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I N F O R M AC J E Z P R AC Y R A DY M I E J S K I E J

Informacja o pracy Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Dnia 27 marca 2014 roku odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.
Tematem głównym była demografia dzieci
w latach 2012–2016 w kontekście planowania wydatków w oświacie oraz demografia
mieszkańców.
Na początku sesji Rada Miejska razem z Burmistrzem podziękowała panu inżynierowi
Ryszardowi Borkowskiemu, kierownikowi
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, za pełną zaangażowania, owocną pracę w latach
2002–2014 dla dobra miasta i gminy i dla
mieszkańców. Pan kierownik przeszedł na
emeryturę.
Informację o demografii dzieci przedstawił
Marek Osiński, dyrektor ZOJO.
Na podstawie wykazu dzieci zameldowanych
na pobyt stały i czasowy trwający ponad trzy
miesiące zaplanowane zostały oddziały klas
pierwszych, które rozpoczną naukę 1 września
br. Do klas pierwszych będą uczęszczać dzieci z lat 2007 i dzieci urodzone do 30 czerwca
2008 roku, a w następnym roku będą uczęszczać dzieci urodzone w drugiej połowie 2008
roku i z 2009 roku. Liczba dzieci w tych dwóch
latach będzie znacząco duża, a po tym okresie
sytuacja wróci do normy.
Liczba uczniów w jednym oddziale klas
pierwszych nie będzie większa niż 25 dzieci.
Najwięcej oddziałów klas pierwszych
1 września zaplanowanych jest w Szkole
Podstawowej w Smolcu tj. w 2014: 6 oddziałów dla 134 dzieci, w 2015: 7 oddziałów
dla 158 uczniów, a później do 2019 roku po
4 odziały dla ok. 86 uczniów.
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich będzie w 2014: 5 oddziałów i 103
dzieci, w 2015: 5 oddziałów i 106 dzieci, a następnych latach do 2019 r. będzie po 3 odziały
dla ok. 70 dzieci .
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich planuje się w dwóch najbliższych
latach po 3 oddziały dla 59 dzieci a później
po 2 odziały dla ok 44 dzieci.
W Szkołach Podstawowych w Sadkowie
i Gniechowicach planuje się w dwóch najbliższych latach po 3 oddziały i po 60 uczniów,
a później do 2019 roku po 2 oddziały dla
ok. 40 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Małkowicach przewiduje się we wrześniu 2014: 2 oddziały dla
34 uczniów, we wrześniu 2015: 2 oddziały
dla 31 uczniów, a w następnych latach do
2019 roku po 1 oddziale po ok. 21 uczniów.
Liczba uczniów w Gimnazjach wynosi w Jaszkotlu 121 uczniów, a w Gimnazjum w Kątach
Wrocławskich 135 uczniów.
Informuję, że w 2006 roku zameldowanych
w gminie było 579 dzieci, natomiast w 2013
– 512 dzieci.
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Demografia mieszkańców w Gminie przedstawia się następująco:
w grudniu 2005 roku było 17 705 mieszkańców,
a w grudniu 2013 roku 20 768 mieszkańców.
W ciągu ośmiu lat liczba mieszkańców naszej
gminy wzrosła w sposób znaczący tj. o 3,063
osoby, a liczba dzieci zmniejszyła się o 67.
Jest to tendencja bardzo niepokojąca.
Powinniśmy się zastanowić, jakie działania
można podjąć w gminnej polityce prorodzinnej celem zmiany tej sytuacji. W chwili obecnej Rada Miejska wskazuje na konieczność
zapewnienia zdrowego żywienia w szkołach
przez restauratorów działających w pobliżu
naszych szkół. Przez m.in. takie działania rodzice bez obaw będą mogli pracować będąc
pewnym, że dziecko ma zapewniony zdrowy
i ciepły posiłek.
W stosunku do 2006 roku:
• liczba mieszkańców wzrosła w: Kątach
Wrocławskich, Baranowicach-Bliżu, Bogdaszowicach, Cesarzowicach, Czerńczycach,
Gądowie, Gniechowicach, Kilianowie,
Krzeptowie, Małkowicach, Mokronosie Dolnym, Mokronosie Górnym, Pełcznicy, Pietrzykowicach, Romnowie, Sadkowie, Sadkówku, Sadowicach, Samotworze, Smolcu,
Sokolnikach, Starym Dworze, Strzeganowicach, Wojtkowicach, Wszemiłowicach,
Zabrodziu i Zachowicach-Stradowie. Największy wzrost zanotowano w Smolcu
(w 2006 r. było tam zameldowanych 1870
osób, a w 2013 r. już 3504 osoby), Krzeptowie (w 2006 r. były tam zameldowane
123 osoby, natomiast w 2013 r. – aż 392
osoby), Kątach Wrocławskich (w 2006 r.
było tam zameldowanych 5495 osób,
a w 2013 r. 6107 osób) i Mokronosie Górnym (w 2006 r. było tam zameldowanych
250 osób, a w 2013 r. – 453 osoby),
• liczba mieszkańców spadła w: Górzycach, Jaszkotlu, Jurczycach, Kamionnej,
Kębłowicach, Kozłowie, Krobielowicach,
Nowej Wsi Kąckiej, Nowej Wsi Wrocławskiej, Rybnicy, Skałce, Sośnicy-Różańcu,
Stoszycach, Szymanowie i Zybiszowie.
Największe spadki odnotowano w Sośnicy-Różańcu, Górzycach, Jurczycach, Kamionnej i Nowej Wsi Wrocławskiej.

Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i przystąpienia:
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Gądów-Jaszkotle,
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie
ulic Lipowej, Platanowej i Brzozowej,
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie
ulic ks. Jerzego Popiełuszki i 1 Maja,
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kąty Wrocławskie
dla terenów w rejonie ulicy Grunwaldzkiej,
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kąty Wrocławskie
dla terenów w rejonie ulic Brzozowej, Mireckiego i Platanowej,
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kąty Wrocławskie
dla terenów w rejonie ulicy Norwida,
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kąty Wrocławskie
dla terenów w rejonie ulic Popiełuszki, Sobótki i Wrocławskiej.
Informuję, że protokół z obrad sesji Rady
Miejskiej, po zatwierdzeniu na następnej
sesji Rady Miejskiej będzie umieszczony na
BIPie, w zakładce: Rada Miejska.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się
25 kwietnia br. Tematem będzie ocena realizacji wniosków Rady Miejskiej podjętych
w okresie 2010–2014.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu, aby atmosfera tych Świąt i życzliwość
międzyludzka pomagała nam wszystkim żyć
szczęśliwie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

INFORMACJE UMiG

DYŻURY

PRACOWNIKA
SOCJALNEGO W BOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kątach Wrocławskich informuje, że od
1 kwietnia 2014 r. w pierwszy i ostatni
wtorek każdego miesiąca odbywają się
dyżury pracownika socjalnego w:
• Biurze Obsługi Klienta w Smolcu
w godzinach 7:30–10:00,
• Biurze Obsługi Klienta w Gniechowicach w godzinach 7:30–8:30.

Drodzy
Przedsiębiorcy
Informujemy, że w Kątach Wrocławskich
funkcjonuje stały punkt nieodpłatnych
konsultacji dla przedsiębiorców oraz osób
chcących założyć własną działalność gospodarczą.
Informacje:
Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu
ul. Wrzosowa 21
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 333 46 69
e-mail: otsbiuro@gmail.com.
Wydział SO

Informacja
USC
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w 2014 roku będzie istniała
dodatkowo możliwość zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w następujące soboty
tj.: 12.07.2014; 09.08.2014; 13.09.2014;
18.10.2014; 22.11.2014; 06.12.2014.
Przypominamy, że termin oczekiwania na
zawarcie związku małżeńskiego cywilnego
wynosi miesiąc.
Ponadto bardzo prosimy wszystkie małżeństwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, które
w 2014 roku obchodzą rocznicę 50-lecia,
60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego
i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medale o kontakt telefoniczny pod
nr (+71) 390 72 11, bądź osobiste zgłoszenie
jubileuszu w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego
(pokój nr 3). Ponadto informujemy, że czas
oczekiwania na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Urząd Stanu Cywilnego

