
Uroczyste otwarcie fabryki odbyło się 16 marca 
br. W uroczystości wzięli udział m.in.: Wiceminister 
Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, Wiceminister 
Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina, Burmistrz 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć, 
Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, 
Starosta Wrocławski Roman Potocki, Dyrektor Ne-
stlé Purina PetCare na Europę, Bliski Wschód i Afry-
kę Północną Bernard Meunier, Prezes Nestlé Pol-

ska S.A. Simon Smith, Dyrektor Nestlé Polska S.A., 
Oddział PURINA w Nowej Wsi Wrocławskiej José 
Ignacio Lopezmalo Perezcarpy.
Koncern Nestlé z produktami dla zwierząt do-
mowych jest obecny na polskim rynku od 16 lat. 
Placówka w Nowej Wsi Wrocławskiej jest pierw-
szym w Polsce zakładem produkującym karmę 
dla zwierząt PURINA PetCare na rynki europejskie. 
W pierwszym etapie działania fabryka będzie pro-
dukować głównie karmę Felix dla kotów, w więk-
szości przeznaczoną na rynek lokalny, niemiecki 
oraz do krajów Europy Centralnej. 90% składni-
ków karmy produkowanej w fabryce będzie po-
chodzić od polskich dostawców.
W ramach inwestycji, w pierwszym etapie powsta-
nie 250 nowych miejsc pracy, w tym dla młodych 
ludzi, dopiero rozpoczynających karierę zawo-
dową. W rekrutacji uwzględniani są także młodzi 
kandydaci bez doświadczenia zawodowego, co 
wpisuje się w europejską Inicjatywę Na Rzecz Za-

trudniania Młodych – Nestlé needs YOUth. Nestlé 
w ramach swojej strategii odpowiedzialnego biz-
nesu wspiera młodzież we wchodzeniu na rynek 
pracy. Do 2016 roku w całej Europie stworzy szan-
se zatrudnienia dla 20 000 osób do 30. roku życia.
Umowę kupna gruntu pod budowę fabryki Nestlé 
PURINA PetCare i centrum dystrybucyjnego karmy 
dla zwierząt domowych w Nowej Wsi Wrocławskiej 
koncern Nestlé podpisał w grudniu 2013 roku. Do-
celowo na działce o powierzchni 14,6 ha Nestlé 
zakłada 6-etapową inwestycję. Proces realizacji ca-
łego obiektu planowany jest na najbliższe 10 lat. In-
westycja została zaprojektowana i jest realizowana 
zgodnie z zasadami zrównoważonego budownic-
twa według wytycznych certyfikatu LEED. Wartość 
inwestycji to około 300 mln zł. Do końca 2015 r. Ne-
stlé w rozbudowę zakładu zamierza zainwestować 
kolejne 153 mln zł. Zwiększone zostanie również 
zatrudnienie o kolejne 150 osób.

Weronika Szwaj

Otwarcie fabryki Nestlé PURINA PetCare  
w Nowej Wsi Wrocławskiej
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach 
ETAP I

Informacje z pracy Rady Miejskiej

Oczyszczalnia ścieków w Kątach Wrocławskich zloka-
lizowana jest w miejscowości Wszemiłowice-Jurczy-
ce, na północny-wschód od miasta Kąty Wrocławskie. 
Proces oczyszczania obejmuje ścieki (socjalno-by-
towe, przemysłowe, opadowe, infiltracyjne) dopro-
wadzane siecią kanalizacyjną i dowożone samocho-
dami asenizacyjnymi – z terenu gminy i miasta Kąty 
Wrocławskie. Przepustowość oczyszczalni wynosi 
2 000 m3/dobę dla RLM (równoważna liczba miesz-
kańców) wynoszącej 14  800. Technologia w me-
chaniczno-biologicznej oczyszczalni w Jurczycach 
obejmuje trzy etapy: oczyszczanie mechaniczne 
i biologiczne oraz przeróbkę osadów. Odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków jest rzeka Bystrzyca, jeden 
z najważniejszych lewobrzeżnych dopływów Odry. 
Oczyszczalnia ścieków znajduje się na granicy 
Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”. Jego 
bogactwem, poza drzewostanami należącymi do 
klasy lasów o najwyższych walorach ekologicz-
nych, jest cenna roślinność wodna, siedliska licz-
nych gatunków ptaków, obfita ichtiofauna oraz 
objęte obszarem Natura 2000 lasy łęgowe. 
Bliskość chronionych obszarów przyrodniczych 
oraz intensywny rozwój gminy Kąty Wrocławskie 
(szybkie i systematyczne powiększanie się liczby 
mieszkańców aglomeracji oraz wzrost przedsię-
biorczości na tym terenie) doprowadził do ko-
nieczności dostosowania istniejącej oczyszczalni 
do coraz większych ilości ścieków powstających na 
obszarze gminy. Z tego względu Zakład Gospodar-
ki Komunalnej podjął się przeprowadzenia inwe-
stycji, mającej na celu rozbudowę oraz moderniza-
cję istniejącej oczyszczalni ścieków w Jurczycach.

