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Strefa przemysłowa w Nowej Wsi Wrocławskiej
Szanowni Państwo,
Do przekazania tej informacji za pośrednictwem biuletynu zainspirowała mnie rozmowa, w której jeden z mieszkańców naszej gminy
wyraził duże zdziwienie faktem, że strefa przemysłowa po prawej stronie autostrady A4 - od Pietrzykowic do skrzyżowania z autostradową
obwodnicą Wrocławia należy do Gminy Kąty Wrocławskie.
10 czy 15 lat temu każda nawet niewielka firma, która zdecydowała się inwestować na naszym terenie była przedmiotem mniejszego lub
większego medialnego rozgłosu. Dzisiaj, gdy na terenie naszej gminy
funkcjonuje ponad 2500 firm płacących podatek CIT lub PIT ten temat
nam spowszedniał. Mamy to szczęście, że niemały odcinek autostrady
A4 przebiega przez teren Gminy Kąty Wrocławskie, co wykorzystaliśmy

w MPZP, gdyż tereny te w większości są przeznaczone na aktywność
gospodarczą. Niezbędne zgody uzyskaliśmy kilkanaście lat temu, gdy
było o nie znacznie łatwiej niż dziś.
Poniżej przedstawiamy fragment mapy Nowej Wsi Wrocławskiej z informacją o podmiotach, które na tym terenie funkcjonują.
To nie jest jeszcze koniec, gdyż trwają intensywne rozmowy nt. ulokowania się kolejnych firm, które Gminę Kąty Wrocławskie postrzegają jako atrakcyjną do inwestowania. Najlepszym tego przykładem jest
amerykański Paradigm Precision, który z rozwojem swojej działalności na naszym obszarze planuje swoją przyszłość.
Burmistrz MiG,
Antoni Kopeć

WYKAZ FIRM W NOWEJ WSI WROCŁAWSKIEJ PO POŁUDNIOWEJ STRONIE A4
NESTLÉ PURINA, DSV, EUROCASH SERWIS, SATO, DB SCHENKER, HILTI, PANATTONI, KNAUF, C.H. ROBINSON, PREMIUM/EUROCASH, DASCHER,
UPM RAFLATAC, NEONET, EUROCASH DYSTRYBUCJA, EKO HOLDING
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POMÓŻ ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU Z URZĘDEM SKARBOWYM

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.
Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, wspierając w ten sposób
realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy
sami decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe otoczenie, podatnicy
często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające
lokalnie, z której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie,
pod adresem http://www.pozytek.gov.pl. W biuletynie zamieszczamy
OPP, które się zgłosiły z terenu naszej gminy.
Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane są
Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcesz przekazać
1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy
przekazać dla OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone
zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji wpłynie
tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek w pełnej jego wysokości.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:

1. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Stowarzyszenia KRZYŚ. W PIT-cie należy wpisać: Stowarzyszenie KRZYŚ, Nr KRS:
0000228742, Informacje uzupełniające: Stowarzyszenie KRZYŚ prowadzi działalność od 2005 roku na rzecz osób z niepełnosprawnością
i niezaradnych losowo.
2. PODARUJ 1% swojego podatku dla Marty Kopeć, W PIT-cie należy
wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Numer KRS:
0000037904. Informacje uzupełniające: dla Marty Kopeć 1413.
3. PODARUJ 1% swojego podatku Grzegorza Pawlaka W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Numer KRS:
0000037904. Informacje uzupełniające: Grzegorz Pawlak
4. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla. W PIT-cie należy wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ. Numer KRS: 0000242402
5. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową HUFCA W KĄTACH WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpisać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA. Numer KRS: 0000264246. W informacjach
uzupełniających dodać: HUFIEC W KĄTACH WROCŁAWSKICH (wtedy te
pieniądze z wpłat zostaną nam przekazane).
6. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Bartosza Gawrońskiego cierpiący na chorobę genetyczną „Hiperprolinemia typ 2”
jedyny przypadek tej choroby w Polsce. W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Numer KRS: 0000037904.
Informacje uzupełniające: 12242 Gawroński Bartosz.
7. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Mariki Kassan, która cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce i Niedowład Lewostronny. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja „Potrafię Pomóc”
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi. Numer KRS: 0000303590. Informacje uzupełniające: 1 %, MARIKA KASSAN 240-011
8. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE
„POMOCNA DŁOŃ” Numer KRS: 0000110993.
9. PODARUJ 1% swojego podatku dla Moniki Spirydowicz walczącej ze Stwardnieniem Rozsianym. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja Dobro Powraca, Numer KRS: 0000338878. Cel szczegółowy:
Monika Spirydowicz.

