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Świąt wypełnionych
radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego 2017 Roku pełnego optymizmu,
i szczęścia
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Wojciechowski
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskich
Atoni Kopeć
wraz z pracownikami urzędu

Nadchodzi rok kolejnych szans
Szanowni Państwo.
Kończy się 2016r., w chwili gdy to wydanie biuletynu trafi do Państwa domów, będą trwać intensywne przygotowania do Świąt. W wielu rodzinach w tym gorącym okresie będziecie starać się pogodzić
załatwienie pilnych prac domowych z pracą zawodową. Podobnie jest
w naszym urzędzie. Grudzień to miesiąc, w którym trzeba dokończyć
rozpoczęte i kontynuowane w minionym roku inwestycje, a jednocześnie przygotować, skonsultować i uchwalić budżet na następny rok.
Jest to bardzo ważne, aby w tym szybko rozwijającym się świecie nie
stracić czasu.
Już w styczniu chcemy ogłosić pierwsze przetargi na zadania,
które będziemy realizować w 2017 roku. W październikowym wydaniu biuletynu przybliżyłem Państwu sprawy związane z budową
dróg. Powtórzę – za tak ogromną kwotę (ponad 20 mln zł) w naszej
gminie, w ciągu jednego roku nie udało się dotąd nigdy zbudować.
Raz jeszcze dziękuję za to wszystkim, którzy się do tego przyczynili,
wkładając pieniądze lub po prostu przyjęli ze zrozumieniem nasze
potrzeby. Oprócz zadań wspólnych, realizowanych z innymi podmiotami, wykonaliśmy łącznie prawie 2 kilometry nakładek asfaltowych,
co zdecydowanie poprawiło ludziom komfort zamieszkania. Co ważne zadania te zostały wykonane w miejscowościach, w których nie są
realizowane duże inwestycje, a mieszkańcy tych wsi też mają swoje
potrzeby i winni być uwzględniani przy podziale środków budżetowych. Drogi w Pełcznicy, Wojtkowiacach, Baranowicach, Sadkówku, Jurczycach, Kozłowie, Jaszkotlu to tylko przykład na to, że zależy
nam na sprawiedliwym podziale zadań. Dodatkowo wykonane chodniki (również w małych miejscowościach) bardzo poprawiły bezpieczeństwo pieszych – szczególnie dzieci. Razem wykonaliśmy 1,2 km
chodników, w tym w takich miejscowościach jak: Kębłowice, Mokronos Dolny, Strzeganowice i Pietrzykowice. Bardzo dużo zainwestowaliśmy w oświetlenie i poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej. Zależy nam
na tym, aby dzieci i młodzież mogły spędzać wolny czas w dobrych
warunkach. Wykonane place zabaw i boiska ze sztuczną nawierzchnią
są szeroko komentowane w sąsiednich mniej zamożnych gminach.
Nie wszystko udało się tak jakbym sobie tego życzył, powody są
różne. Część z nich jest od nas niezależna, część niestety leży po na-
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szej stronie. To, że się zdarzają jest normalną rzeczą. Jest ważne, aby
z tych zdarzeń umieć wyciągnąć wnioski. Mamy około 2-miesięczne
opóźnienie na budowie Szkoły Podstawowej w Sadkowie. Powód: realizująca zadanie firma ma problem z ludźmi do pracy. Przesuwamy
na 2017 rok budowę świetlicy w Kamionnej i Górzycach, gdyż projektant nie zdążył z wykonaniem projektów. Podobna przyczyna dotyczy
dwóch projektów oświetlenia. Cóż, przy wykonywaniu bardzo wielu zadań pojawiają się trudne do przewidzenia przeszkody. Źle się niestety dzieje, gdy te przeszkody tkwią w nas samych. Skala protestów,
które nie dotyczą już tylko planów zagospodarowania przestrzennego jest w mojej ocenie zbyt duża. Nie chciałbym w tym momencie
mnożyć negatywnych przykładów, ale musimy zdać sobie sprawę, że
to znacznie opóźnia wiele spraw, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia wręcz zrealizowanie zadania. Totalnie skrytykowany pomysł budowy świetlicy w Pełcznicy jest tego przykładem. Odstąpienie od budowy
tego obiektu uniemożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie (nawet do 500 tys. zł), co zupełnie inaczej przedstawiły osoby przeciwne
temu przedsięwzięciu. Nie powtórzmy podobnego scenariusza z planowaną budową pływalni Delfinek. Niewykorzystana szansa na dofinansowanie nigdy nie powraca. Mamy w planach na 2017 rok również
wiele zadań, których bez pomocy środków z zewnątrz nie jesteśmy
w stanie sami zrealizować. Do skutecznego ich pozyskania jest potrzebny odpowiedni klimat, spokój i zgoda. Myślę, że w takim okresie,
w przededniu Świąt Bożego Narodzenia jest to doby czas, aby o taką
zgodę zaapelować. Nadal jesteśmy postrzegani jako przewidywalny
i stabilny samorząd, zróbmy wszystko, aby tak było nadal. Nie bierzmy
przykładu z „góry”. Możemy się różnić spojrzeniem na wiele spraw, ale
wymiana poglądów powinna odbywać się bez wrogości i nienawiści,
w poczuciu odpowiedzialności za gminę. Wykorzystajmy czas, aby coś
kolejnego zbudować, pozyskać nowych inwestorów, stworzyć nowe
miejsca pracy dla nas i naszych dzieci. Niech ta moja prośba i apel
towarzyszą nam przy wigilijnym stole w każdej rodzinie. Życzę Wszystkim w 2017 roku pomyślności i sukcesów, w pracy i w szkole, a tym
którzy są na emeryturze przede wszystkim zdrowia.
Burmistrz MiG
Antoni Kopeć
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APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwracają się do mieszkańców Gminy z prośbą o reagowanie
w sytuacjach nagłych, gdy osoba przebywa na mrozie lub zasłabnie.
Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz mieszkających samotnie.
Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach.
Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją
w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań.
W takich sytuacjach możemy powiadomić komisariat policji, pogotowie ratunkowe, ośrodek pomocy społecznej, bądź zadzwonić
na numer alarmowy i przekazać informacje o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kątach Wrocławskich