PROJEKTY MPZP
NA ETAPIE WYŁOŻENIA:
kwiecień 2014

Sadków w rejonie ul. Morelowej i Wiśniowej
Wyłożenie 19.03.14 r. – 11.04.14 r. Dyskusja 25.03.2014 r. godz. 12:00
Uwagi do 25.04.2014 r.
Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Przemysłowej
Wyłożenie 25.03.14 r. – 23.04.14 r. Dyskusja 08.04.2014 r. godz. 12:00
Uwagi do 07.05.2014 r.
Kąty Wrocławskie,
dla terenów w rejonie ulic Spółdzielczej i Nowowiejskiej
Wyłożenie 25.03.14 r. – 23.04.14 r. Dyskusja 08.04.2014 r. godz. 12:30
Uwagi do 07.05.2014 r.
Nowa Wieś Wrocławska południe
Wyłożenie 25.03.14 r. – 23.04.14 r. Dyskusja 08.04.2014 r. godz. 13:00
Uwagi do 07.05.2014 r.
BARANOWICE płn.- wsch.
Wyłożenie 31.03.14 r. – 29.04.14 r. Dyskusja 15.04.2014 r. godz. 12:00
Uwagi do 13.05.2014 r.
BARANOWICE – BLIŻ
Wyłożenie 31.03.14 r. – 29.04.14 r. Dyskusja 15.04.2014 r. godz. 13:00
Uwagi do 13.05.2014 r.
PEŁCZNICA
Wyłożenie 22.04.14 r. – 22.05.14 r. Dyskusja 06.04.2014 r. godz. 12:00
Uwagi do 05.06.2014 r.
SADKÓWEK – SOŚNICA
Wyłożenie 22.04.14 r. – 22.05.14 r. Dyskusja 06.04.2014 r. godz. 12:00
Uwagi do 05.06.2014 r.

Czy naprawdę chcesz być
na moim miejscu?
Mandat karny w wysokości 500 zł oraz odholowanie pojazdu na parking strzeżony na koszt
właściciel pojazdu – takie sankcje grożą tym,
którzy zlekceważą zakaz parkowania w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, czyli na tzw. kopercie.
Osobami uprawnionymi do korzystania ze
specjalnych miejsc do parkowania przweznaczonych dla osób niepełnosprawnych są osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową oraz osoby przewożące osoby niepełnosprawne posługujące się w tym przypadku
kartą parkingową wydaną tej osobie. Przypominamy, że osoby nieuprawnione, a parkujące
na wydzielonych miejscach przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych musza się liczyc
z tym iż mogą otrzymać mandat karny.
Karta parkingowa jest jedynym dokumentem,
który uprawnia osoby niepełnosprawne do
parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz na
miejscach wyznaczonych w strefie płatnego
parkowania, czyli tzw. kopertach.
Uprawionymi do posiadania karty parkingowej
są osoby z orzeczonym:

•
•

•
•

stopniem niepełnosprawności (w orzeczeniu konieczne wskazanie do wydania karty),
całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji
(dawniej I gr. inwalidzka),
całkowitą niezdolnością do pracy (dawniej
II gr. inwalidzka),
częściową niezdolnością do pracy (dawniej
III gr. inwalidzka) przyznaną ze względu na
schorzenia związane z narządem ruchu.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć:
• kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał
do potwierdzenia),
• kserokopię dowodu osobistego,
• fotografię (3,5 x 4,5 cm),
• na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu,
• trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na
które należy wpłacić kwotę).
Łucja Krokosz
Kierownik ZGM
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INFORMACJE Z GMINY