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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10. PODARUJ 1% swojego podatku na rehabilitację Kasi Grzeszczak. W PIT-cie należy wpisać: DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA „DOLFROZ”; Numer KRS: 000050135.
Informacje uzupełniające: GRZESZCZAK. Darowizny można przekazywać na konto: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 45
1240 1994 1111 0000 2495 6839, tytułem: Grzeszczak.
Informacja zostanie powtórzona w kolejnym wydaniu biuletynu.
WS

Silniki do samolotów z Nowej Wsi Wrocławskiej
W Nowej Wsi Wrocławskiej od wiosny tego roku będzie działać
nowa fabryka. Pierwszą fabrykę w Polsce otwiera amerykański producent silników samolotowych – Paradigm Precision.
Zakład produkcyjny w Nowej Wsi Wrocławskiej, w gminie Kąty
Wrocławskie to kolejna fabryka koncernu. Firma ma kilkanaście fabryk
na całym świecie, głównie w Ameryce Północnej. W Europie produkuje
w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Fabryka będzie produkować precyzyjne części do turbinowych silników lotniczych z bardzo trudnych
do obrobienia stopów metali.
Firma chce zatrudnić 250 osób, już rozpoczęto rekrutację. Paradigm
Precision poszukuje specjalistów, liczy głównie na absolwentów kierunku lotniczego na Politechnice Wrocławskiej, ale szuka też pracowników każdego szczebla.
WS

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016
Informujemy, że w okresie od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terenie całego kraju.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:
1. Mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1995 – 1996, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej,
i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.
5.Osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Brak pisemnego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.
Poniżej podajemy terminy stawiennictwa dla osób zameldowanych
na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
22.02; 23.02; 24.02; 25.02; 26.02.2016 r.
Wydział Spraw Obywatelskich

Biuro Obsługi Klienta w Smolcu
Zapraszamy do zamiejscowego Biura Obsługi Klienta w Smolcu przy ul. Wierzbowej 9 (budynek przychodni) czynnego od pn.
do pt. w godz. 7.30 do 10.00 tel. 71/336 20 05, oferujemy: uzyskanie
informacji na temat sposobu załatwienia konkretnej sprawy; pobranie
oraz złożenie wniosku lub podania, które następnie zostanie skierowane do właściwego wydziału urzędu; udzielenie wszelakiej pomocy
w zakresie wypełniania dokumentów oraz informowania o możliwościach i sposobach załatwienia spraw; zamówienia oraz odebrania kodów kreskowych niezbędnych przy segregacji odpadów oraz pobranie
worków do segregacji. Informujemy jednocześnie, iż od 01.02.2016
r. zawiesiliśmy działalność zamiejscowego Biura Obsługi Klienta w Gniechowicach przy ul. Szkolnej 4.
Wydział Obsługi Klienta
· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl), tel. 71 390 71 46
· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
· Przygotowanie, skład, druk: Drukarnia ANTEX, www.antex.pl
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych
ogłoszeń/reklam.
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6-latek w szkole

– gotowość do podjęcia nauki
Zapewnienie dziecku dobrego startu edukacyjnego jest dla nas
wszystkich ogromnie ważne, dla rodziców, specjalistów, nauczycieli.
Edukacja szkolna jest wielkim dobrodziejstwem i radością dziecka pod
warunkiem, że dziecko potrafi sprostać wymaganiom stawianym
w szkole, dostosować się do warunków szkolnych, korzystać z nauki.
Jeśli nie jest do tego gotowe, szanse na sukces i powodzenie są małe.
Zdarza się, że dzieci rozpoczynające naukę mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nie potrafią podporządkować się
dyscyplinie szkolnej, wykazują mały stopień usamodzielnienia np. nie
potrafią ubrać się, spakować tornistra, gubią zeszyty, przybory szkolne,
tęsknią za domem i płaczą przy każdym rozstaniu z rodzicami. Dzieci te, mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, szybko zniechęcają się do nauki, doznają wielu niepowodzeń, a ich stosunek do szkoły
staje się negatywny. Dlatego też bardzo ważne jest, czy dziecko dojrzało do szkoły. Tu ważną funkcję pełni dojrzałość rodziców. Często zbyt
bliska więź sprawia, że dziecko nie chce się usamodzielniać – bo matka lub ojciec przekazują dziecku lęk, które w efekcie boi się szkoły.
Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko, które osiągnęło taką wrażliwość i taki stopień rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, który umożliwia mu przystosowanie do wymagań
szkoły i kontynuowanie z powodzeniem nauki w klasie pierwszej.
Dojrzałość dziecka objawia się w jego ciekawości, zainteresowaniu rysowaniem, liczeniem, czytaniem, to pierwsze próby pisania, częste pytania – dlaczego? Przystosowanie do wymagań to podporządkowanie
się poleceniom, wskazówkom i uwagom osób dorosłych – dziecko wie,
że ono nie jest „najmądrzejsze” i że nie wszystko umie najlepiej - daje
sobą kierować. Tylko takie dziecko korzysta z procesu nauczania.
To bardzo ważne, żeby dziecko nie było wychowywane w infantylnym przekonaniu, że jest „naj”. Wbrew potocznemu przekonaniu, nie
przyczynia się to do budowania własnej wartości, tylko do nierealnego przekonania, że niezależnie, co dziecko zrobi, wszystko mu się należy. Dziecko wymaga coraz mniej od siebie, nie uczy się, a w efekcie
staje się coraz mniej zaradne i w bolesny sposób konfrontowane jest
przez rówieśników.
Doświadczenie pokazuje, że dzieci bardzo różnią się między sobą
pod względem przygotowania do szkoły. Różnice te wynikają z czynników wrodzonych, uwarunkowanych genetycznie, jak też z uwarunkowań środowiskowych, czyli wychowania i modelowania zachowań.
Warunkiem dobrego startu w szkole jest nie tylko znajomość liter,
czy umiejętność czytania i pisania. Zależy on od komponentów dojrzałości społecznej, emocjonalnej, umysłowej i fizycznej.
Założenie mówiące o tym, że przeciętny poziom inteligencji dziecka, przypadający na 6-7. rok życia, ma wystarczyć do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, w praktyce zostało obalone, gdyż problemy
w realizacji różnych zadań szkolnych mają nie tylko dzieci o przeciętnym ilorazie inteligencji, ale także te, których poziom inteligencji jest
znacznie wyższy. Zaczęto więc, poszukiwać innych uwarunkowań. Między innymi, powstały próby określenia dojrzałości szkolnej za pomocą
inteligencji oraz zdolności do skupienia uwagi.
Dziecko sześcioletnie gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego powinno: umieć bawić się i pracować z innymi dziećmi, umieć wyrażać swoje
potrzeby (pomysły, propozycje), być samodzielne w działaniach i samoobsłudze, reagować na polecenia nauczyciela, potrafić pytać i odpowiadać zapytane, starać się respektować normy, np. siedzimy w tym
miejscu, podnosimy rękę, itp.
Dziecko dojrzałe do szkoły: wykazuje umiejętność hamowania emocji, zwłaszcza silnych, umie już opanować radość, a także
i złość, dostrzega innych - ich postawy i emocje, reaguje na polecenia nauczyciela (pamięta je), stara się próbować różnych działań
- mimo trudności (wzmacnianie przez dorosłego), ma poczucie obowiązku i odpowiedzialności, jest ciekawe świata, bada, docieka.
Dziecko sześcioletnie, przygotowujące się do nauki pisania i czytania powinno: porozumiewać się w sposób zrozumiały dla otoczenia,
skupiać uwagę na 10-15 minut (uwaga kierowana), potrafić zapamiętać dwie czynności do wykonania po kolei.
• W zakresie rozwoju analizatora wzrokowego: 1. prawidłowo różnicować kształty, 2. odtwarzać poprawnie wzór z pojedynczych elementów, 3. dobierać figury geometryczne o takich samych właściwościach
(kształt, wielkość, kolor), 4. dostrzegać różnice i podobieństwa
• W zakresie rozwoju analizatora słuchowego: 1. poprawnie różnicować pojedyncze głoski, 2. wyodrębniać w słowie głoski i sylaby,
3. umieć łączyć głoski w sylaby, a sylaby w wyrazy.
• W zakresie rozwoju analizatora kinestetyczno-ruchowego: 1. mieć
ukształtowaną wzrokową orientację przestrzenną (przed, nad, obok,
za), 2. mieć utrwalone pojęcie stron, prawej i lewej w schemacie ciała i na kartce papieru
• W zakresie rozwoju mowy: 1. oddychać z zamkniętą buzią, 2. połykać ślinę z językiem ułożonym wysoko - na podniebieniu, 3. reago-

