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INFORMACJE UMiG

Po raz pierwszy w historii naszego samorządu 
została przeprowadzona bezpośrednia trans-
misja z  obrad Rady Miejskiej, umożliwiająca 
mieszkańcom „na żywo” obserwację jej przebie-
gu. Z możliwości tej skorzystało jednocześnie 
ok. 70 osób. Zapis z sesji został zarchiwizowa-
ny na kanale gminy w serwisie You Tube, a link 
został umieszczony na BIP-ie  Urzędu – zakład-
ka „Działalność Rady Miejskiej – Transmisje sesji 
– Nagrania archiwalne sesji Rady Miejskiej”. Każ-
dy, kto chciałby się zapoznać z przebiegiem se-
sji w całości lub części, będzie to mógł uczynić 
w zależności od swoich potrzeb i czasu. Aktual-
nie z dostępu do wersji archiwalnej skorzystało 
ponad 800 osób.
Jeszcze przed sesją o godz. 8.30 w siedzibie   
GOKiS-u odbyło się ponad godzinne spotkanie 
radnych ze strażakami z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej PSP z Kątów Wrocławskich. Straża-
cy zademonstrowali sprzęt używany podczas 
działań w zakresie ratownictwa medycznego 
( jest to jedno z ustawowych zadań PSP). Jeden 

ze strażaków posiadający kwalifikacje ratownika 
medycznego omówił między innymi działanie 
i  możliwości techniczne automatycznego defi-
brylatora  AED. Urządzenie to może przywrócić 
poprawny rytm pracy serca u osoby z nagłym za-
trzymaniem krążenia. Kilkukrotnie było ono uży-
wane na terenie naszej gminy, w szczególności 
w Kątach Wrocławskich z pozytywnym skutkiem, 
ratując życie poszkodowanym osobom.
Na Komisji właściwej w sprawach bezpieczeń-
stwa, omawiana będzie inicjatywa wyposażenia 
w defibrylatory gminnych obiektów użyteczności 
publicznej np. szkoły oraz wystąpienie do innych 
podmiotów np. wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe, stacje paliw, PKP o włączenie się do 
takich działań.
Ważnym zagadnieniem podczas sesji było przyję-
cie przez radnych APELU w sprawie podjęcia dzia-
łań zmierzających do przyspieszenia budowy ob-
wodnicy m. Kąty Wrocławskie, a skierowanego do 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego  i  radnych 
Sejmiku z okręgu wrocławskiego i m. Wrocław. 

Jest to aktualnie jeden z ważniejszych dyskuto-
wanych tematów, związany z bezpieczeństwem 
mieszkańców i znaczną uciążliwością. Szczegól-
nie ma to miejsce w przypadku zablokowania 
autostrady i skierowania objazdów przez Kąty 
Wrocławskie i teren Gminy. Niestety sytuacje takie 
zdarzają się bardzo często.
Radni przyjęli sprawozdania Burmistrza z reali-
zacji w  2017 r. „Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny” oraz „Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
w Rodzinie”. Programy te są realizowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współ-
pracy z innymi podmiotami.
Przyjęto również uchwałę w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2018 r. oraz wieloletniej progno-
zie finansowej.
W przypadku szczegółowych informacji zachę-
cam Państwa do skorzystania z możliwości wej-
ścia na archiwalne nagrania sesji Rady Miejskiej.

Jarosław Wojciechowski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapraszamy mieszkańców Kątów Wrocławskich 
i okolic do skorzystania z bezpłatnej informacji na 
temat wsparcia z Unii Europejskiej. 25 maja 2018 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kątach Wrocław-
skich dyżur będzie pełnić pracownik Głównego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 
W czasie trwania dyżuru każdy zainteresowany bę-
dzie mógł się dowiedzieć, czy ma szanse na dofinan-
sowanie z funduszy europejskich. Pracownik Punktu 
przedstawi aktualne możliwości pozyskania dotacji 
oraz wyjaśni zasady ubiegania się o środki. Poinfor-
muje także o instrumentach zwrotnych – niskoopro-

centowanych pożyczkach dostępnych na rozpoczę-
cie i rozwój działalności gospodarczej. 
Z konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Infor-
macyjnego mogą skorzystać wszyscy zaintereso-
wani tematem funduszy europejskich. W  szcze-
gólności zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby 
fizyczne planujące rozpoczęcie działalności go-
spodarczej.
Mobilny Punkt Informacyjny w Kątach Wrocław-
skich będzie funkcjonował 25 maja 2018 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego. Specjalista będzie do-
stępny w godzinach 10.00-13.00.