PROJEKTY PLANISTYCZNE NA ETAPIE WYŁOŻENIA:

listopad - grudzień 2016
1. Zmiana suikzp gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec
Wyłożenie 10.11.16 r. - 30.11.16 r.
Dyskusja 30.11.2016 r. godz. 10:00
Uwagi do 21.12.2016 r.
2. Mpzp wsi Zachowice, dla rejonu złoża „Zachowice”
Wyłożenie 14.11.16 r. - 12.12.16 r.
Dyskusja 08.12.2016 r. godz. 10:00
Uwagi do 02.01.2017 r.
3. Mpzp wsi Sośnica
Wyłożenie 30.11.16 r. - 30.12.16 r.
Dyskusja 09.12.2016 r. godz. 12:00
Uwagi do 20.01.2017 r.
4. Mpzp wsi Różaniec
Wyłożenie 30.11.16 r. - 30.12.16 r.
Dyskusja 09.12.2016 r. godz. 13:00
Uwagi do 20.01.2017 r.
5. Mpzp wsi Kębłowice dla działek 3/57 i 3/58
Wyłożenie 30.11.16 r. - 30.12.16 r.
Dyskusja 09.12.2016 r. godz. 14:00
Uwagi do 20.01.2017 r.

Brak opłat za wpis
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r., poz. 584 ze zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG,
zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG
są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem
prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych
w CEIDG oraz wobec Ministra Rozwoju. Podmioty te sugerują również konieczność dokonania polecenia przelewu na podane konto,
w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie z CEIDG.
Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.

PODZIĘKOWANIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich serdecznie dziękuje anonimowemu Darczyńcy, który w okresie zimowym
2015 oraz 2016 sponsoruje obiady dla 21 osób z terenu naszej Gminy.
Dziękujemy również Pani Zofii Czajkowskiej z Baru Mlecznego w Kątach Wrocławskich za współpracę i pyszne obiady przygotowywane
dla potrzebujących.
Pracownicy GOPS w Kątach Wrocławskich

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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Młody obywatel w urzędzie
5 grudnia 2016 roku wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach
Wrocławskich złożyła młodzież z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika wraz z opiekunką Justyną Borowską. W ramach projektu „Młody
obywatel” uczniowie zapoznali się zasadami funkcjonowania samorządu i samego urzędu. Młodzież spotkała się m.in. z Burmistrzem
Antonim Kopciem, Zastępcą Burmistrza Mieczysławem Repsem,
w czasie spotkania zadawała pytania, a burmistrzowie na nie szczegółowo odpowiadali. Wizyta w urzędzie była również okazją do zobaczenia obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich. Sekretarz Lucyna Garbaczonek oprowadziła młodych
mieszkańców po każdym z wydziałów, dzięki czemu zgodnie z hasłem
tegorocznej wizyty młodzież poznała „Urząd od podszewki”.
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Pomnik Jana Remlingera
21 listopada na Cmentarzu Komunalnym
w Kątach Wrocławskich uroczyście poświęcono pomnik Jana Remlingera, Burmistrza Kątów Wrocławskich i współzałożyciela Banku
Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Nowy
nagrobek został ufundowany przez Bank Spółdzielczy. W uroczystości wzięli udział m.in.
Burmistrz Antoni Kopeć, zastępca Burmistrza
Mieczysław Reps, Prezes Banku Spółdzielczego Roman Górczyński, księża Ryszard Reputała
i Mieczysław Kogut, przedstawiciele Rady Miej-

skiej, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Kąckiej Andrzej Cichecki, przedstawiciele banku, rodzina Jana Remlingera oraz mieszkańcy
Kątów Wrocławskich.
Jan Remlinger urodził się w 1901 roku,
w latach 1918-1922 walczył w wojnie polsko-sowieckiej, w Powstaniu Warszawskim działał
pod pseudonimem „Rozpęd”. W latach 19451946 sprawował funkcję Burmistrza Kątów
Wrocławskich. Zmarł w 1966 roku.