wać na szepty i dźwięki z odległości nawet kilku metrów, 4. wszystkie
głoski wymawiać poprawnie, 5. różnicować słuchowo głoski podobne
w brzmieniu, np. p-b, d-t, g-k, w-f, ż-sz itp. 6. zachować prawidłowy
akcent, intonację i tempo wypowiedzi; 7. budować wypowiedzi poprawnie pod względem gramatycznym.
Dojrzałość fizyczna
O dojrzałości fizycznej decydują: stan zdrowia, sprawność ruchowa i motoryczna, odporność na zmęczenie i choroby, prawidłowy
wzrok i słuch, niezaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna - poziom rozwoju mięśni dłoni, palców, nadgarstka
Dziecko sześcioletnie powinno być na tyle rozwinięte, aby poddać
się systematycznemu wysiłkowi, z jakim wiąże się chodzenie do szkoły, siedzenie w ławce, odrabianie lekcji, przebywanie w grupie dzieci.
W teorii Piageta dziecko 6-7 letnie znajduje się w fazie konformizmu,
a więc podporządkowuje się ono nakazom i zakazom dorosłych, ponieważ utożsamia się z nimi jako z najwyższymi autorytetami i pragnie
ich aprobaty i wyróżnienia.
Reasumując, dziecko dojrzałe społeczno-emocjonalnie: potrafi łatwo nawiązywać kontakty społeczne z dorosłymi i rówieśnikami oraz nie
szuka notorycznie oparcia w starszych. Potrafi prawidłowo zachowywać się w grupie, współpracując z innymi i podporządkowując się poleceniom osoby dorosłej. Ponadto przestrzega reguł gier zespołowych
i nie popada w konflikty z innymi. Dziecko sześcio-siedmioletnie odczuwa więź emocjonalną z rówieśnikami oraz jest w stanie przeżywać
ich smutki i radości. Opinia innych jest dla niego ważna, gdyż jest
ono wrażliwe na ocenę, ale także potrafi być krytyczne wobec siebie.
Dziecko w tym wieku jest również samodzielne i zaradne: potrafi dbać
o własne rzeczy, sprząta po zabawie oraz chętnie pomaga w drobnych
pracach domowych. Pomimo względnej odporności na stres, potrafi sprostać emocjonalnie porażkom i niepowodzeniom.
Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne, wiedzą to doskonale rodzice mający więcej niż jedno dziecko! Wnikliwa obserwacja, wsparcie,
rozmowa i bliskość – niezbędne.
Jeśli jesteście Państwo rodzicami dziecka młodszego, warto skoncentrować się na rozwoju następujących obszarów:
1. Wiary w siebie. Poczucie kontroli, panowania nad własnym ciałem, zachowaniem i otaczającą rzeczywistością; przekonanie dziecka, że uda mu się zrobić to, czego się podejmie i że dorośli pomogą
mu w razie potrzeby.
2. Ciekawości. Przekonanie, że dowiadywanie się nowych rzeczy
jest czymś pozytywnym i sprawia przyjemność.
3. Intencjonalności. Chęć i zdolność wpływania na bieg
spraw oraz wytrwałe do tego dążenie.
4. Samokontroli. Zdolność kształtowania i kontrolowania swoich
działań w sposób odpowiedni do wieku: poczucie kontroli wewnętrznej.
5. Towarzyskości. Zdolność nawiązywania kontaktów z innymi,
opierająca się na poczuciu wzajemnego zrozumienia.
6. Umiejętności porozumiewania się. Chęć i zdolność wymiany
myśli, uczuć i pomysłów z innymi. Jest to związane z uznaniem innych
i przyjemnością, jaką sprawia dziecku rozmowa z innymi osobami,
również z dorosłymi.
7. Umiejętności współdziałania. Zdolność traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy i harmonizowanie
ich.
Grażyna Kącka – psychoterapeuta, socjoterpaeuta, pedagog, master trener treningu zastępowania agresji, absolwentka trzech uczelni Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Właścicielka Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej
Lecznica Dusz, prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz”. Wieloletni kierownik placówki socjoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży, trener pracujący między innymi na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wieloletni pracownik poradni zdrowia psychicznego. Od 2004 roku przeprowadziła setki godzin szkoleniowych z dziećmi i dorosłymi, uzdolnionymi, problematycznymi i tymi, którzy
chcą się po prostu wszechstronnie rozwijać.
Bibliografia:
1. Brejnak, W. (red). (2002). Biuletyn informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD, nr 23/2002, wydanie specjalne: O pomyślny start ucznia w szkole. Warszawa: Adam.
2. Brejnak, W. (2006). Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki. Warszawa: Lekarskie PZWL.
3.Wilgocka Okoń, B.(2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: Akademickie Żak.
4. Stypułkowska, J.(red.) (2004). Problemy rozwoju i wychowania. Warszawa: Naukowe Medium