PRZYPOMNIENIE 
31 maja 2018 r. upływa termin opłaty za posiada-
ne zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  

Pełnomocnik d.s. profilaktyki Anna Dębicka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wro-
cławskich informuje, że już po raz drugi, w  ramach 
porozumienia z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki 
Społecznej we Wrocławiu, współorganizował bez-
płatne szkolenie pn. „Jak opiekować się osobą starszą 
w domu? – Aspekt praktyczny”. Szkolenie odbyło się 
dnia 11.04.2018 r. w sali konferencyjnej tutejszego 
ośrodka. Wzięło w nim udział 16 osób z terenu naszej 
gminy, opiekujących się osobami starszymi i niepeł-
nosprawnymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali prak-
tyczne pomoce naukowe oraz imienne certyfikaty.
Dziękujemy za współorganizację przedsięwzięcia 
oraz uczestnictwo w szkoleniu!

GOPS Kąty Wr.

Mobilny Punkt Informacyjny w Kątach Wrocławskich 
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Informujemy, że w 2018 roku istnieje możliwość 
zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w sie-
dzibie tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego w na-
stępujące soboty:

14.07.2018 04.08.2018 15.09.2018  
13.10.2018 17.11.2018 01.12.2018  

Przypominamy, że termin oczekiwania na za-
warcie związku małżeńskiego cywilnego wynosi 
miesiąc.
Ponadto bardzo prosimy o kontakt  telefonicz-
ny, bądź osobiste stawiennictwo w Urzędzie 
Stanu Cywilnego (pokój nr 3) wszystkie małżeń-
stwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie oraz Gminy Mietków, które w 2018 
roku obchodzą jubileusz 50-lecia, 60-lecia lub 
65-lecia pożycia małżeńskiego i więcej i chcą 
z tej uroczystej okazji otrzymać przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej me-
dale. Ponadto informujemy, że czas oczekiwa-
nia na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego
Tel.  71 390-72-18

INFORMACJA USC 
terminy ślubów

Szkolenie poświęcone opiece nad starszymi osobami
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PRZYPOMNIENIE
Szanowni Mieszkańcy, w dniu 15 maja 2018 r. upłynął termin płatności II RATY 
podatków i opłat lokalnych: tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i le-
śnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Prosimy o dokonywanie wpłat na nadane Państwu indywidualne numery ra-
chunków bankowych bądź na konto ogólne urzędu.

Wydział Podatków i Opłat Joanna Zagórska

Znowelizowana Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadza szereg 
istotnych zmian w procedurze przygotowywania i  zatwierdzania taryf cen 
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.  
Dotyczy to m.in. okresu na jaki taryfy mają być ustalone, organu właściwego 
do ich zatwierdzenia oraz procedury, w której to zatwierdzenie ma nastą-
pić. Ustawodawca dokonując nowelizacji powyższej ustawy zadecydował, że 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat 
a nie jak dotychczas na 1 rok. 
Taryfy podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. Organem regulacyj-
nym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jest to kluczowa zmiana, przypomina-
my, że do dnia wejścia znowelizowanej ustawy, taryfy podlegały zatwierdzeniu 
w drodze uchwały Rady Gminy. 
Siedziby organów regulacyjnych zostały wprost określone w nowej ustawie 
Prawo Wodne. Wskazano w niej 11 miejscowości, w których zlokalizowane 
zostały siedziby regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wynika z tego, iż nie w każdym woje-
wództwie znajdują się siedziby nowych organów.  Gmina Kąty Wrocławskie 
znajduje się na obszarze działania  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej Państwowego Gospodarstwa Wodnego we Wrocławiu.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i od-

prowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne prze-
kazują organowi regulacyjnemu wniosek o  zatwierdzenie taryfy w terminie 
120 dni przed dniem upływu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Organ 
regulacyjny w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, ocenia projekt ta-
ryfy pod względem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami ustawy Prawo 
Wodne. Organ regulacyjny analizuje zmiany warunków ekonomicznych wy-
konywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności 
gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz weryfikuje koszty określone we wnio-
sku taryfowym pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia 
ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.
Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny 
zatwierdza taryfę w drodze decyzji. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub ana-
lizy jest negatywny, organ regulacyjny odmawia, w drodze decyzji, zatwier-
dzenia taryfy oraz nakłada obowiązek na przedsiębiorstwo wodociągowo- 
kanalizacyjne przedłożenia poprawionego projektu taryfy. 
 W tym miejscu chcielibyśmy wszystkich naszych klientów poinformować, 
że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich za-
chowując wymagany termin, przedłożył organowi regulacyjnemu wniosek 
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres 3 lat. W  chwili obecnej oczekujemy na 
uprawomocnienie się decyzji wydanej przez organ regulacyjny. 