Projekt pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Jurczycach etap I” pochłonie blisko 13 mln 
złotych brutto. Na realizację tego zadania ZGK po-
zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko. Inwestycja obejmuje zwiększenie przepusto-
wości oczyszczalni do 2900 m3/dobę, dostosowanie 
technologii do wymogów dyrektywy 91/271/EWG z 
dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych, art. 5(2) oraz 5(3), w zakresie redukcji 
związków biogennych (azotu i fosforu) przy równo-
czesnej ochronie i poprawie stanu środowiska oraz 
uporządkowanie gospodarki osadowej. Powstaną 
nowe obiekty, w tym reaktor biologiczny, osadni-
ki wtórne, zagęszczacz osadu wstępnego, komora 
tlenowa stabilizacji osadu nadmiernego, magazyn 
osadu odwodnionego i przepompownia przewa-
łowa. Wykonanie zadania powierzono firmie Instal 
Kraków S.A., a przewidywany termin zakończenia 
prac budowlanych to koniec września 2015r.
Realizacja rozbudowy oraz modernizacji oczysz-
czalni, poprzez zwiększenie ilości oczyszczonych 
ścieków i obniżenie ilości substancji szkodliwych 
przedostających się do środowiska, przyczyni się do 
poprawy stanu wód powierzchniowych, korzystnie 
wpłynie na warunki życia organizmów wodnych, 
a tym samym na ogół świata przyrodniczego ob-
szaru „Doliny Bystrzycy”. Inwestycja ta przyniesie 
także wymierne korzyści mieszkańcom gminy oraz 
przedsiębiorcom w postaci nie tylko wysokiej jako-
ści usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ale 
również poprawy warunków przyrodniczych.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W dniu 26.02.2015r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, 
której głównym tematem było omówienie stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochro-
ny przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na 
terenie naszej gminy oraz działalności Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Odpowiednie 
informacje z zakresu każdej służby i instytucji skła-
dali komendanci Policji, Państwowej Straży Pożar-
nej, Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej i  za-
stępca Burmistrza w Kątach Wrocławskich. Radni 
oraz mieszkańcy przybyli na sesję zwracali uwagę 
na zdarzenia, które stwarzają dużą uciążliwość dla 
mieszkańców, a dotyczą w szczególności włamań 
i  kradzieży (mieszkania, altanki), parkowania sa-
mochodów osobowych i ciężarowych w miejscach 
niedozwolonych, przestępczości alkoholowej i prze-
mocy w rodzinie. Poruszono również temat prewen-
cji związanej w szczególności z osobami starszymi i 
spotkań środowiskowych na temat np. jak ustrzec 
się przestępstw metodą na „wnuczka” czy z naciąga-

nymi zakupami różnorodnego sprzętu na organizo-
wanych w tym celu promocyjnych spotkaniach. 
Podnoszono też temat trudnych warunków lokalo-
wych Komisariatu Policji i Jednostki PSP, z rozważe-
niem działań zmierzających do ich poprawy, poprzez 
wybudowanie wspólnego obiektu, a doraźnie wspo-
magając finansowo pozyskiwanie nowego sprzętu.
Wszystkim mieszkańcom zależy na wysokim po-
ziomie bezpieczeństwa. Wymaga to aktywności 
zarówno Policji jak i każdego z nas, nie pozostając 
obojętnym na wszelkie negatywne zachowania 
i zdarzenia. Szczególną rolę i zadania mają Zarzą-
dy Osiedli i Sołtysi z Radami Sołeckimi, chociażby 
w zakresie bieżącej współpracy z dzielnicowymi.
Zakończono pierwsze spotkania informacyjno-
-konsultacyjne związane z utworzeniem Młodzie-
żowej Rady Gminy i Gminnej Rady Seniorów. Ze śro-
dowiskiem młodzieżowym radni i przedstawiciele 
Burmistrza spotykali się w Smolcu, Gniechowicach, 
Kątach Wrocławskich oraz gimnazjum w Jaszkotlu 

i Kątach Wrocławskich. Podobne spotkania z senio-
rami przeprowadzono w Gniechowicach, Smolcu 
i Kątach Wrocławskich. W związku z akceptacją tych 
inicjatyw w marcu i kwietniu we właściwych komi-
sjach Rady Miejskiej zostaną opracowane projekty 
statutów, które zostaną poddane konsultacjom 
w środowiskach młodzieżowych i seniorskich. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Wojciechowski

Szanownej Pani
Grażynie Kapitaniec

wyrazy głębokiego współczucia po stracie
Ojca

składają 
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 

Rada Miejska i pracownicy UMiG
oraz

współpracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kątach Wrocławskich

Szanownej Pani

Jadwidze Wójcik
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia w trudnych chwilach, po stracie

Syna
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
Rada Miejska i pracownicy UMiG

Szanownemu Panu

Przemysławowi Nowackiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
Rada Miejska i pracownicy UMiG
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Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: +48 71 390 72 00, +48 71 390 72 06, fax: +48 71 390 72 01
e-mail: urzad@katywroclawskie.pl
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Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów. 