Wręczenie nagród „Szkoła na czasie,
e-podręczniki w klasie!”
22 stycznia 2016 roku dyrektor szkoły Lidia Reps i nauczycielka matematyki Joanna Palińska uczestniczyły w uroczystej gali wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem
e-podręczników „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”.
Spotkanie miało miejsce w Warszawie w budynku Ośrodka Rozwoju Edukacji z udziałem pani Małgorzaty Szybalskiej, dyrektora Departamentu Jakości Edukacji w MEN. Jako laureaci konkursu otrzymaliśmy
pamiątkową tabliczkę oraz pięć tabletów, które wykorzystywane będą
w szkole. Strona z e-podręcznikami: http://www.epodreczniki.pl/begin/
Zespół ds. Promocji Szkoły
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Dzień Babci i Dziadka w SP Gniechowice
W naszej szkole dnia: 25, 26, 27, i 29 stycznia 2016r. w klasach: 0B, IA,
IB, IIB, IIA odbyła się wspaniała uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów,
wzruszeń, łez i radości. Na wstępach wychowawczynie przywitały wszystkich gości ciepłymi słowami oraz złożyły serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom.
W swoich pięknie udekorowanych salach dzieci wraz z wychowawczyniami przygotowały program artystyczny. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych
formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje
role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Klasa IA wystawiła bajkę pt. „Czerwony
Kapturek”, klasa IB bajkę pt. „ Zimowe bałwanki”, klasa 0B „Koncert
dla Babci i Dziadka”, a klasa IIB „Proszę Państwa oto rok”, klasa IIA zaprezentowała swoim gościom „Rzepkę” z udziałem babć i dziadków.
Dzieci w formie wierszy i piosenek złożyły dziadkom i babciom
życzenia, a także zatańczyły tańce: „Poleczkę” i „Kujawiaka”. Uczniowie z klasy IIB zaprezentowali dwa piękne utwory, które wykonali na dzwonkach: „Sto lat” oraz kolędę „Wśród nocnej ciszy”, następnie
je zaśpiewali. Na koniec części artystycznej dzieci zaprosiły swoich
gości do wspólnych pamiątkowych zdjęć. Uczniowie wręczyli również
drobne upominki w postaci słodkich serduszek oraz żywych kwiatów.
Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. Mamy nadzieję, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci naszych KOCHANYCH BABĆ I DZIADKÓW.
Aneta Gawęcka