 Zarząd Spółki

WAŻNA INFORMACJA
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URZĄD BĘDZIE

NIECZYNNY

UMiG Kąty Wrocławskie i BOK Smolec będą zamknięte. 

Dzień ten został ustalony wolnym od pracy w zamian  

za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę  

(6 stycznia 2018 r.)  

Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia. 

W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego 
w Kątach Wrocławskich w dniu 1.06.2018 r. będzie pełnił dyżur telefoniczny 
w godzinach 7:30-15:00 pod nr tel. 697 100 396.

Zmiana zasad zatwierdzania taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

„Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza przetargi nieograniczone na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kątach 
Wrocławskich przy ul. Spacerowej:
• działka nr 8/14, AM-12 o pow.1234 m2,  

cena wywoławcza 198.000,00 zł, wadium 20.000,00 zł
• działka nr 9/3 i nr 6/1, AM-12 o łącznej pow. 939 m2, 

cena wywoławcza 148.000.00 zł, wadium 15.000,00 zł 
teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oznaczony symbo-
lem 1M/U.  
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynoszący 
23%.
Przy ul. Zacisznej: 
• działka nr 14/7, 14/5 i 14/13, AM-11 o łącznej pow. 948 m2,  

cena wywoławcza 174.500.00 zł, wadium 20.000,00 zł 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej 
oznaczony symbolem 3MN.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynoszący 
23%.
Przetargi odbędą się w dniu 13 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 co 10 minut w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Sali narad, pok. nr 24 na I-pietrze.
Osoby przystępujące do przetargów powinny nie później niż 3 dni przed przetar-
gami wpłacić wadium w formie pieniężnej na konto Gminy Kąty Wrocławskie nr 
62 9574 0005 2001 0000 0101 0005. 
Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  może odwołać ogłoszony prze-
targ jedynie z ważnych powodów.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stronie internetowej pod adre-
sem bip.katywroclawskie.pl (Informacje – nieruchomości – przetargi).
Informacji dotyczących w.w. nieruchomości udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 23
tel. 71 390 72 39”.

PRZETARGI

Wyróżnienie dla burmistrza
W dniach 17-18 maja 2018 r. w Gdyni odbył się kongres „Perły Samorządu”, 
w trakcie którego zaprezentowano wyniki VI edycji rankingu Dziennika Gaze-
ta Prawna. Celem rankingu jest wybór m.in. najlepszych włodarzy. Miło jest 
nam poinformować, że burmistrz Antoni Kopeć został wybrany do 10 najlep-
szych zarządzających otrzymując wyróżnienie w rankingu.
Ranking Perły Samorządu jest organizowany od 2012 r. przez Dziennik Gaze-
tę Prawną, wyróżnia najprężniej działające gminy i najbardziej zaangażowa-
nych włodarzy.

WS
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11 maja 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej 
w Górzycach. Było to wydarzenie, na które mieszkańcy czekali od wielu lat. 
Na  spotkanie przybyli zaproszeni goście: włodarze gminy – Antoni Kopeć 
– Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Mieczysław Reps – Zastępca 
Burmistrza, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, 
radni, ksiądz Jarosław Wawak – proboszcz Parafii pw. św. Filomeny w Gnie-
chowicach, Mariusz Kuźnik – sołtys oraz liczne grono mieszkańców. 
Na wstępie nastąpiło przecięcie wstęgi, czego dokonali: Burmistrz – Antoni 
Kopeć oraz sołtys wsi Górzyce – Mariusz Kuźnik. Po poświęceniu budynku 
przez księdza proboszcza wszyscy zebrani mogli już oficjalnie przekroczyć 

progi nowej świetlicy. 
Przed rozpoczęciem czę-
ści artystycznej Burmistrz 
Antoni Kopeć wręczył 
prezent wraz ze szczerymi 
życzeniami skierowanymi 
przede wszystkim do naj-
młodszych użytkowni-
ków świetlicy, który złożył 
na ręce Joanny Krzyżań-
skiej – wieloletniej opie-