Materiałów niezamówionych nie zwraca.



15 kwietnia 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy 
w  Kątach Wrocławskich w  godz. 10-13, zostanie zorganizowany Mo-
bilny Punkt Informacyjny. Podczas dyżuru konsultanta będzie można 
dowiedzieć się o aktualnych możliwościach wsparcia z Funduszy Eu-
ropejskich, dowiedzieć się jakie są zasady ubiegania się o dotacje oraz 
do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku aplikowania o do-
finansowanie. 
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności osoby pla-
nujące założenie własnej działalności gospodarczej lub przedsiębiorców, 
a także rolników zamierzających prowadzić działalność nierolniczą. 

Wydział Obywatelski

Konsultacje na temat  
Funduszy Europejskich  
w Kątach Wrocławskich

Gmina Kąty Wrocławskie przekazała dotacje na realizację zadania: „Re-
habilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2015”. Środki finansowe otrzymały 
placówki:
1.  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Centrum Opieki Medycznej w Mał-

kowicach, ul. Klasztorna 1, dotacja w wysokości 122 500 zł.
2.  Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie, 

dotacja w wysokości 127 500 zł.
Wydział Organizacyjny

Rehabilitacja lecznicza  
w 2015 r.

INFORMACJE Z UMiG

Przydomowe kompostowanie 
dobrym sposobem na 

oszczędzanie!  

W ciągu roku w ogrodzie i kuchni zbiera 
się wiele resztek roślinnych, które możemy 
z powodzeniem przeznaczyć na kompost 
i niemal za darmo uzyskamy bardzo cenny 
nawóz. Przydomowe kompostowanie 
to czysta oszczędność. Koszt odbioru, 
transportu do kompostowni i przetworzenia 
1 tony odpadów biodegradowalnych 
wynosi około 300 – 400 zł.

Gdyby większość mieszkańców 
kompostowała bioodpady we własnym 
zakresie można by uniknąć tych 
kosztów i obniżyć opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów, które 
uiszczamy co miesiąc.    

Kompostujmy odpady organiczne dla 
czystego środowiska i oszczędności 
w domowych budżetach!

Kompostowanie nic nie kosztuje. 
Kompostownik możemy zrobić sami. 
Wystarczy zbić go z desek i ustawić w 
ustronnym, nie przeszkadzającym ludziom 
miejscu.

źródło: www.obywatel.gov.pl
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Dnia 27.02.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Kątach Wrocławskich odbyły się elimina-
cje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, organizo-
wane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. Turniej przebiegał dwuetapowo: test wiedzy 
pożarniczej oraz odpowiedzi ustne. Z terenu Gminy 
Kąty Wrocławskie udział wzięły 4 reprezentacje szkół 
podstawowych. W każdej po trzech uczestników.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych 
I miejsce zajął Błażej Szumowski z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Smolcu, II i III miejsce zajęli 
odpowiednio Hubert Górski z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Smolcu oraz Marta Drab ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. 
Trzy pierwsze miejsca zostały uhonorowane nagro-
dami w postaci: I miejsce – tablet, II – aparat foto-
graficzny oraz III miejsce – mp3. Wszyscy pozostali 
uczestnicy, opiekunowie oraz członkowie komisji 
konkursowej otrzymali upominki. Nagrody zostały 

wręczone przez Sekretarz Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie Lucynę Garbaczonek, Prezesa Zarządu 
Miejsko–Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Mieczysława Kowalczyka oraz Ko-
mendanta Miejsko–Gminnego Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Jerzego Kuriatę.
Według zasad regulaminu turnieju osoby, które 
zajęły dwa pierwsze miejsca w  wyniku eliminacji 
gminnych przechodzą do etapu powiatowego, któ-
ry przeprowadzony zostanie 27.03.2015 r. w Staro-
stwie Powiatowym we Wrocławiu. Gminę Kąty Wro-
cławskie reprezentować będą Błażej Szumowski 
i Hubert Górski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Smolcu, którym życzymy powodzenia.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom 
i  uczestnikom OTWP „Młodzież Zapobiega Poża-
rom” oraz zachęcamy do wzięcia udziału w przy-
szłorocznych eliminacjach. 