Z Małkowic do Jaszkotla
W dzisiejszych zabieganych czasach trudno nam czasem znaleźć
czas na chwilę zatrzymania i kontaktu z drugą osobą. A gdy jest
to osoba niepełnosprawna pojawia się dodatkowe zażenowanie i niepewność. Niemniej jednak warto podejmować takie inicjatywy, jak
ta w Szkole Podstawowej w Małkowicach.
W listopadzie 2015 r. została nawiązana znajomość między społecznością z małkowickiej szkoły a uczniami i pracownikami z Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaszkotlu.
Ośrodkowy chór występował w Małkowicach gościnnie podczas Przeglądu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej i Religijnej. Swoim pojawieniem się i żywiołowym występem od razu wzbudził sympatię
wszystkich obecnych. W związku z tym, że pierwsze lody zostały przełamane i obie strony polubiły się, została podjęta decyzja o kontynuacji tej inicjatywy. 27 stycznia 2016 r. reprezentanci z kl. V i VI udali się
do dzieci z Ośrodka w Jaszkotlu, by wspólnie pokolędować i lepiej się
poznać. Uczniowie zawieźli specjalnie na tę okazję przygotowany prezent – własnoręcznie zrobioną Księgę Kolorowanek.
Czas spędzony w Jaszkotlu okazał się bardzo miły i przyjemny
dla gości oraz domowników Ośrodka. Wzajemnej integracji pomogły
wspólnie śpiewane kolędy, pastorałki i rozmowy. Niewątpliwie takie
spotkania są potrzebne obu stronom, bowiem to takie same dzieci,
kochane, ale i niesforne. Są to tacy sami uczniowie, którzy kombinują,
jak uniknąć sprawdzianu. Jedni mają rodziny, zdrowie, ale też ogromną ciekawość poznawania świata i chęć niesienia pomocy a drudzy
uśmiech, dużo pozytywnej energii i potrzebę kontaktu z rówieśnikami spoza ich najbliższego otoczenia. Obie strony „zyskują” na tej przyjaźni, więc czas planować kolejne spotkanie...
M. Wiejacka

Z życia Małkowickiej szkoły
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Małkowicach bardzo chętnie
i aktywnie uczestniczą w wyjazdach i wycieczkach. Kadra pedagogiczna proponuje im szeroki wybór tego typu form rozwoju, bo jak
wiadomo poprzez doświadczenie uczymy się najwięcej. Uczniowie
obserwowali już przyrodę na wyprawie w góry, brali udział w eksperymentach podczas Warsztatów we Wrocławskim Parku Technologicznym, a także byli widzami na spektaklu pt. „Królowa Śniegu”
w Narodowym Forum Muzyki. Zwiedzali też Stadion Miejski, Muzeum
Regionalne w Środzie Śląskiej oraz Teatr Muzyczny Capitol. A w zimową środę, 13 stycznia, wybrali się na wystawę klocków Lego do Wrocławia. Zwiedzanie rozpoczęło się od wspólnej zabawy na placu zabaw.
To miejsce, na którym można zbudować swoje konstrukcje lub pooglądać na ogromnym ekranie, jak powstają budowle z klocków lego.
Od wystawy trudno oderwać wzrok, ponieważ każdy wybudowany
przedmiot wzbudza zachwyt i podziw. Czas spędzony wśród ogromnego modelu Titanica, scen ze Star Wars lub muminków był ogromną
frajdą dla naszych uczniów.
M. Wiejacka
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Współpraca ze Strażą Miejską
Wrocławia
I ETAP – OBCEMU MÓWIMY NIE! OBRONA PRZED AGRESYWNYM
PSEM !
UCZEŃ BEZPIECZNY W DOMU, W SZKOLE I NA PLACU ZABAW !
Dnia 20 listopada 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Gniechowicach uczestniczyli w prelekcji dotyczącej „Uczeń bezpieczny w szkole, w domu i na placu zabaw. Obcemu mówimy NIE!”.
Dla klas starszych dodatkowo temat dopalacze, narkotyki to zagrożenie także dla Ciebie. W ramach stałej współpracy z naszą szkołą
prelekcje przeprowadzili Zastępca Kierownika Grzegorz Muchorowski z Referatu Prewencji i Komunikacji Społecznej i st. insp. Paweł
Grąbczewski ze Straży Miejskiej z Wrocławia. Funkcjonariusze przedstawili między innymi uczniom klas 0-III kim jest strażnik miejski,
na czym polega jego praca, czym różni się od pracy innych służb i jak
wygląda jego umundurowanie. Zajęcia miały na celu uświadomienie i przygotowanie do czucia się bezpiecznym w szkole, w domu,
na placu zabaw oraz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
jako pieszy, rowerzysta i pasażer, utrwalanie znajomości podstawowych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. Kto to jest obcy?
Komu otwieramy drzwi będąc samemu w domu. Prelekcja miała charakter interaktywny, dzieci nie tylko słuchały, ale brały również udział.
Wybrane dzieci miały okazję nauczyć się pozycji obronnej tzw. „żółwika” w razie ataku groźnego psa. Uczniowie klas 0-VI oglądali film edukacyjny pt. „Uwaga Reks”. Wykazali ogromne zainteresowanie tematem
i z olbrzymim skupieniem oglądali film, słuchali wykładu. Na koniec
prelekcji klasy młodsze 0-III za aktywny udział w zajęciach otrzymały
odblaski.
II ETAP - SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY ! - DOPALACZOM
MÓWIMY NIE !
Spotkanie z Rodzicami naszych uczniów miało miejsce 27
stycznia w dniu zebrań wychowawców z Rodzicami. Celem
tego spotkania było zwrócenie uwagi Rodziców na poważny problem
rozprzestrzeniający się wśród młodocianych w naszym kraju. Pan
Grzegorz Muchorowski przedstawiciel Referatu Straży Miejskiej Wrocławia poprowadził to spotkanie zwracając uwagę Rodziców na zagrożenia jakie wynikają z zażywania dopalaczy przez młodych ludzi oraz,
gdzie je można kupić i jak wyglądają. W ubiegłym roku w naszym
kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu.
Jako placówka oświatowa mająca na celu zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie
zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują
się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając
dopalacze – sprzedają śmierć! Mamy nadzieję, że nasi uczniowie, nigdy
nie sięgną po żadne substancje zagrażające życiu.
Aneta Gawęcka Agata Zając