kunki świetlicy środowiskowej, a sołtys – Mariusz Kuźnik wygłosił podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego obiektu. Dzieci 
otrzymały drobne upominki także od innych gości. Zanim wszyscy zasiedli 
do słodkiego poczęstunku, wychowankowie świetlicy zaprezentowali krótki 
program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję.
Świetlica wiejska w Górzycach powstała na boisku za kwotę 329 000,00 zł. 
W budynku znalazły się dwie sale – większa o powierzchni 49 m2, mniejsza – 
18m2, przedsionek, toalety i wiatrołap. Całkowita powierzchnia użytkowa to 
80 m2. Roboty budowlane wykonało konsorcjum firm, w którym liderem była 
firma Werthause Sp. z o.o. z Warszawy. 
Nowo powstała świetlica wiejska będzie miejscem integracji mieszkańców oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży, a także ośrodkiem rekreacji, kultury i edukacji.

J.K., WS

PROGRAM RAMOWY
Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski

w Gminie Kąty Wrocławskie

3.06.2018  r. II Rodzinny Maraton Przygodowy RYŚ – gra terenowa „Nasza 
Niepodległa”, GOKiS  Kąty Wr. ul. Zwycięstwa 23 
(start – zaplecze GOKiS godz. 11)  
szczegóły i zgłoszenia na stronie www.rys.gokiskwr.pl

24.06.2018 r. Festyn Wiejski Krzeptów 

25.08.2018 r. „Bieg wokół Zachowic”,  
boisko sportowe w Zachowicach

1.09.2018 r. Turniej Koszykówki „ Gramy dla Niepodległej”,  
Hala Widowiskowo-Sportowa Kąty Wr. ul. Brzozowa 4

8.09.2018 r. Uroczyste posadzenie drzewa „Dąb Marszałek”,  
Smolec przy kościele

15.09.2018 r. Rajd rowerowy  – I Bike Maraton Doliną Bystrzycy, GOKiS  
Kąty Wr. ul. Zwycięstwa 23   
szczegóły na stronie www.gokiskwr.pl

29.09.2018 r. Koncert Patriotyczny Zespól Muzyki Polskiej „Mokosza”, 
świetlica wiejska w Smolcu

9 -10.2018 r. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 
i przedszkolaków,  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wr., 
15.10 – ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród

7.10.2018 r. Wieczornica – wspólne śpiewanie dla Niepodległej, zaple-
cze  GOKiS Kąty Wr. ul. Zwycięstwa 23

20.10.2018 r. „Historia w pieśniach zaklęta”– Międzygminny Turniej 
Patriotyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
świetlica wiejska w Gądowie 

21.10.2018 r. „Od Bałtyku do samiuśkich Tatr”  Koncert Patriotyczny 
zespołów Mokosza, Hanka i Dyszkant,  
Sala Widowiskowa GOKiS  Kąty Wr. ul. Zwycięstwa 23 

7.11.18 r. XX Przegląd Literatury Patriotycznej i Religijnej, Szkoła  
Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich

9.11.2018 r. Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci,  
Rynek – Kąty Wrocławskie

10.11.2018 r. Wieczornica patriotyczna,  
świetlica wiejska w Gniechowicach

11.11.2018 r. Koncert patriotyczny w Kościele w Gniechowicach 

11.11.2018 r. Święto  Niepodległości Rynek Kąty Wrocławskie 

17.11.2018 r. Niepodległościowy Rajd Rowerowy – Płonie ognisko...  
Pełcznica 

Październik – Listopad – Wystawa „Polskie i wojskowe medale 
i odznaczenia” sala wystawowa w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Kątach Wrocławskich.

Wrzesień – Listopad – Wyjazdy świetlic środowiskowych do wrocławskich 
muzeów np. Centrum Zajezdnia (muzealna lekcja historyczna)

W związku z rozpoczęciem obchodów świętowania stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości i zbliżającym się  świętem uchwalenia Konstytu-
cji 3 maja uczniowie kl. VII z SP w Małkowicach tuż przed majówką odwiedzili 
Panoramę Racławicką.
Monumentalne dzieło o długości 114 metrów i wysokości 15 metrów przed-
stawia zwycięską bitwę Polaków nad Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 
1794 roku. To miejsce jest chętnie odwiedzane przez turystów z całego świa-

ta. Korzystając z okazji młodzież obejrzała też wystawę w Pawilonie Czterech 
Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. 
Zarówno malowidło Jana Styki i Wojciecha Kossaka, jak i dzieła współcze-
snych artystów spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży, choć 
zarysował się wyraźny podział między pasjonatami tradycyjnej i awangar-
dowej sztuki.