Zarząd Miejsko – Gminny
ZOSP RP w Kątach Wrocławskich

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 11 marca 2015 roku w Urzędzie Woje-
wódzkim we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala 
finałowa V edycji Konkursu „Sołtys Roku 2014”. 
Miło nam donieść, że w gronie zaproszonych 
przez Wojewodę Dolnośląskiego znaleźli się Pan 
Stanisław Kusak – Sołtys wsi Gądów i Pan Łukasz 
Zbroszczyk – Sołtys wsi Nowa Wieś Kącka.
Ponadto Sołtys Nowej Wsi Kąckiej Łukasz Zbrosz-
czyk znalazł się w gronie finalistów konkursu  
„Sołtys Roku 2014”. Wyróżnienie to jest formą po-
dziękowania za pracę na rzecz innych. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Antoni Kopeć 

KONKURS SOŁTYS ROKU
7 marca 2015 r. w Nowej Wsi Kąc-
kiej został zorganizowany Dzień 
Kobiet, na który zostały zapro-
szone wszystkie mieszkanki No-
wej Wsi Kąckiej. Organizatorzy 
przygotowali dla każdej z Pań 
piękną różę. Program zakładał 
koncert Chóru Sołtysów, który 
zakończono licznymi prośbami 
o bis. Chór zaprezentował utwory własne równie 
barwne i wesołe, nawiązujące spójnie do całego 
przedstawienia. Kolejnym elementem programu 
była muzyka filmowa wykonana przez muzyka 
Filharmonii Wrocławskiej w aranżacji na skrzyp-
ce. Oba występy zachwyciły publiczność, która 
nagrodziła owacją na stojąco naszych artystów. 
Kameralne spotkanie przerodziło się w rozmowy, 
dyskusje zakończone mocno po północy. W tak 

Kuba w programie 
„Mali GiGanci”

Kuba Samogranicki z Małkowic przeszedł ko-
lejne etapy castingu i występuje w programie   
TVN - MALI GIGANCI. Od 7 marca br. przez kolej-
ne soboty o godz. 20:00 można oglądać popisy 
Kuby i  jego drużyny. Zachęcamy do kibicowania 
uczniowi z naszej gminny.

Uczniowie klasy 2D gimnazjum w Kątach Wrocław-
skich Wojciech Stach i Damian Starowicz wzięli udział 
w konkursie pt. „Z budownictwem za pan brat” or-
ganizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych we 
Wrocławiu. W ramach konkursu, pod kierunkiem na-
uczyciela Gimnazjum pana Jacka Grubizny uczniowie 
wykonali dwie makiety Ratusza w Kątach Wrocław-
skich. Prace nad makietami trwały około 3 miesięcy. 

5 marca, jury ZSB we Wrocławiu ogłosiło zwycięzców 
tej kategorii konkursu. Wojciech Stach i Damian Sta-
rowicz zdobyli ex aequo dwa pierwsze miejsca. Prace 
ze względu na wysoką jakość i staranność wykonania 

pozostają na ekspozycji w Zespole Szkół Budow-
lanych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236. 
W trakcie tworzenia makiet bardzo użyteczna okaza-
ła się pomoc pracowników Działu Organizacyjnego 
UMiG Kąty Wrocławskie (za co należą się podzięko-
wania pracownikom tegoż działu). 
Ponadto nasi uczniowie wzięli jeszcze udział w innej, 
teoretycznej kategorii ww. konkursu i tam również 

zajęli: Wojciech Stach 2. miejsce i Damian Starowicz 
4. miejsce. Gratulujemy i zapraszamy również innych 
uczniów do kolejnych edycji tego konkursu.

Wojciech Wójcik

Sukces gimnazjalistów

Makieta Damiana Makieta Wojtka

Dzień Kobiet w Nowej Wsi Kąckiej

Dzielnicowi w Gminie Kąty Wrocławskie

INFORMACJE Z UMiG ● INFORMACJE Z GMINY

DZIELNICOWY KONTAKT REJON SŁUŻBY
st. asp.  
Aleksandra Drozdowska

tel. 601 816 124 Kąty Wrocławskie

mł. asp.  
Mateusz Marynowski

tel. 601 814 439 Baranowice, Bliż, Cesarzowice, Gądów, Gniechowice, Górzyce, Jurczyce, Krobie-
lowice, Małkowice, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Romnów, Różaniec, 
Rybnica, Sadowice, Sadkówek, Sadków, Sośnica, Stoszyce, Stary Dwór, Strzega-
nowice, Wojtkowice, Wszemiłowice, Zabrodzie

st. sierż.  
Dariusz Dyduła

tel. 600 235 890 Bogdaszowice, Jaszkotle, Kębłowice, Krzeptów, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, 
Samotwór, Skałka, Smolec, Zybiszów