Ważne dla mieszkańców zalegających
z należnościami finansowymi wobec Gminy
Nie wszyscy mieszkańcy na bieżąco regulują swoje należności,
zobowiązania czy też opłaty i podatki na rzecz organów podatkowych. Przyczyn takiego stanu może być wiele. Raz i drugi nie wpłacona należność generuje wzrost zaległości, której mieszkaniec nie
zawsze może spłacić jednorazowo czy też w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym. Mając powyższe na uwadze rozważamy możliwość alternatywnych metod ściągnięcia należności za czynsze, wodę
i ścieki, zamieniając należności finansowe na świadczenia rzeczowe
czyli odpracowania na rzecz Gminy przy pracach społecznie użytecznych. Aby przystąpić do prawnych regulacji w tym zakresie, chcemy mieć informacje czy osoby zainteresowane (dłużnicy za czynsz,
wodę lub ścieki) są i mają możliwość przystąpienia do podjęcia takich prac. Na zainteresowanych czekamy do dnia 29.02.2016r.
1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (p. Halina Wróblewska)
ul. Kościuszki 16a, Katy Wrocławskie Tel. 71 316 70 79
2) Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dział Windykacja Należności, ul. 1 Maja 26, Katy Wrocławskie Tel. 71 391 32 40
Lucyna Garbaczonek, Sekretarz Gminy

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich nawiąże współpracę z osobą znającą język niemiecki i francuski lub angielski – (część
etatu lub inna forma) oraz posiadającą umiejętności do wykorzystania w dziale promocji.
Zainteresowanych proszę o kontakt z sekretarzem gminy
p. Lucyna Garbaczonek – tel. 71 390 72 15.
Antoni Kopeć, Burmistrz MiG Kąty Wrocławskie
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Przedstawienie Jasełkowe w Pełcznicy
Coroczne przedstawienie Jasełkowe to już tradycja w naszej wsi.
Jak zawsze stanęliśmy przed wyzwaniem wystawienia nowych, wspaniałych i oryginalnych jasełek. A nie jest to takie proste, gdy tematykahistoria narodzin Jezusa w Betlejem- jest oczywiście niezmienna.
Dzieci podeszły do gry aktorskiej w bardzo ambitny sposób prezentując niezwykłe umiejętności oraz talent. Zgodnie z tradycją
wystąpili w nich: Maryja, Józef, Herod i aniołki, które przyfrunęły
tego dnia na ziemię, ale nie tylko… był również pokaźny zastęp diabełków jak i współczesne postacie np. policjant, murarz, lekarka i gazownik… którzy Nowonarodzonemu Dzieciątku zaoferowali swe dary.
Przedstawienie zostało bardzo gorąco przyjęte przez zaproszo-

nych gości i nagrodzone gromkimi brawami. Na koniec Sołtys wraz
z Panem Burmistrzem Antonim Kopciem podziękowali wszystkim aktorom i przygotowującej to przedstawienie Pani Izabeli Dykiel oraz złożyli wszystkim obecnym życzenia noworoczne, a ks. Proboszcz Ryszard
Reputała udzielił błogosławieństwa kolędowego.
Po części oficjalnej nadszedł czas zabawy, która przy rytmach muzyki trwała do białego rana.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tak świetnej zabawy.
Rada Sołecka

200 zł dla Rodzica!

Spotkanie świąteczne
w Przedszkolu Publicznym
w Kątach Wrocławskich

Z satysfakcją informujemy, że dzięki staraniom dyrekcji Europejskiej
Akademii Dziecka rodzice dzieci uczęszczających do prowadzonych
przez Akademię żłobków w Świdnicy i Smolcu będą mieli obniżone
czesne o 198,50 zł przez cały rok 2016 od stycznia do grudnia.
Należy pamiętać, że beneficjentami resortowego programu
MALUCH 2016 są rodzice a nie żłobek.
Rodzice dzieci z Niepublicznego Żłobka AKADEMIA MALUSZKA
w Smolcu skorzystali już z dofinansowania w poprzednich dwóch edycjach w 2014 i 2015r., co sobie bardzo cenią.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc dofinansowanych (50)
rodzice muszą się śpieszyć z decyzją o zapisaniu dzieci właśnie do tych
żłobków. O skorzystaniu z dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń zarówno dla dzieci już zapisanych, jak i dzieci nowo przyjmowanych. Zapisy trwają.





PODZIĘKOWANIE
Dziękuje wszystkim którzy oddali na mnie głos w II edycji konkursu „Położna na Medal”. Zdobyłam 2 miejsce w woj. dolnośląskim i 18 w Polsce, jest to ogromne wyróżnienie nie tylko dla mnie,
ale również dla Kątów Wrocławskich. Bardzo dziękuję i postaram się
nie zawieść waszego zaufania.
Jolanta Maszka

W piątek - 18 grudnia 2015r. - w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz –
pan A. Kopeć, Zastępca Burmistrza - pan M. Reps, Sekretarz – pani
L. Garbaczonek, Skarbnik pani M. Wujciów oraz Ksiądz Proboszcz
R. Reputała. Głównym wydarzeniem spotkania były Jasełka przygotowane przez starszaki z grup: „Plastelinki” oraz „Żabki”. Dzieci wcielając
się w role Józefa, Maryi, pasterzy, Trzech Króli oraz aniołów wprowadziły obecnych w nastrój świąteczny, który pozostał ze wszystkimi także podczas uroczystego obiadu.
Na początku Nowego Roku życzymy wszystkim: sił i zdrowia, możliwości spełniania swoich marzeń, radości na każdy dzień oraz pomyślności na ten rozpoczynający się nowy roku.