M. Wiejacka

Otwarcie świetlicy 
w Górzycach

14 kwietnia 2018 roku w Gą-
dowie odbyła się czwarta 
edycja Międzygminnego 
Turnieju Matematyczne-
go – Matematyczna Sowa 
2018. Turniej zorganizowali 
Fundacja ,,Na krańcu tęczy’’ 
i sołtys Gądowa Marek Kuz-
drowski, a dofinansowała 
Fundacja mBanku. W konku-
rencjach matematycznych i logicznych startowały dzieci z gmin Kąty Wrocław-
skie i Mietków, z roczników 2010-2013, a także ich rodzice. Wysiłek młodszych 
i starszych uczestników został nagrodzony. Medale i nagrody trafiły do wszyst-
kich biorących udział w matematycznych rozgrywkach, a puchar – piękna, cera-
miczna Mądra Sowa po raz kolejny pozostał w Gądowie.

MK

Matematyczna Sowa 2018

Wizyta uczniów z małkowickiej Szkoły Podstawowej 
w Panoramie Racławickiej
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8 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 
w  Kątach Wrocławskich została przeprowadzo-
na pełna widowiskowych eksperymentów i do-
świadczeń ekologiczna lekcja pokazowa, którą 

poprowadził znany dziennikarz telewizyjny Ra-
dek Brzózka. Lekcja odbyła się w ramach serii 
zajęć organizowanych przez Fundację PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza, w związku ze społeczną 
kampanią edukacyjną „Rodzice i dzieci, Powietrze 
bez śmieci”. Akcja ma na celu poprawę jakości 
powietrza w Polsce poprzez edukację i budowę 
świadomości ekologicznej wśród najmłodszych. 
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 ze-
brało się około 120 dzieci, które z zapartym tchem 
obserwowały eksperymenty naukowe o tematyce 
ekologicznej. Zajęcia prowadził znany dziennikarz 
telewizyjny i popularyzator nauki Radek Brzózka. 
Prezentowane doświadczenia dotyczyły zjawiska 
smogu. 
Do udziału w programie Fundacji PGNiG zgłosiło 
się blisko 1000 szkół z całej Polski, w tym 73 z woje-
wództwa dolnośląskiego. W każdym z województw 

do przeprowadzenia lekcji pokazowej wyłoniono 
jedną szkołę podstawową. W ekologicznych zaję-
ciach mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas I-III.
Wszystkie szkoły, biorące udział w programie, 
otrzymały od Fundacji PGNiG tak zwane ANTY-
SMOGBOXY, czyli specjalne zestawy edukacyjne, 
zawierające scenariusze lekcji oraz pomysły na 
doświadczenia i  eksperymenty naukowe. Na ich 
podstawie nauczyciele przeprowadzili pięć lekcji, 
poświęconych zanieczyszczeniu powietrza i spo-
sobom na jego ograniczenie. Jeszcze przed wa-
kacjami trzy szkoły z najciekawiej zrealizowanymi 
lekcjami wygrają do swoich pracowni przyrodni-
czych wyposażenie o wartości 30 tysięcy złotych.
Więcej szczegółów na temat akcji na stronie: www.
powietrzebezsmieci.pl/szkoły oraz fanpage’u: 
https://www.facebook.com/PowietrzeBezSmieci/.

Marek Jankowski

Edukacyjna 
wycieczka 

do Centrum Historii 
Zajezdnia

Pod koniec kwietnia dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej z Górzyc i Gniechowic wyjechały na 
edukacyjną wycieczkę do Wrocławia do Centrum 
Historii Zajezdnia. Na  miejscu uczniowie zostali 
podzieleni na dwie grupy wiekowe, aby sposób 
zwiedzania, jak i treści, mogły być dostosowane 
do możliwości dzieci. Po muzeum oprowadza-
ły panie przewodniczki, których doświadczenie 
w pracy z dziećmi sprawiło, że nikt się nie nudził, 
a rozmaite ciekawe przystanki skupiały uwagę 
uczestników wycieczki. Podczas zwiedzania wy-
stawy dzieci zapoznały się z historią Wrocławia 
i  Dolnego Śląska po 1945 roku. Narracja rozpo-
częła się jeszcze przed wybuchem II wojny świa-
towej, następnie prowadziła zwiedzających przez 
wojnę, przesiedlenia, komunistyczny terror, sport, 
kulturę, naukę w PRL, działalność Solidarności, 
a skończyła się na 2016 roku i współczesnym Wro-
cławiu. Mimo, że poruszane tematy nie były łatwe, 
to każdy słuchał z zainteresowaniem. Otrzymane 
drobne gadżety uatrakcyjniły pobyt w muzeum. 
Była to bardzo ciekawa lekcja historii.