mł. asp. 
Marcin Kijek

Czerńczyce, Kamionna, Kilianów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sokolniki, 
Szymanów, Zachowice
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SZANOWNI PAŃSTWO
RODZICE PIĘCIOLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW!
Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności 
szkolnej.
Zapewniamy Państwa dziecku w oddziale przed-
szkolnym: serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku 
atmosferę, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
udział w zajęciach dodatkowych.
W następnych etapach edukacji szkolnej zapew-
niamy: naukę języka niemieckiego oraz dodatko-
wo języka angielskiego, począwszy od czwartej 
klasy; naukę informatyki w nowocześnie wyposa-
żonej pracowni komputerowej z dostępem do In-
ternetu; zajęcia sportowe w nowoczesnej hali; 
rozwój zainteresowań i uzdolnień w wielu kołach 
oraz udział w licznych imprezach, akcjach, konkur-
sach, projektach szkolnych i międzynarodowych.
W dniach od 9 do 31 marca 2015 r. organizujemy 
zapisy dzieci z roczników: 
2008 i 2009 – do klasy I 
2010 – do oddziału przedszkolnego.

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka,
2. Numer PESEL dziecka,
3. Dowód osobisty rodzica,
4. Dokumentację przebiegu rozwoju dziecka – 
opinie, orzeczenia, wskazania do indywidualnej 
pracy terapeutycznej (celem zapewnienia dziecku 
indywidualnych form pomocy na terenie szkoły – 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. ( DZ. U. z 2013 r., poz. 
532) w sprawie zasad udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placówkach).
Karty zapisu można pobrać w sekretariacie 
szkoły w godz. 8.00 – 15.30 oraz na stronie  
www.spgniechowice.szkolnastrona.pl (w za-
kładce  „Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016”).
Szczegółowe informacje pod nr telefonu  
71 789 16 55.
SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIECHOWICACH
UL. SZKOLNA 4, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

Z tygodnia na tydzień zauważalny jest postęp prac 
przy rozbudowie szkoły przy ul. Kościelnej w Smol-
cu. Wykonawca zakończył już prace tynkarskie 
wewnątrz budynku. Prowadzone są roboty zwią-
zane z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
(centralne ogrzewanie, elektryczne, wentylacyjne 
i sanitarne), a także układane są płytki na ścianach 
i posadzce. Dzięki sprzyjającej wykonywaniu prac 
na zewnątrz obiektu pogodzie, wykonawca roz-
począł montaż izolacji termicznej na elewacji. Ro-
boty prowadzone są ekspresowo z zachowaniem 
wszystkich przepisów normatywnych i techno-
logicznych. Z związku z tym mamy nadzieję, że 
wakacyjny termin zakończenia robót przez wyko-
nawcę zostanie dotrzymany, a dzieci będą mogły 

rozpocząć od września rok szkolny w nowych sa-
lach lekcyjnych.
O zauważalnych postępach prac będziemy Pań-
stwa informować w kolejnych miesiącach.

Wydział PRiI

ROZBUDOWA SZKOŁY W SMOLCU

licznym gronie Panie spotkały się 
po raz pierwszy i z pewnością nie 
ostatni, bo już w trakcie spotka-
nia padły deklaracje cyklicznych 
spotkań ukierunkowanych wie-
lotematycznie. W  tym miejscu 
pragnę wszystkim Paniom złożyć 
jeszcze raz najserdeczniejsze ży-
czenia z okazji Dnia Kobiet i go-

rąco podziękować artystom za udział w spotkaniu, 
a mieszkańcom za pomoc w organizacji tak wspa-
niałej zabawy.
Jednocześnie (z braku możliwości umieszczenia 
podziękowań wcześniej) pragnę gorąco podzię-
kować wszystkim pomocnikom Świętego Mikołaja 
dzięki, którym udało się zorganizować paczki miko-
łajowe dla 130 dzieci z naszej gminy. W szczególno-
ści w imieniu przedstawicieli wsi Kozłów, Pełcznica, 
Nowa Wieś Kącka, Sokolniki kieruję podziękowania 
do firm Atut – Stacja BP, Adrenalina Park, Cedo, Ko-
mex, Cabiplant, Peri Polska, Piekarnia Agnieszka 
Grabarczyk, PolKąty, i innych którzy pragną po-
zostać anonimowi. Jeszcze raz dziękuję, daliście 
Państwo przykład i świadectwo odpowiedzialności 
w biznesie i jednocześnie sprawiliście dzieciakom 
wiele nieoczekiwanej radości.