Dzielnicowi KP
Kąty Wrocławskie

st. sierż.
Dariusz Janisz
tel. 71 391 17 36,
rejon:
miasta Kąty Wrocławskie

mł. asp. Mateusz Marynowski
tel. 724 788 882,

NOWY SPRZĘT DLA OSP
7 grudnia burmistrz Antoni Kopeć osobiście przekazał strażakom z Jednostek Operacyjno - Technicznych OSP Gniechowice
oraz Smolec dwa zestawy ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego zakupionego przez Gminę Kąty Wrocławskie. Możliwość

rejon:
Baranowice, Bliż, Cesarzowice, Gądów, Gniechowice, Górzyce, Jurczyce, Krobielowice,
Małkowice, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Romnów, Różaniec, Rybnica, Sadowice, Sadkówek, Sadków, Sośnica, Stoszyce,
Stary Dwór, Strzeganowice, Wojtkowice,
Wszemiłowice, Zabrodzie

dysponowania takim sprzętem znacząco podnosi zdolności operacyjne OSP, a co za tym
idzie pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnej Gminy Kąty
Wrocławskie.
Wydział SO

sierż. szt.
Dariusz Dyduła
tel. 600 235 890,
rejon:
Bogdaszowice, Jaszkotle, Kębłowice, Krzeptów, Mokronos Górny, Mokronos Dolny,
Samotwór, Skałka, Smolec, Zybiszów.

Projekt systemu zielonej infrastruktury
9 grudnia br., Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia przeprowadził w Kątach
Wrocławskich konsultacje dotyczące wdrażania projektu systemu zielonej infrastruktury
we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym
(WROF). W spotkaniu konsultacyjnym rozszerzonym o część warsztatową uczestniczyli
przedstawiciele gmin Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

Zapewnienie ochrony przed zabudową
cennych przyrodniczo obszarów, zachowanie
zaplecza przyrodniczego w otoczeniu terenów osadniczych, ograniczenie fragmentacji
obszarów zieleni, poprawa warunków klimatycznych oraz warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji, to główne kierunki działań
w tym projekcie.
Wydział Gospodarki Przestrzennej

Do
zadań
dzielnicowego
należą,
w szczególności:
• ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra
• ochrona
bezpieczeństwa
i
porządku publicznego
• prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem
osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń
mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
• realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej
• realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
• kontrolowanie
przestrzegania
prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.
• współpraca z lokalnymi jednostkami samorządowymi, zwłaszcza radami dzielnic i osiedli i placówkami oświatowymi.
KP Kąty Wrocławskie
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WYKAZ REGULACJI TARYF ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Odbiór odpadów w nowym roku
Poniżej publikujemy harmonogram wywozu z posesji zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie
obowiązujący w I kwartale 2017r. W przyszłym roku odpady zmieszane będą odbierane jeden raz w tygodniu, tworzywa sztuczne
co dwa tygodnie, natomiast makulatura i szkło jeden raz w miesiącu. W br. harmonogram opracowano na okres od kwietnia do grudnia i podano do wiadomości mieszkańców w marcu. Wskazywał on,
iż odbiór odpadów w miesiącach listopad i grudzień będzie realizowany z częstotliwością co dwa tygodnie. W listopadzie mieszkańcy
terenów zabudowy jednorodzinnej zgłaszali wielokrotnie, że taka częstotliwość jest dla nich uciążliwa. W związku z tym podjęto rozmowy z Zarządem WPO Alba S.A. na temat realizacji zawartej umowy
oraz zmiany harmonogramu. Zarząd Spółki Alba wykazał gotowość
do współpracy z Gminą, czego wynikiem jest cotygodniowy odbiór
zmieszanych odpadów komunalnych.
Harmonogram dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (www.katywroclawskie.pl)
oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (www.bip.zgmkwr.pl)

Na podstawie ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28-06-2006r. w sprawie „określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ŚLĘŻA” Gniechowice informuje, że od
dnia 01.12.2016r. wprowadza nowe stawki dostawy usług na pobór
wody i odprowadzanie ścieków dla niżej podanych grup odbiorców.
Nowe taryfy (wniosek spółdzielni Nr Ldz. 129/2016r. z dnia 12-092016r.) zostały zweryfikowane i zatwierdzone do stosowania w okresie
od 01.12.2016r. do 30.11.2017r. przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich Uchwałą Nr XXIII/309/16 z dnia 27.10.2016r.
Grupa odbiorcy

Cena w PLN
netto

Zimna woda

gospodarstwo domowe ZWGd

2,56 zł/m3

2.

Zimna woda

przemysłowe ZWP

5,33 zł/m3

3.

Zimna woda

gmina ZWGm

4,20 zł/m3

4.

Zimna woda

pobór hurtowy ZWH

3,17 zł/m3

5.

Ścieki

gospodarstwo domowe OŚGd

4,01 zł/m3

6.

Ścieki

przemysłowe OŚP

6,75 zł/m3

7.

Ścieki

gmina OŚGm

6,13 zł/m3

8.