Joanna Krzyżańska

Radek Brzózka poprowadził ekologiczną lekcję pokazową  
w Kątach Wrocławskich

W ramach współpracy ze Szkolnym Kołem Wo-
lontariatu piątoklasiści wraz z Panią A. Moli-
sak, Panią U. Gaber i Panią A. Sudoł odwiedzili 
podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Pielę-
gnacyjnego wrocławskiej „Caritas” w Małkowi-
cach. Nasi młodzi aktorzy zaprezentowali swój 
program artystyczny, który został nagrodzony 
gromkimi brawami. Na pożegnanie przy akom-
paniamencie Mateusza Żuka wszyscy zaśpie-
wali najpiękniejsze piosenki łączące pokolenia. 
Wspólny, radosny śpiew rozbrzmiewał w całym 
ośrodku. 
Tydzień później udało nam się spotkać z dziećmi 
przebywającymi w ośrodku w Jaszkotlu, gdzie po-

przez zabawy, śpiew i przedstawienie, spędzaliśmy 
wspólnie czas. 
Takie niezapomniane i wzruszające chwile uwraż-
liwiają nas na los drugiego człowieka oraz uczą 
empatii, szacunku i miłości do bliźniego. 

Urszula Gaber

Muzyka łączy pokolenia

Po rocznej przerwie młodzież z Jaszkotla po 
raz dziewiętnasty wyjechała do Niemiec w ra-
mach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. 
18 kwietnia szesnaścioro uczniów z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, do którego 
włączone zostało wygaszane Gimnazjum w Jasz-
kotlu, wyruszyło autobusem do Friesoythe, aby 
spędzić siedem dni z partnerami z zaprzyjaźnio-
nej Realschule. Na miejscu dzieci brały udział 
w zajęciach lekcyjnych, spędzały czas z rodzina-
mi swoich partnerów i poznawały w czasie licz-
nych wycieczek piękne miejsca Dolnej Saksonii. 
Uczniowie bawili się w parku rozrywki w Thüle, 
zwiedzili historyczne miasto Osnabrück i jego 
oryginalne ZOO. W  najstarszym skansenie Nie-
miec w mieście Cloppenburg uczestniczyli 
w warsztatach farbowania i ozdabiania lnianych 
toreb oraz ćwiczyli kaligrafię, korzystając z wła-
snoręcznie wykonanych gęsich piór maczanych 
w atramencie. Uczniowie z Poski gościli również 
w ratuszu miasta Friesoythe, gdzie zostali przy-
jęci przez przedstawicielkę burmistrza, obejrzeli 
film o tutejszej gminie i otrzymali drobne upo-
minki. Dzień przed wyjazdem niemieccy opie-

kunowie zorganizowali na terenie szkoły poże-
gnalne przyjęcie. Były pyszne sałatki, grilowane 
kiełbaski, ciasto i napoje. Ale najwięcej zabawy 
dostarczyły wspólne tańce: „Belgijka”, „Kaczuchy”, 
„Pociąg”, „Makarena” i inne. Jak co roku przy po-
żegnaniu polały się łzy. Czas jednak szybko mija. 
We wrześniu młodzież spotka się znowu, ale już 
w Polsce.
Wyjazd do Niemiec został dofinansowany przez 
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

organizatorki wyjazdu:
M. Schima-Jakubowska, A. Olszewska

Uczniowie z Jaszkotla w Niemczech
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GALOP 2018
Grupa taneczna „ISKRA” ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kątach Wrocławskich zajęła II miejsce podczas XVI 
Wrocławskiego Festiwalu Tańca „GALOP” 2018. Po-
mimo dużej konkurencji i wymagającego jury udało 
się stanąć na podium. Skład grupy: Martyna Albert, 
Julia Cielecka, Krzysztof Gidziński, Julia Denes, Bar-
tosz Rajca, Nadia Dryja, Julia Gruszecka, Martyna 
Kucza, Natalia Kościelna, Martyna Kościelna, Cyprian 
Płuska, Julia Wrzeszcz, Wiktoria Wołoszczuk, Blanka 
Włodarczyk i Martyna Moczkodan. Gratulujemy!