Przedszkole w roli
Świętego Mikołaja
W Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich już po raz kolejny odbyła się zbiórka prezentów dla dzieci w ramach akcji:
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM’’. Odzew ze strony rodzin naszych dzieci był ogromny - wśród podarunków znalazły
się zarówno zabawki, książki, gry, przybory szkolne jaki i całe mnóstwo słodyczy. Dzięki hojności rodziców, przedszkole we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich,
obdarowało prezentami 16 rodzin (37 dzieci) z terenu naszej gminy.
Powołując się na słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”, to z całą pewnością możemy stwierdzić, że
nasze dzieci i ich rodziny są osobami naprawdę wielkimi, co napawa nas prawdziwą dumą.
Dziękujemy Rodzicom naszych przedszkolaków za włączenie się
w akcję i okazanie swojego serca innym. Cieszymy się, że możemy
na Was zawsze liczyć. Pamiętajcie – dobro powraca!
Dyrekcja i Pracownicy
Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich
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Przedstawienie Jasełkowe w szkole w Smolcu
W niedzielne popołudnie 17 stycznia 2016 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu odbyło się już po raz 16-ty tradycyjne
przedstawienie jasełkowe. Jak co roku w organizację imprezy włączyło się z zaangażowaniem grono pedagogiczne oraz uczniowie
wspierani w swych przygotowaniach przez rodziców. Przy wypełnionej po brzegi widowni, w sali widowisko-sportowej nowej szkoły
zapanowała miła i ciepła atmosfera mimo mroźnej aury za oknem.
Jasełka uświetnili swoją obecnością Ksiądz Prałat Alfons Jurkiewicz,
Proboszcz Waldemar Kontek, Burmistrz Miasta i Gminy Antoni Kopeć,
wiceburmistrz Mieczysław Reps. Zaproszenie przyjęła również Pani
Lucyna Garbaczonek - sekretarz, radna powiatu Pani Lidia Reps. Obecni byli również radni Smolca, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających
na terenie Smolca. Dowcipny tekst nawiązujący do współczesnych
wydarzeń, pełna emocji i bezbłędna gra młodych artystów, którzy
opanowali całkiem spore kwestie, sprawiły że wszyscy oglądali, przeplatane kolędami chóru, przedstawienie z wielką przyjemnością.
Występ dzieci nagrodzono owacją na stojąco, a pani dyrektor zaprosiła mieszkańców na kolejny występ za rok. Podczas spotkania została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla poszkodowanej w pożarze
rodziny.
Dziękujemy za przybycie.
Organizatorzy

Spotkanie opłatkowe
w Romnowie

Smolec pod znakiem z polotem
Mieszkańcy Smolca obchodzą w tym roku bardzo okrągłą
rocznicę 700-lecia udokumentowanej historii ich miejscowości.
Zorganizowali z tej okazji szereg wydarzeń, które mają służyć przypomnieniu tego faktu, stworzyć symbole, które spajałyby tę intensywnie
rozwijającą się wieś. W pierwszej kolejności, w trybie konkursowym,
wybrano hasło „Smolec z polotem”, które przedstawia wizję, dążenia i wyobrażenia mieszkańców o potencjale i możliwościach miejscowości. Obecnie zostały zakończone prace nad wizualizacją hasła.
Komitet organizacyjny obchodów 700-lecia Smolca powołany spośród członków smoleckich organizacji, przy współpracy i z dużym
wsparciem z Gminy, zrealizował projekt graficzny logo miejscowości.
Wykonania projektu podjęła się artysta plastyk Monika Giza. Zatem
zapraszamy do zapoznania się z naszą wizytówką, którą od tej pory
będziemy sygnować materiały dotyczące Smolca.
W imieniu organizatorów obchodów 700-lecia Smolca
Joanna Dereń-Maciejewska