Ścieki

Osiedle Ogrody OŚGd-O

5,11 zł/m3

Lp

Rodzaj usługi

1.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych 2017
MIEJSCOWOŚCI

STYCZEŃ

Bogdaszowice, Czerńczyce, Jurczyce, Kamionna, Kilianów,
Romnów, Samotwór, Stoszyce, Szymanów, Stradów,
Skałka, Wszemiłowice, Zachowice

LUTY

MARZEC

PONIEDZIAŁKI 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20,27

Zabudowa wielorodzinna: Kąty Wrocławskie, Smolec,
Gniechowice
Bliż, Baranowice, Krzeptów, Kębłowice, Małkowice,
Pietrzykowice, Rybnica, Różaniec, Strzeganowice,
Sadowice, Sadkówek, Sośnica, Sadków
Cesarzowice, Gniechowice, Gądów, Górzyce, Jaszkotle,
Kozłów, Krobielowice, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica,
Sokolniki, Stary Dwór, Wojtkowice, Zybiszów, Zabrodzie

WTORKI

ŚRODY

3, 10, 17, 24,
7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28
31

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22,
29

Zabudowa wielorodzinna: Kąty Wrocławskie, Gniechowice

Mokronos Dolny, Mokrons Górny, Smolec
CZWARTKI

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23

2, 9, 16, 23,
30

Zabudowa wielorodzinna: Smolec, Krzeptów

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka
PIĄTKI

2, 7sob.,13, 20,
3, 10, 17, 24,
3, 10, 17, 24
27
31

Zabudowa wielorodzoinna: Kąty Wrocławskie

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych 2017
Miejscowości

Kąty Wrocławskie

WTOREK

Gądów, Jaszkotle, Kębłowice, Krzeptów,
Mokronos Górny, Mokronos Dolny,Nowa Wieś
Wrocławska, Romnów, Skałka, Samotwór,
Zybiszów

ŚRODA

Smolec

4

PONIEDZIAŁEK

Baranowice , Bliż, Bogdaszowice, Kozłów, Nowa
Wieś Kącka, Małkowice, Pełcznica, Różaniec,
Rybnica, Pietrzykowice, Sadków, Sadkówek,
Sadowice, Sośnica, Sokolniki, Stoszyce

Cesarzowice,Czerńczyce, Gniechowice, Górzyce,
Jurczyce, Kamionna, Kilianów, Krobielowice,
Stary Dwór, Stradów, Strzeganowice,
Szymanów, Wojtkowice, Wszemiłowice,
Zabrodzie, Zachowice

Do powyższych cen zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie
doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości ustalonej
w odrębnych przepisach.
Zbigniew Białek, Prezes Zarządu

CZWARTEK

PIĄTEK

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

plastik

2, 9, 23

6, 20

6, 20

makulatura

16

13

13

szkło

2, 30

27

27

plastik

10 ,24

7, 21

7, 21

makulatura

17

14

14

szkło

3, 31

28

28

plastik

11, 25

8, 22

8, 22

makulatura

18

15

15

szkło

4

1

1, 29

plastik

12, 26

9, 23

9, 23

makulatura

19

16

16

szkło

5

2

2, 30

plastik

13, 27

10, 24

10, 24

makulatura

20

17

17

szkło

7sob.

3

3, 31

Na terenie województwa dolnośląskiego ruszyła Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec poprzez to narzędzie
internetowe może teraz przekazać policjantom informacje o zagrożeniach, jakie zaobserwował. Zostaną one sprawdzone przez funkcjonariuszy, którzy podejmą dalej działania. Aby przekazać informację
o danym miejscu, gdzie według subiektywnej oceny zgłaszającego dochodzi do niepokojących, naruszających prawo zjawisk, należy wejść
na policyjną stronę internetową komendy wojewódzkiej, komendy
miejskiej bądź powiatowej. Tutaj znajdziecie szczegóły:
http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje
skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
• bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
• w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które
w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich
poczucie bezpieczeństwa.
W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: kmzb@policja.gov.pl
Strona nie służy do zgłaszania potrzeby
pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać
z numerów alarmowych 112, 997.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią
reakcję Policji.

INFORMACJE
INFORMACJE Z GMINY

Integracja poprzez taniec
Taniec może łączyć ludzi, pokolenia i stać
się okazją do poznania się nawzajem. Tak
też było w przypadku niezwykłego spotkania w Jaszkotlu, które odbyło się w ramach
współpracy Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Jaszkotlu. Do dzieci mieszkających
Ośrodku przyjechała uczennica ze Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Milla Kędzierska.
Milla zatańczyła dla dzieci i nauczyła ich
paru ruchów tanecznych. Początkowa nieśmiałość szybko została przełamana i do tańca włączyły się dzieci i młodzież z Ośrodka.
W chwili odpoczynku można było porozmawiać z gościem, a całe spotkanie zakończyło się pamiątkową fotografią.