Zespół ds. Promocji Szkoły

W dniach od 3 maja do 12 maja 2018 roku czwarty 
rok z rzędu trwa rajd rowerowy zorganizowany przez 
Gminę Miejską Łeba, Gminę Nowa Wieś Lęborska 
oraz Gminę Wicko w kierunku czeskiej Pragi. W raj-
dzie brało udział 9 osób, głównie pracownicy urzę-
dów gminy, jednostek samorządowych, radni oraz 
innych osób związanych z samorządem. Łączna tra-
sa rajdu wynosi 845 kilometrów. 
Cykliści odwiedzili m.in.: Chojnice, Toruń, Gnie-
zno, Krotoszyn, a 7 maja przyjechali do Kątów 
Wrocławskich. Reprezentantów przyjął zastępca 
burmistrza Mieczysław Reps. W czasie spotkania 
przybliżono ideę rajdu. 
Akcja jest nastawiona na profilaktykę uzależnień 
stworzoną dla popularyzacji wiedzy na temat 
problemów jakie niesie za sobą uzależnienie od 
alkoholu oraz innych używek i wskazanie alterna-
tywy spędzania wolnego czasu – czynnie z rodzi-
ną bądź ze znajomymi. Jest to też ukazanie mło-

demu pokoleniu jak atrakcyjnie i zdrowo można 
spędzić urlop, a przy okazji zobaczyć wiele cie-
kawych miejsc napotkanych po drodze. Ponadto 
planowana akcja ma przesłanie charytatywne. Cy-
kliści wspierają Fundację MATIO z Krakowa, która 
zajmuje się osobami chorymi na mukowiscydozę. 
Trzecim elementem jest promowanie walorów 
przyrodniczych i turystycznych miasta Łeby oraz 
Słowińskiego Parku Narodowego, w którym znaj-
dują się jedyne w Europie „Ruchome Wydmy”. 

WS

Wicemistrzostwo 
województwa 

dolnośląskiego
18.04.2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 
Wrocławskich zdobyli wicemistrzostwo na Finale 
Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku”, który odbył się 
w Dzierżoniowie. Na miejscu spotkało się 30 naj-
lepszych zespołów ze wszystkich powiatów wo-
jewództwa dolnośląskiego w kategorii U-8. Skład 
srebrnej drużyny: Tomasz Górecki, Alan Wilczew-
ski, Adam Knap, Nikodem Sierczyński, Filip Pala-
sek, Szymon Gniazdowski. Ponadto Adam Knap 
został najlepszym strzelcem całych rozgrywek 
z dorobkiem 18 bramek. Gratulujemy!

Zespół ds. Promocji Szkoły

Wiele medali oraz sensacyjna wygrana zapaśni-
ków z gminy Kąty Wrocławskie w punktacji dru-
żynowej podczas Otwartych Mistrzostw Powiatu 
Wrocławskiego w zapasach. Drużyna naszych 
Tygrysów pod okiem trenerów Grzegorza Gra-
czykowskiego i Hieronima  Kurysia  wyprzedziła 
Bielawę i Wałbrzych. Tuż za podium uplasował się 
Wrocław i Jelenia Góra. Fantastyczna atmosfera 
i wielkie emocje towarzyszyły podczas 
zaciętych momentami zażartych walk 
w hali Szkoły Podstawowej w Smolcu. 
Ogromne podziękowania dla nasze-
go lokalnego samorządu Gminy Kąty 
Wrocławskie i Powiatu Wrocławskiego 
oraz sołectwa Smolec za wspieranie 
takich inicjatyw i rywalizacji sportowej 
wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy 
również naszym lokalnym firmom za 
pomoc i wsparcie. 
Medale Tygrysów:
Brąz: Mateusz Miski, Lennox Dul, Ma-

ria Feldman, Szymon Wójcik, Michał Magia, Miko-
łaj Magia, Kamila Śliwka, Kacper Zawiślański.
Srebro: Igor Pawlicki, Jan Frąckiewicz, Woj-
ciech  Lower, Dominik Sitko, Aleksander  Ellis, Fi-
lip Łyczywek, Mikołaj Kozera.
Złoto: Kamil Łukawski, Tymoteusz Nowotka, Mak-
symilian Zarówny, Mateusz Banaś.