Prośba do Smolczan i nie tylko
Działając w imieniu komitetu obchodów 700-lecia Smolca chcielibyśmy zaprosić jego mieszkańców, jak również wszystkie osoby, które
mogłyby nam pomóc, o udostępnienie zdjęć naszej miejscowości z rodzinnych archiwów. Zapewne wielu z Państwa ma w swoich zbiorach
różne ciekawe fotografie lub inne pamiątki związane ze Smolcem.
W ramach obchodów chcielibyśmy stworzyć monografię miejscowości,
w której takie skarby mogłyby zostać pokazane szerszemu gronu.
Zapraszamy zatem do kontaktu:
Smolec24.pl, Tomasz Soróbka, tel. 601 798 808,
mail: kontakt@smolec24.pl;
Towarzystwo Przyjaciół Smolca, Joanna Dereń-Maciejewska,
tel. 504 078 336, mail: tps.smolec@gmail.com
Za udostępnione archiwa przewidujemy okolicznościową niespodziankę, która będzie wręczona w trakcie obchodów 700-lecia,
czyli 11. czerwca 2016
JDM
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30 stycznia 2016 r. w świetlicy w Romnowie odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy wsi.
Na to spotkanie przybyło 90 % mieszkańców, z czego bardzo się
cieszymy oraz zaproszeni goście. Zaszczycili nas swoją obecnością:
Burmistrz MiG Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć z żoną, Państwo Litwinowie, Pani Ewa Kołodziej z mężem, Ksiądz Proboszcz Robert Gromadzki, sołtys wsi Małkowice Pani Wiesława Bury z mężem, Radni:
Pan Józef Proskin, Rafał Klajber z żoną, przedstawiciel straży Pożarnej z Małkowic Pan Krzysztof Wilczyński z żoną oraz rodzice naszego pana organisty. Wszystkich przybyłych gości przywitała sołtys
wsi Pani Alina Piórkowska.
Spotkanie rozpoczęło się Jasełkami w wykonaniu naszych dzieci, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Występ
bardzo podobał się wszystkim zgromadzonym. Młodzi artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Pan Burmistrz podziękował dzieciom
za ich wspaniały występ, podkreślając, że kultywują aktorskie tradycje
Romnowiaków. Wspólnie odmówiliśmy modlitwę, którą zainicjował
ksiądz proboszcz. Następnie przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem.
W tej rodzinnej atmosferze składano życzenia - zdrowia oraz spełnienia marzeń, o które warto walczyć, doznania radości, którymi należy
się dzielić oraz nadziei, bez której nie da się żyć. Po złożeniu życzeń
uczestnicy spotkania spędzili wspólnie czas przy świątecznie zastawionym stole.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy się przyczynili do uświetnienia tej uroczystości. Na tą okoliczność została pięknie
udekorowana świetlica. Panie jak zwykle przygotowały smaczne potrawy oraz upiekły ciasta. Nasze dzieci przygotowały niespodziankę obdarowując wszystkich własnoręcznie wykonanymi aniołkami. Również
dziękujemy pani, która przygotowała z dziećmi Jasełka.
Tradycyjnie mieszkańcy bawili się do białego rana.
Rada sołecka wsi Romnów

OGŁOSZENIA

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

• Sprzedam dwie działki pow. po 11 arów w Strzeganowicach,
tel. 505 314 429
• Sprzedam jaja wiejskie, Katy Wr., tel. 781 301 320
• Nowy punkt KSERO – kopiowanie, drukowanie, skanowanie
A3 i A4; ul. Kościuszki 20 Kąty Wr., przy Biurze Ubezpieczeń;
tel. 692 886 321
• Kupię komodę koloru jasny brąz z 5 szuﬂadami o szerokości 80 cm, tel. 693 164 693
• Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, nadawaj paczki,
ul. Kościuszki 20 Kąty Wr., przy Biurze Ubezpieczeń
tel. 692 886 321
• UBEZPIECZENIA KURYŚ Beata - 605 477 010. Zapraszamy
codziennie: 9.00 - 17.00; Smolec ul. Różana 1
• Wynajmę lokal usługowy w Kątach Wr. 20 m kw.,
tel. 508 201 082
• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• Wynajmę od zaraz mieszkanie 2-pokoje, Kąty Wr. Rynek,
II piętro, tel. 71 316 62 92
• Kupię grunty rolne, tel. 887 374 712
• KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
• Do Wynajęcia mieszkanie w Gniechowicach, tel. 883 346 864
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 Mokronos Dolny
ul. Stawowa 28

Zapraszamy
www.mgokna.pl

biuro@mgokna.pl

RABAT 50%
2 pierwsze
miesićce
Zakres Œwiadczonych usàug:
 prowadzenie: ksićg handlowych, KPiR, ryczaàt (ewidencje
przychodów), ewidencje VAT;
 obliczanie podatków: CIT, PIT, VAT oraz podatków lokalnych;
 kompleksowa obsàuga kadrowo-pàacowa pracowników;
 inne czynnoŒci uzgodnione z klientem.
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GRATIS: moŮliwoŒû korzystania z programu do fakturowania.
Program optymalizuje koszty usàug ksiĖgowych dziĖki
moŮliwoŒci Importu danych do programu ksiĖgowego.
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Siedziba Biura:
ul. TĖczowa 1, 55-080 Kćty Wrocàawskie
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Kontakt:
 www.librobrk.pl
 mail: brk.libro@vp.pl
 tel. 605 057 071
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OGŁOSZENIA

REKRUTACJA
Nestlé Purina PetCare jest światowym liderem w produkcji karm dla psów i kotów. W ofercie firmy znajdują się marki takie
jak GOURMET, FELIX, PURINA ONE, FRISKIES, DARLING, PRO PLAN, DOG CHOW oraz CAT CHOW
Fabryka zlokalizowana pod Wrocławiem, w Nowej Wsi Wrocławskiej (przy drodze nr 35), jest pierwszą w Polsce fabryką firmy
Nestlé Purina. Oferujemy bezpłatny transport z wybranych miejscowości. Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

Pracownik Produkcji

Operator Produkcji

Operator Techniczny

Kierowca Wózka Widłowego

Technik Utrzymania Ruchu
Zgłoszenia (CV) wraz ze wskazaniem nazwy stanowiska, prosimy przesyłać na adres mailowy:
rekrutacja.purina@pl.nestle.com
lub na adres pocztowy:
Nestle Polska S.A. Oddział Purina
Ul. Ryszarda Chomicza 11A
55-080 Nowa Wieś Wrocławska
Z dopiskiem: Rekrutacja

Telefony kontaktowe:
660 630 146
660 630 247
660 630 173
660 630 244

Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z
wybranymi kandydatami.
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