Występ grupy „Teatr Zagubionych Zdarzeń”
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
W roku szkolnym 2015/16 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach
Wrocławskich realizowany był przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” projekt, pt.: „Żyć
w zgodzie z kulturą”.
W ramach tego projektu odbywały się
m. in. warsztaty teatralne, prowadzone
przez współpracującego od kilka lat z Ośrodkiem, aktora - mima pana Tomasza Żytkę.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Ich gra aktorska, współpraca,
wzajemna pomoc, pewność siebie z tygodnia na tydzień była coraz bardziej profesjonalna. Uwieńczeniem Warsztatów Teatralnych
był udział w Konkursie „Arlekin” organizowanym przez GOKiS w Kobierzycach, gdzie grupa zajęła DRUGIE MIEJSCE i zdobyła SREBRNĄ
STATUETKĘ. Był to ogromny sukces dzie-

ci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz autyzmem, ponieważ
Grupa „Teatr Zagubionych Zdarzeń” była jedyną taką wśród występujących grup ze szkół
masowych.

Nauczyciel - opiekun grupy teatralnej, mgr
Anna Stępień

Najwyższe miejsce!

Monika Wiejacka

Mikołajki u św. Filomeny
6 grudnia, do dzieci zgromadzonych
na mszy św. roratniej w kościele p.w. Św.
Filomeny w Gniechowicach, przyszedł Św.
Mikołaj. I to ten prawdziwy Mikołaj - święty
biskup z Miry. Jak co roku przyniósł prezenty
dla wszystkich dzieci: od grzecznych kilkulatków poczynając, na nieco zbuntowanych gimnazjalistach kończąc. O dorosłych parafianach
Mikołaj również nie zapomniał i częstował ich
pysznymi cukierkami. Śmiechom i radości nie
było końca. Czekamy na Ciebie, święty Mikołaju, w przyszłym roku! Za przygotowanie
paczek dziękujemy panu Sołtysowi, Radzie
Sołeckiej oraz parafii p.w. św. Filomeny. Zdjęcie udostępnił pan Przemysław Bednarek.
A na początku stycznia serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru „Filomena”. Więcej informacji na:
http://filomena.gniechowice.info.

Monika Sagan

Św. Mikołaj w Nowej Wsi Kąckiej
Drogi Mikołaju pragniemy podziękować
za spotkanie w dniu 4 grudnia i ogrom prezentów, które rozdałeś naszym dzieciom
w kościele w Nowej Wsi Kąckiej. Moc uśmiechów i radość naszych dzieci niech będzie
dla wszystkich Twoich pomocników i Ciebie
wyrazem wdzięczności i wynagrodzeniem
za trud oraz włożoną pracę na rzecz naszej
lokalnej społeczności.

Rodzice dzieci z Nowej Wsi Kąckiej

Święci odgrywają ważną rolę w życiu każdego chrześcijanina. To oni orędują za nami
u Boga, wspierają nas, są naszymi patronami,
możemy ich naśladować i modlić się do nich.
Na szczególną uwagę zasługuje święty Maksymilian Kolbe. Ten prosty człowiek, a zarazem
brat zakonny – franciszkanin, stał się męczennikiem XX wieku. Kiedy wybuchła II wojna
światowa, okupanci zajęli klasztor i aresztowali wielu braci, gestapo wywiozło również
ojca Maksymiliana do obozu Auschwitz – Birkenau, gdzie był prześladowany i katowany
z racji bycia duchownym. Z obozowego bloku nr 10, gdzie przebywał przyszły święty,
uciekł jeden ze współwięźniów. W odwecie
strażnicy skazali na śmierć głodową dziesięciu więźniów, wśród których znalazł się pan
Franciszek Gajowniczek. Wiedząc, co go czeka,
zaczął szlochać i płakać, że już więcej nie zobaczy swojej żony oraz dzieci. Wówczas przed
komendantem obozu wystąpił ojciec Maksymilian, proponując przyjąć na siebie wyrok
za swojego brata. Był to jedyny przypadek
w tym obozie, gdzie ktoś oddaje swoje życie
za drugiego człowieka. 14 sierpnia 1941 roku
w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny kapłan oddał swoje życie. Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach
zorganizował XI Ogólnopolską Franciszkańską
Olimpiadę Wiedzy o Świętym Maksymilianie
dla Szkół Podstawowych. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci świętego Maksymiliana Marii
Kolbego, odnoszenie zdobytej wiedzy o św.
Maksymilianie do współczesności i inspiracja
własnych zachowań na wzór świętego, zainteresowanie dzieci wiedzą religijną, odkrywanie
i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz współ-

praca katechetów w zakresie pracy z uczniem.
Zadaniem uczestników ze szkół podstawowych z całej Polski było wykonanie samodzielnie na temat świętego pracy plastycznej
w formacie A3 w jednej z podanych technik.
Uczniowie mieli przedstawić w pracy fragment z książki Marii Kączkowskiej pt: „Ojciec
Kolbe”. Cieszy mnie fakt, że uczennica Zuzanna
Bieszczad z klasy Va ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach
Wrocławskich zdobyła I miejsce. Dziewczynka
wykonała pracę plastyczną techniką akwarele.
Jej dzieło znajduje się na stronie internetowej
www.olimpiada.francziszkanie.pl
Zuzannie oraz jej rodzicom gratuluję
i życzę dalszych sukcesów.
Praca plastyczna Zuzanny Bieszczad