Kamila Cichowska

Kolejne wyjazdy 
w 2018 roku

L.p. Miejscowość Termin Ilość 
Dni

1. Ząbkowice 
Śląskie, Złoty 
Stok, Kamieniec 
Ząbkowicki

27.06.2018 r. 1

2. Częstochowa 11.07.2018 r. 1

3. Góra Świętej Anny 
i Zamek Moszna

Sierpień 1

4. Zakopane Wrzesień 4

5. Dźwirzyno 7-21.09.2018 r. 14

6. Chorwacja 15-24.09.2018 r. 10

7. Mielno Unieście 8-23.10.2018 r. 14

Zapisy w biurze Związku przy ul. Zwycięstwa 23, 
w poniedziałki i wtorki od 9:00 do 12:00
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
danego wyjazdu, gdy liczba uczestników będzie 
mniejsza niż 20 osób.

Wygrana zapaśników z gminy  
Kąty Wrocławskie

Rowerowy Rajd Przyjaźni

25 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Mał-
kowicach gościliśmy lekarza weterynarii – Pana 
Krzysztofa Nowakowskiego z Przychodni Wetery-
naryjnej „ANIMAL” w Kątach Wrocławskich.
Uczniowie klas 0 -III uczestniczyli w pogadance na 
temat pracy weterynarza, a także właściwej opieki 
nad zwierzętami chorymi i zdrowymi. Wizyta miała 
też na celu uświadomienie dzieciom, że zwierzęta, 
tak jak ludzie, też chorują, cierpią i wymagają po-
mocy i leczenia. W trakcie spotkania dzieci dowie-
działy się także,  z jakimi „pacjentami” spotyka się 
pan doktor w swojej codziennej pracy, jak należy 
dbać o zwierzęta, w jaki sposób zachować bezpie-
czeństwo i zasady higieny w kontaktach z nimi.
Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. 
Uczniowie brali w nim aktywny udział, zadając 
mnóstwo interesujących pytań. Wizyta leka-
rza weterynarii pozwoliła uczestnikom poznać 

w  przysłowiowej małej „pigułce” ten ciekawy 
i odpowiedzialny zawód.
W podziękowaniu za spotkanie dzieci wręczyły 
panu doktorowi ogromnej wielkości strzykawkę 
na „odstresowanie zwierząt” oraz album z własno-
ręcznie wykonanymi rysunkami swoich pupili.

Violetta Jamroz, SP Małkowice

Spotkanie z weterynarzem 
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 » Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie, malowanie, usługi 
ogrodnicze. Tel. 535 679 346

 » Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro zaprasza
 » 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

 » Lokal  usługowy do wynajęcia w Kątach Wr. 40 m. kw. 
tel. 785 206 481 

 » 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

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46

OGŁOSZENIA DROBNE

Firma ANOVO Polska poszukuje pracowników

na dział Serwisu Drukarek.  

Poszukujemy osób, które chcą zdobyć  

wiedzę i doświadczenie  

w serwisie elektronicznym na stanowisku: 

OPERATOR SERWISU - Serwis Drukarek  

Miejsce pracy: Pietrzykowice  

(pow. wrocławski; gm. Kąty Wrocławskie) 

 

Oferujemy: 

• Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę  

o pracę na pełny etat, 

• Bogaty pakiet socjalny (karty podarunkowe 

 – 2 razy w roku, dopłaty do wypoczynku,

dofinansowanie do karty Multisport, wyjazdy

integracyjne możliwość przystąpienia do

ubezpieczenia grupowego), 

• Praca od poniedziałku do piątku w systemie

jednozmianowym, 

• Rozbudowany system premiowania, 

• Nagradzamy innowacyjne myślenie,

pomysłowość i lojalność, 

• Zapewniamy szkolenia niezbędne do

realizacji powierzonych obowiązków, 

 

Do głównych zadań na stanowisku Operatora

Serwisu będzie należało: 

• Test sprawności i regeneracja urządzeń, 

• Prace kosmetyczne i wykończeniowe

dokonywane na produkcie, 

• Pakowanie, zaopatrzenie linii, 

• Wprowadzanie urządzeń do procesu napraw

i przygotowywanie do procesu wysyłki. 

 

Nasze oczekiwania: 

• Zdolności manualne, 

• Skuteczność oraz dyscyplina pracy, 

• Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy

w zespole, 

• Orientacja na osiągnięcie planów

serwisowych oraz jakościowych. 

 

CV z klauzulą o przetwarzaniu danych prosimy

przesyłać wpisując w tytule wiadomości nazwę
stanowiska na adres: 

rekrutacja@anovo.com 

ANOVO Polska Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 20C Pietrzykowice  

55-080 Kąty Wrocławskie 

http://www.anovo.com/pl/ 

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)" 

7



OGŁOSZENIA

8


