, tel. 533 183 897
»» Nowootwarta placówka żłobka niepublicznego
poszukuje osób do pracy w Kątach Wrocławskich.
Kontakt: tel. 516-129-450, e-mail: katyzlobek@wp.pl
»» Zatrudnię pracowników produkcji w Kątach
Wrocławskich. Godziny pracy: 7-15 i/lub 15-22.
Tel. 663 256 315
»» Zatrudnię fryzjerkę w salonie w Kątach Wrocławskich.
Tel. 609 614 215
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» TAXI JANUSZ, Kąty Wrocławskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397
»» KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
»» PRACA w kuchni w Gniechowicach, tel. 726 155 766

Fundacja „Ogrody Twojego Sukcesu”
serdecznie zaprasza na warsztaty pt.
„Jak legalnie prowadzić działania marketingowe?”
Elementy szkolenia:

 Reklama a marketing
bezpośredni
 Ograniczenia prawne
 Marketing własny i obcy
 Marketing tradycyjny
Miejsce:
Data:
Czas:
Cena:
Liczba miejsc:
Odbiorcy:
Kontakt:






Marketing telefoniczny
Marketing internetowy
Odpowiedzialność
Środki ochrony

Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 10
5 grudnia 2015 r. (sobota)
od godz. 9:00 do godz. 15:00
100 zł/os.
ograniczona (szkolenie planowane dla 15-25 osób)
osoby, które prowadzą działalność gospodarczą
albo zarządzają firmą.
FUNDACJA OGRODY TWOJEGO SUKCESU
ul. Wrzosowa 21, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 515 131 701, 71 333 46 69

Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy

Transport zmarłych
Produkcja Trumien
Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje
Krzyżowice ul. Główna 14

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl

KANCELARIA ADWOKACKA
Informuję, że z dniem 1 października 2015 r.

Kancelaria Adwokacka adw. Karoliny Ilnickiej-Trzaskowskiej
została przeniesiona z ul. Radłowej 20 w Kątach Wrocławskich
na Rynek 7/2 w Kątach Wrocławskich
DANE KONTAKTOWE:

tel. 603-051-844; 71 3914598
karolina.ilnicka@gmail.com www.adwokatkaty.pl
Kancelaria czynna pon.-pt. w godzinach 9:00–17:00
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Biuro rozpoczyna swoją działalność z dniem 1 Listopad 2015r.
Zakres świadczonych usług :
 prowadzenie: ksiąg handlowych, KPiR, ewidencji przychódów, ewidencji VAT;
 obliczenie podatków: CIT, PIT, VAT oraz lokalnych;
 kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników (w tym dla podmiotów
zatrudniających powyżej 20 pracowników);
 sporządzanie rocznych sprawozdań, GUS, NBP itp;
 rozliczenia dotacji;
 pomoc w rejestracji działalności gospodarczej;
 inne czynności uzgodnione z klientem.

Dowiedz się więcej kierując
zapytanie:
 brk.libro@vp.pl
 tel. 605 057 071

Gabinet Weterynaryjny
ul. C. K. Norwida 4B
(teren ﬁrmy Komex)
Kąty Wrocławskie

szczepienia
proﬁlaktyka
czipowanie
wystawianie paszportów
zabiegi chirurgiczne
wizyty domowe

tel. 501 533 564
poniedziałek-piątek 13:00-17:00; sobota 10:00-14:00

Grupa Allianz Polska
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Doradca Klienta Biznesowego
POZNAJ KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI:
Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne adekwatne
do osiąganych wyników
Dopłata startowa przez 12 miesięcy
Profesjonalne szkolenia i wsparcie doświadczonego Menedżera
Możliwość awansu i rozwoju w kierunku menedżerskim
poprzez tworzenie własnej struktury sprzedażowej
TWOJE ZADANIA:
Pozyskiwanie Klientów Biznesowych
Przygotowywanie ofert dla Firm
Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dedykowanych
Klientom Biznesowym i realizacja planu sprzedażowego
na określonym poziomie
Wykorzystanie swojej kreatywności, energii i umiejętności negocjacyjnych w realizacji celów
JESTEŚ KANDYDATEM, KTÓREGO SZUKAMY JEŚLI:
Posiadasz doświadczenie w sprzedaży
Jesteś zorientowany na osiąganie celu
Skutecznie budujesz pozytywny kontakt z Klientem
Dobrze planujesz czas pracy i efektywnie go wykorzystujesz
Praca w terenie nie stanowi dla Ciebie problemu
Aplikacje: jaworska@agencja.allianz.pl
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Siedziba Biura:
ul. Tęczowa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
(obok Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów)