Łukasz Zbroszczyk

Gminny program profilaktyki uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży realizowany jest m.in. poprzez 
świetlice środowiskowe, jedna z nich funkcjonuje 
przy szkole podstawowej w Smolcu, gdzie w ra-
mach wyżej wymienionego programu organizo-
wane są zajęcia sportowe dla lokalnej społeczno-
ści. Głównym celem prowadzonych spotkań jest 
doskonalenie osobowości w sferze umysłowej, 
emocjonalnej czy społecznej poprzez działania 
motoryczno-sportowe, które te właśnie sfery po-
budzają. Program zajęć zawiera treści wspomaga-
jące rozwój kondycji fizycznej (pośrednio i zdro-
wia) oraz kompetencji ruchowych, innymi słowy 
zajęcia te służą do nabycia przez uczestnika „świe-
tlicy” umiejętności sprawnego posługiwania się 
własnym ciałem w kontaktach ze środowiskiem 
fizycznym (np. klub sportowy) oraz umiejętnemu 
zachowaniu się w kontaktach ze środowiskiem 
społecznym (np. szkoła). 
Treningi sportowe w ramach świetlicy środowi-
skowej organizowane są dwa razy w tygodniu 
(środa 18:30-20:00 i czwartek 18:00-19:30) przez 

cały rok kalendarzowy za wyjątkiem wakacji. 
W okresie zimowym czyli w miesiącach listopad-
-marzec odbywają się w sali gimnastycznej ZSP 
w Smolcu, wtedy to zajęcia mają charakter ogól-
norozwojowy przygotowujący podopiecznych 
pod kątem uprawiania wielu różnorakich dyscy-
plin sportowych. W okresie letnim (kwiecień – 
październik) „przenosimy” się na boisko sportowe 
klubu STS Sokół Smolec przy ul. Kościelnej, gdzie 
doskonalone są przede wszystkim umiejętno-
ści piłkarskie ćwiczących. Osoby biorące udział 
w zajęciach świetlicy są to chłopcy z klas I-VI szko-
ły podstawowej w dwóch grupach wiekowych 
(starsi klasy IV-VI i młodsi I-III). Liczba uczestników 
jest nieprzerwanie wysoka od początku powsta-
nia świetlicy (rok 2011) wahająca się od 30 do 40 
chłopców. Całe przedsięwzięcie jest finansowane 
przez Gminę Kąty Wrocławskie, która wspoma-
ga nas m.in. w zakupie sprzętu sportowego czy 
w pokryciu kosztów związanych z wynajmem sali 
gimnastycznej. Oprócz bardzo dobrej komuni-
kacji z Gminą świetlica współpracuje z lokalnymi 

klubami sportowymi przede wszystkim z wyżej 
wspomnianym klubem STS Sokół Smolec czy Ty-
grysami Smolec, gdzie często chłopcy zrzeszeni 
w świetlicy mają możliwość kontynuowania swo-
jej przygody sportowej.

Sebastian Neska

Świetlica środowiskowa w Smolcu

Dzień Kobiet w Nowej Wsi Kąckiej

Dzielnicowi w Gminie Kąty Wrocławskie

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy 
pierwszej w Gniechowicach na rok szkolny 2015/2016

DZIELNICOWY KONTAKT REJON SŁUŻBY
st. asp.  
Aleksandra Drozdowska

tel. 601 816 124 Kąty Wrocławskie

mł. asp.  
Mateusz Marynowski

tel. 601 814 439 Baranowice, Bliż, Cesarzowice, Gądów, Gniechowice, Górzyce, Jurczyce, Krobie-
lowice, Małkowice, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Romnów, Różaniec, 
Rybnica, Sadowice, Sadkówek, Sadków, Sośnica, Stoszyce, Stary Dwór, Strzega-
nowice, Wojtkowice, Wszemiłowice, Zabrodzie

st. sierż.  
Dariusz Dyduła

tel. 600 235 890 Bogdaszowice, Jaszkotle, Kębłowice, Krzeptów, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, 
Samotwór, Skałka, Smolec, Zybiszów

mł. asp. 
Marcin Kijek

Czerńczyce, Kamionna, Kilianów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sokolniki, 
Szymanów, Zachowice

INFORMACJE Z UMiG ● INFORMACJE Z GMINY
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Młodzież Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
działająca w Szkolnym Klubie Kulturalnym zwra-
ca się do Państwa z prośbą o informacje doty-
czące danych Państwa bliskich, którzy zginęli na 
frontach II wojny światowej i podczas okupacji 
niemieckiej i sowieckiej, a których groby są roz-
siane w różnych miejscach Europy i Polski. W 70. 
rocznicę zakończenia II wojny zostanie odsłonię-
ta tablica  na cmentarzu w Kątach Wrocławskich, 
na której znajdą się dane (imię i nazwisko, data 
śmierci) Państwa bliskich. Wszyscy mieszkańcy 

będą mogli oddać cześć bohaterom II wojny 
światowej, a krewni będą mieli okazję do zapa-
lenia zniczy i upamiętnienia bliskich. Informacje 
możecie Państwo przekazywać drogą elektro-
niczną na adres Szkolnego Klubu Kulturalnego 
hist_kul@wp.pl, bezpośrednio do Gimnazjum, 
a  także na ręce ks. Pawła. Liczymy na Państwa 
pomoc i wierzymy, że inicjatywa młodzieży 
stanie się okazją do godnego uczczenia tych 
wszystkich, którym nie dane było żyć w powo-
jennej Polsce.