Adam Wilczyński - katecheta

Trzej Królowie w Smolcu!
Po raz pierwszy Fundacja Orszak Trzech
Króli, Stowarzyszenie Chóru “Smolec Cantans”
wspólnie z Parafią Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Smolcu, Stajnią Smolec (pensjonatem dla koni), Chórem Parafialnym i Scholą
organizują Orszak Trzech Króli w Smolcu. Orszak wyruszy 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) po Mszy św.
o godz. 10.30 czyli koło godz. 11.30. Na zakończenie Orszaku, Trzej Królowie oddadzą hołd
nowonarodzonemu Jezuskowi i będą uczestniczyć we Mszy św. o godz. 12.30
Zapraszamy
wszystkich
mieszkańców Smolca, Krzeptowa, Mokronosów, Rybnicy, Wrocławia oraz innych sąsiednich
miejscowości do licznego udziału. W sposób
szczególny zapraszamy dzieci. Bardzo prosi-

my, aby rodzice pomogli dzieciom przygotować stroje aniołka, pasterza, króla czy innych
bohaterów jasełek.
Każdy uczestnik otrzyma koronę i nalepkę
oraz śpiewnik, przygotowany przez Fundację
Orszak Trzech Króli, bo bardzo zależy nam
na wspólnym głośnym, radosnym kolędowaniu. Jest możliwość pobrania aplikacji pod
nazwą Orszak Trzech Króli i kolędować przy
użyciu telefonu.
Zachęcamy zagłosować na Smolec w ramach konkursu – Głosuj na wielbłąda! I wygraj korony!
http://orszak.org/konkursy/konkurs-glosuj-na-wielblada-i-wygraj-korony-18.html
Liczymy na Państwa udział!
Marek Gierczak
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II GPP Kadetów
W dniach 15-17 listopada w Drzonkowie odbyło się II Grand Prix
Polski Kadetów. Znakomicie w turnieju zaprezentował się mieszkaniec Sadkowa Jakub Matkowski (reprezentujący klub LKS Odra Głoska),
który zajął VII miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, że Jakub „przesunął
się” o 19 pozycji, bo na zawodach rozstawiony był z numerem 26. Sukces tan dał Mu awans do III Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Kadetów, który będzie rozgrywany w Luboniu.
Iwona Liss-Matkowska

Wszyscy uczniowie mogli dzisiaj pobawić się do znanych rytmów. Nad
przebiegiem imprezy czuwała p. Anita Sudoł, która wraz z „Zumbiakiami” przygotowała imprezę. Po uśmiechniętych buziach wychodzących dzieci można wnioskować, że zabawa była udana i z pewnością
powtórzymy to w przyszłym roku. Dziękujemy wszystkim wychowawcom za pomoc w sprawnym przebiegu imprezy oraz wspólną zabawę
z uczniami.

Sportowe podsumowanie
Koniec roku skłania do podsumowań wyników rywalizacji sportowej szkół podstawowych. Na opublikowanym na stronie Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego komunikacie podano pełne
zestawienie (wyników z 10 najlepszych dyscyplin) każdej szkoły na Dolnym Śląsku. Nieźle wypadły szkoły podstawowe naszej gminy. Na około 550 sklasyfikowanych szkół, powyżej średniej wypadło 5 z naszej
gminy: 70. SP Sadków (833 pkt.);168. SP Gniechowice (736 pkt.); 195.
SP Smolec (723 pkt.); 222. SP-1 Kąty Wr. (702 pkt.); 233. SP-2 Kąty Wr.
(694 pkt.)
Oczywiście nie jest to jedyny miernik jakości pracy nauczycieli, czy
aktywności sportowej w szkole. Małe szkoły mogą propagować turystykę, gry nie objęte współzawodnictwem (gra w palanta kwadrant,
ringo itp.).
Janusz Nikiel

EDUKACYJNA WYCIECZKA DO LEROY MERLIN
2.12.2016 dzieci z klas 0-3 ze Szkoły Podstawowej w Małkowicach
miały okazję uczestniczyć w bezpłatnych, oryginalnych warsztatach
przyrodniczych w markecie Leroy Merlin na Bielanach Wr. Celem
tych warsztatów jest uczenie dzieci pielęgnacji roślin – jakie warunki sprzyjają ich właściwemu rozwojowi oraz rozbudzanie zainteresowań przyrodą.
Spotkanie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
W części teoretycznej dzieci zapoznały się z ciekawą prezentacją dotyczącą ekologii i roślin. Organizatorzy przygotowali zestaw pytań, były
zagadki i konkursy. Nie zapomniano o ciekawych nagrodach, jak również o obfitym poczęstunku.
Część praktyczna warsztatów to działania dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymali gustowne fartuszki, ochronne rękawiczki, łopatki, ziemię
i kolorowe doniczki. Pod fachowym okiem pracowników sklepu dzieci samodzielnie przesadzały przygotowane dla nich kwiatki. Każdy starannie, ostrożnie i z wielkim przejęciem wykonywał swoją pracę. Nikt
nie zapomniał o podlaniu przesadzonej roślinki.
Po odpowiedzialnej i jakże satysfakcjonującej pracy dzieci zwiedziły
wnętrze sklepu – asortyment oraz pomieszczenia socjalne.
W wyśmienitych nastrojach, z własnoręcznie posadzonym kwiatkiem, nagrodami, pamiątkowym dyplomem i dużą wiedzą przyrodniczą wróciliśmy do szkoły.
Fakt samodzielnego sadzenia kwiatka oraz możliwość zabrania go do domu, gdzie dzieci będą mogły stosować poznane zasady
dbania o roślinę, to ogromna frajda dla wszystkich. Takie akcje rozbudzają świadomość ekologiczną i poczucie piękna otaczającej nas przyrody. To była niezwykle pouczająca wycieczka.