Zapraszamy do udziału w biegu, który odbędzie 
się 26.04.2015 r. po ulicach Kątów Wrocławskich. 
W tym roku planujemy dwa dystanse: 10 i 5 km.
Uczestnikiem biegu może być każda osoba, która 
do dnia 26 kwietnia 2015 r. ukończy:
- 16 lat (dystans 10 km) i 14 lat (dystans 5 km), 
opłaci wpisowe oraz w biurze zawodów podpisze 
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzial-
ność (za osoby od 14 do 18 roku życia oświadcze-
nie podpisuje pełnoletni opiekun).
Zgłoszenia wyłącznie przez internet do 21.04.2015 
na stronie www.datasport.pl
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tyl-
ko w biurze zawodów w dniu zawodów. W przy-
padku dużej ilości zgłoszeń organizator nie gwa-
rantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych. 
Obowiązuje limit zgłoszeń po 250 osób na każdy 
dystans.
Szczegóły na stronie: http://kbkatywr.pl/ 

Klub Biegacza Kąty Wr.

Dnia 20.02.2015 r. w Przedszkolu Publicznym w Ką-
tach Wrocławskich odbył się II Turniej Warcabowy 
dla dzieci z grup starszych (5-6-latki). Przez całe 
I półrocze nauczyciele przygotowywali swoich pod-
opiecznych do tego wydarzenia. W I etapie turnieju, 
zostali wyłonieni mistrzowie swoich grup, którzy 
następnie wzięli udział w rozgrywkach finałowych. 
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom gry. Pokazali, że potrafią myśleć logicznie 
i szybko działać. Gra w warcaby ma bardzo korzyst-
ny wpływ na rozwój dzieci, dlatego promowanie 
jej wśród najmłodszych sprawia radość i  umacnia 
w przekonaniu, że dostarczamy dzieciom bodźców 
do ich wszechstronnego rozwoju. Po bardzo emo-
cjonującej walce wyłoniono zwycięzców, których 

nagrodziliśmy medalami, dyplomami i upominkami.
Tegoroczni zwycięzcy turnieju:
Mistrz – Maciej Kuszell (grupa Smerfy)
I Wicemistrz – Bartosz Wojciechowski  
(grupa Stokrotki)
II Wicemistrz – Filip Kobza (grupa Smerfy)
III Wicemistrz – Antoni Woźnicki (grupa Jagódki)
Pozostali uczestnicy (mistrzowie swoich grup):
Hanna Ziółek (grupa Kotki)
Wiktoria Pabisek (grupa Stokrotki)
Lena Misiuna (grupa Kotki)
Przemysław Mikuła (grupa Bajkoludki)
Zwycięzcom gratulujemy, a młodsze dzieci zapra-
szamy do rozgrywek w przyszłym roku.

 Organizatorzy turnieju

Przedszkolaki grają w warcaby

15 lutego w Gierałtowcu odbył się III Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny Młodzików w tenisie sto-
łowym. Na starcie stanęło blisko 100 zawodników 
i zawodniczek z kilkunastu klubów. Barwy GOKiS 
Kąty Wrocławskie broniło czterech zawodników 
i jedna zawodniczka. Znakomicie zagrał Jakub 
Matkowski, który wygrał pięć pojedynków i tym 
samym całe zawody. Warte podkreślenia jest, że 
Jakub stracił w całych zawodach tylko trzy sety. 
Jakub Matkowski wspólnie z Dominikiem Kotem 
z Rokity Brzeg Dolny uzyskali awans na III Ogól-
nopolskie Grand Prix młodzików, który odbę-
dzie się w Wałbrzychu w terminie 13-15 marca 
2015. Bardzo dobrze w turnieju zagrała Zuzanna 
Gałka która zajęła wysokie 5 miejsce. Pozostali 
nasi uczestnicy zajęli następujące miejsca: Adam 

Ucherek 7, Paweł Sielski 9-12, Krzysztof Dy-
kiel 13-16, Kacper Dołowicz 33-48. Gratulujemy 
wszystkim, szczególnie Jakubowi oraz życzymy 
udanego występu na turnieju ogólnopolskim 
w Wałbrzychu!