V. Jamroz

Zumbowe Andrzejki w SP1
Zgodnie z polską tradycją 25 listopada obchodziliśmy w naszej
szkole Andrzejki, tym razem na sportowo. Na czwartej lekcji wszystkie klasy spotkały się na sali gimnastycznej. Najpierw uczniowie
opowiedzieli krótką historię Andrzejek oraz omówili zasady bezpieczeństwa podczas imprezy w tak licznym gronie. Zabawa rozpoczęła się rozgrzewką, podczas której uczestnicy mogli sprawdzić swoje
umiejętności i koordynację ruchową. Podczas chwili przerwy, naszą
imprezę uświetnił swoim występem tanecznym Kacper Kuczek uczeń
kl. 6. Po udanym pokazie zebrał gorące brawa i pochwały. W dalszej
części zabawy swoje pokazy miały jeszcze dwie grupy z naszej szkoły:
Grupa Taneczna „Zumbiaki” oraz dzieci z koła tanecznego z kl. 2 i 3.
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Zespół ds. promocji szkoły

Dzieci ze świetlicy środowiskowej
w Romnowie w Teatrze Muzycznym CAPITOL
W dniu 3. grudnia 2016 roku dzieci z Romnowa wybrały się
do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, na spektakl pt.: „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Miło spędziły ten dzień, gdyż przed spektaklem odwiedziły McDonalda. Wyjazd był dla dzieci upominkiem
z okazji Mikołajek. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” to opowieść o przezwyciężaniu własnych słabości. Do tego bardzo barwna, pełna zwrotów akcji i przygód, które przeżywają Dorotka, Strach na Wróble,
Blaszany Drwal i Tchórzliwy Lew. Doskonale widać w niej przeciwieństwa, jakimi są dobro i zło. W spektaklu zagrało i zaśpiewało ponad
20 aktorów. Autorem muzyki jest, znany m.in. z grupy Voo Voo, Mateusz Pospieszalski, a choreografię stworzył tancerz i zwycięzca pierwszej polskiej edycji programu „You Can Dance - Po prostu tańcz” Maciej
Florek. Spektakl dostarczył dzieciom wielu wrażeń artystycznych. Składamy serdeczne podziękowania Gminie Kąty Wrocławskie za sfinansowanie wycieczki oraz mamom za pomoc podczas wycieczki.

Opiekun świetlicy środowiskowej

XVIII PRZEGLĄD RECYTATORSKI LITERATURY
PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ
Już po raz osiemnasty w Szkole Podstawowej w Małkowicach odbył się
Przegląd Recytatorski Literatury Patriotycznej i Religijnej. Przedstawiciele
szkół z Sadkowa, Smolca, Gniechowic i Kątów Wrocławskich oraz gospodarze zaprezentowali się w przygotowanych utworach. W związku z tym, że
rok 2016 został ogłoszony rokiem Sienkiewicza, uczennice z naszej szkoły
Nina Murawska i Zofia Pakuła wyrecytowały fragmenty noweli „Sachem”
oraz „W pustyni i w puszczy”.
Po występach indywidualnych zaprezentowali się uczniowie z Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaszkotlu.
W żywiołowym przedstawieniu pt. „Bądźmy miłosierni dzisiaj” przypomnieli nam proste prawdy mówiące o zachowaniu względem drugiego człowieka. Nasze coroczne spotkania to okazja do obcowania z poezją i prozą,
ale także szansa na integrację uczniów z naszej gminy, dlatego już dziś
zapraszamy na kolejny przegląd.
M. Wiejacka
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Antoniego Janków
Radnego Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w latach 1994-2002

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
Rada Miejska i pracownicy UMiG

INFORMACJE Z GMINY OGŁOSZENIA

PODZIĘKOWANIE

Konkurs Misja – Książka!
OGŁOSZENIA DROBNE
Wyrazy wdzięczności za jezdnię dobrej jakości na D-2003 Panu
Sześć dziewcząt z Gimnazjum im. Burmistrzowi i Wykonawcom składają mieszkańcy Czerńczyc i Zachowic.
M. Kopernika w Kątach Wrocławskich napisało książkę – zbiór opowiadań „Sześć
talizmanów”.
Bierze ona udział w konkursie Misja –
Książka! Głosowanie na 50 najlepszych
książek potrwa do 15 stycznia 2017 r. Zachęcamy do czytania i głosowania!
To dobra lektura na długie zimowe wieczory https://ridero.eu/pl/books/
szesc_talizmanow/
Prosimy o udostępnianie linku do głosowania rodzinie i znajomym na całym
świecie.

PODZIĘKOWANIE
Bardzo dziękuję za pomoc w zbiórce pieniędzy, zabawek oraz środków czystości dla chorych dzieci z ośrodka w Jaszkotlu oraz na Szlachetną
Paczkę dla osób potrzebujących z naszej gminy. Podziękowania sołtysom z Cesarzowic, i Mokronosu Dolnego, mieszkańcom i wszystkim,
którzy przyczynili się do tych szlachetnych działań.
radna Danuta Drożdż

POLOmarket w Kątach Wrocławskich
Na terenie byłego Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich
trwa budowa nowego sklepu, będzie to POLOmarket o powierzchni 1100
metrów kw. POLOmarket to polska sieć supermarketów, zbudowana od
podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Sklep ten poszerzy ofertę obiektów handlowych z produktami spożywczo-przemysłowymi.
Z obserwacji widać, że funkcjonująca w Kątach Wr. Biedronka przy ul. Nowowiejskiej i SPAR obok stacji BP przy autostradzie nie wystarczają.

Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, życzy mieszkańcom
radna Danuta Drożdż

Maximus w Final Four
W terminie 28-29.12.2016 Maximus będzie uczestnikiem wielkiego Final
Four o Puchar Polski PZKOSZ w koszykówce mężczyzn, który odbędzie się
w Krakowie. Wraz z naszym zespołem o końcowy tryumf będą walczyć
drużyny o wielkich koszykarskich tradycjach: Stomil Olsztyn, Chromik Żary
oraz R8 Basket AZS Politechnika Kraków. Koszykarze z Kątów Wrocławskich
zrobią wszystko co w ich mocy, by puchar trafił do naszego miasta, ale
pamiętajmy, że już sam awans do tego szczebla rozgrywek należy uznać
za wielki sukces. Gratulujemy!

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

• Sprzedam opryskiwacz Pilmet zaczepiany, używany
1000 litrów – cena: 3000 zł tel. 665 172 701
• TAXI JANUSZ, Kąty Wrocławskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397
• Sprzedam działkę budowlaną z rozpoczętą budową
domu jednorodzinnego w Kątach Wr. przy
ul. Okrzei, cena do uzgodnienia. tel. 71 316 76 52
• MIÓD prosto z ula Pasieka Smolecka, tel. 533 183 897
• Sprzedam agregat uprawowy Agromichalak, używany, 4,2 m z przednim wałkiem, cena: 4000 zł.
tel. 665 172 701
• Odzież używana, stroiki świąteczne, firanki.
Firanki Kąty Wr. ul. Nowowiejska (naprzeciwko
Biedronki), tel. 792 675 798
• Sprzedam działki budowlane w Strzeganowicach
(22 ary lub 2 x 11 arów), tel. 503 314 429
• Sprzedam dom w Kątach Wr., cena do negocjacji.
tel. 509 800 616.
• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• Sprzedam mieszkanie w Kątach Wr., 70 m kw., 4 pokoje z kuchnią lub zamienię na mniejsze.
tel. 662 030 452
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TERAPIA EEG BIOFEEDBACK
– TRENING MÓZGU
W Polsce, tak jak na całym świecie, wzrasta z roku na rok liczba dzieci potrzebujących wsparcia w prawidłowym rozwoju, w edukacji.
W każdej klasie spotyka się co najmniej kilku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. EEG BIOFEEDBACK ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Przeznaczony
jest dla dzieci z ADHD, z ADD, z dysleksją, z dysgrafią, z Zespołem Aspergera z zaburzeniami lękowymi, które utrudniają im
osiąganie sukcesów w nauce oraz realizację pomyślnych kontaktów rówieśniczych.
Dla wspomnianej grupy uczniów, szczególnie szkół podstawowych, dobrym wsparciem terapeutycznym, zalecanym często przez PPP, jest trening EEG BIOFEEDBACK.
EEG BIOFEEDBACK oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne.
Dzięki tej metodzie trenującemu dostarczane są informacje zwrotne o jego stanie fizjologicznym. Pacjent w sposób świadomy uczy
się zmieniać wzorzec wytworzonych fal mózgowych, tak aby mózg
pracował wydajniej i szybciej. Trening ten odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzieci mogą wybierać formę
prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD. Terapia jest całkowicie bezpieczna bez skutków ubocznych,
niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna.
Jestem certyfikowanym terapeutą EEG BIOFEEDBACK I stopnia. Dysponuję własnym aparatem do treningu EEG BIOFEEDBACK firmy Thought Technology, który jest wyrobem medycznym najwyższej
jakości potwierdzony certyfikatami: Certyfikat jakości ISO 13485;2003,
Certyfikat medyczny CE. Zapraszam do współpracy rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz do odwiedzania strony internetowej
pod adresem: biofeedbacka – alfa.waw.pl .

KONTAKT pod nr telefonu:

603 562 180
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