Paweł Parszewski

Złoto dla Matkowskiego

XI Bieg o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie

Międzynarodowy
Turniej Zapaśniczy  

w Chorwacji
Wspaniałe wieści dotarły do nas z Chorwacji, 
gdzie w dniach 27-28 lutego br. pod kierownic-
twem trenera Michała  Trawińskiego  nasi młodzi 
zapaśnicy zdobyli wiele cennych medali.
W tym roku zawody zostały zorganizowane wy-
jątkowo dobrze z rekordową liczbą zawodników 
z 8 państw. Poza Chorwatami i Polakami na ma-
tach zaprezentowali się jeszcze Austriacy, Serbo-
wie, Słoweńcy, Węgrzy, Słowacy i zawodnicy z Bo-
śni i Hercegowiny. 
Wysoki poziom sportowy zawodów w spo-
sób szczególny przełożył się na formę naszych 
chłopców, którzy zdobyli 6 medali w tym naj-
ważniejszy złoty w punktacji drużynowej po-
konując wszystkie ekipy zagraniczne. Do wiel-
kiego finału awansowali Melka, Kaczanowski 
i Niewiarowski pokonując wszystkich swoich 

przeciwników w  eliminacjach, ćwierćfinale 
i  półfinale. Niestety cała nasza trójka poległa 
w  finałach zdobywając srebrne medale. Brązo-
wymi krążkami tym razem musieli zadowolić się 
Bartnik, Wieczorek i Graczykowski syn naszego 
trenera Grzegorza Graczykowskiego. Ogrom-
ne gratulacje i wielki ukłon dla naszych zawod-
ników i trenerów. 
Niestety nie ma czasu na odpoczynek, bo 21 mar-
ca w  Gniechowicach kolejny start w Otwartych 
Mistrzostwach Powiatu Wrocławskiego. Nato-
miast w maju wylot do Norwegii na tygodniowe 
zgrupowanie oraz Międzynarodowy Turniej w Kri-
stiansund.

Kamila Cichowska 

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowanie sołtysowi 

Łukaszowi Zbroszczykowi za organizację  
Święta Kobiet w Nowej Wsi Kąckiej. 

Panie z Nowej Wsi Kąckiej

INFORMACJA w sprawie tablicy pamiątkowej

 SPORT ● INNE
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poniedziałek-piątek 13:00-17:00
sobota 10:00-14:00

ul. C. K. Norwida 4B
(teren firmy Komex)

Kąty Wrocławskie

tel. 501 533 564 

szczepienia
profilaktyka
czipowanie
wystawianie paszportów
zabiegi chirurgiczne
wizyty domowe

Gabinet Weterynaryjny

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA 

oferuje badania psychologiczne:

• kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy

• kierowców prowadzących pojazdy służbowe

• kierowców pojazdów uprzywilejowanych

• instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy

• kierowców, którzy utracili prawo jazdy

• operatorów

• osób pracujących na wysokościach

• oraz w innych uzasadnionych przypadkach

KONTAKT:

rejestracja: +48 739 20 33 37 / 71 316 73 04

Przychodnia KAMA, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 78

e-mail: psychotesty.katywroc@gmail.com

www.psychotesty-katywroc.pl

 »  Sprzedam działkę siedliskową z zabudowaniami gospodar-
czymi, 27 arów, w Wojtkowicach, tel. 721 848 158

 » TAXI JANUSZ, Kąty Wrocławskie, tel. 71 397 10 77,  
kom. 501 023 397

 » Cyklinowanie, układanie i remonty podłóg, tel. 601 771 329
 » Kupię działkę siedliskową lub budowlaną do 30 arów,  

tel. 731 72 00 01
 » Korepetycje: matematyka, fizyka – wszystkie poziomy,  

Kąty Wrocławskie, tel. 698 967 083
 » Firma TechniSat poszukuje magazyniera w zewnętrznym 

magazynie w Kątach Wr.  
Kontakt: m.rokita@technisat.com; tel. 71 310 40 28

 » Firma AIR-COM poszukuje do zakładu w Pietrzykowicach 
pracownika produkcji. Kontakt: personal@aircom.ag,  
tel. 71 721 33 22

 » Zatrudnię do pracy w kuchni w Gniechowicach, praca 
weekendowa, kontakt: praca.vera@o2.pl 

 » Sprzedam dom do małego wykończenia, tel. 511 458 957
 » PRACA W HOTELU dla recepcjonistki, kelnerki, pomocy 

kuchennej. Kąty Wrocławskie, tel. 71 391 32 90
 » Góral - buduje domy, stan surowy, tel. 784 107 930
 » ZŁOTNIK-usługi naprawy Kąty Wr. ul. Sikorskiego 1 (kantor), 

tel. 506 043 505

Przyjmowanie bezpłatnych ogłoszeń: 71/390-71-46
OGŁOSZENIA DROBNE
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