Pomóż Organizacjom Pożytku Publicznego

1. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Bartosza Gawrońskiego. W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z
POMOCĄ” Numer KRS: 0000037904; Informacje uzupełniające: 12242 Gawroński Bartosz
2. 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
3. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna
Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” Numer KRS: 0000110993
4. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Krzyś” (pomoc osobom niepełnosprawnym, młodzieży,
seniorom). W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „KRZYŚ” Numer KRS: 0000228742
5. PODARUJ 1% swojego podatku na działal-

ność 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 dla Marty Kopeć. W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Numer KRS:
0000037904 Informacje uzupełniające: dla
Marty Kopeć 1413
7. PODARUJ 1% Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W PIT-cie należy wpisać: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Numer KRS: 0000219742
8. PODARUJ 1% swojego podatku dla chorującego na rzadką chorobę genetyczną
– dystrofię mięśniową Duchene’a Michała
Cymerman. W PIT-cie należy wpisać: 1% dla
Michała Cymerman Numer KRS: 0000325747
9. PODARUJ 1% swojego podatku Grzegorza
Pawlaka. W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Numer KRS:
0000037904 Informacje uzupełniające: Grzegorz Pawlak
10. PODARUJ 1% swojego podatku dla Sławomira Wilczyńskiego – strażaka z Kątów
Wrocławskich, który uległ wypadkowi w czasie pełnienia służby. W PIT-cie należy wpisać:
1% dla „SŁAWEK” Numer KRS: 0000050135
11. PODARUJ 1% swojego podatku dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Zachowice i Okolic Numer KRS: 0000270261
Informacje uzupełniające: cel szczegółowy
NSP ZACHOWICE 1823
12. PODARUJ 1% swojego podatku dla Mateusza Budziar. Nazwa instytucji pożytku publicznego: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Numer KRS: 0000050135 Informacje uzupełniające: SUBKONTO „BUDZIAR”.

• Pozytywnego stosunku do pracy i zdolności

• Praca w zintegrowanym zespole produk-

do współpracy z innymi
• Umiejętności przywódczych
• Umiejętności komunikacyjnych oraz pracy
w grupie
• Znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym
• Dobrej znajomości pakietu MS Office
• Uprawnień energetycznych (1 oraz 2 grupy)
• Książeczki sanepidowskiej
Mile widziane:
• Doświadczenie w środowisku LEAN/TPM
• Znajomość SAP
• Znajomość narzędzi do rozwiązywania problemów
Oferujemy:
• Możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznym środowisku międzynarodowej
firmy
• Bardzo dobrą atmosferę pracy
• Sponsorowane ubezpieczenie na życie
• Opiekę medyczną
• Fundusz emerytalny
• Dodatkowe korzyści zgodnie z polityką firmy

cyjnym, z zastosowaniem wszystkich niezbędnych przepisów z zakresu zdrowia oraz
bezpieczeństwa, a także w zgodzie ze standardami fabryki
• Osiąganie ustalonych celów jakościowych,
ilościowych oraz związanych ze stratami
Od kandydatów oczekujemy:
• Minimum 2 lat doświadczenia w produkcji
• Rozumienia specyfiki działalności fabryki
oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem
• Dobrych umiejętności komunikacyjnych
• Zdolności przystosowania się do zmian
• Motywacji wewnętrznej
• Znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym
• Podstawowej wiedzy z zakresu narzędzi MS
Office
• Książeczki sanepidowskiej
Mile widziane:
• Znajomość zagadanień związanych z higieną żywności
• Uprawnienia energetyczne (1 oraz 2 grupa)
• Pozwolenie na prowadzenie wózków widłowych
• Doświadczenie w środowisku LEAN/TPM
• Znajomość SAP

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 na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości, pod adresem http://www.
mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego. 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

Nabór
pracowników
do Nestlé Purina
Nasza siła wynika z potencjału naszych
pracowników. Szukasz pracy?
Chcesz pracować w międzynarodowym
koncernie spożywczym?
Dołącz do naszego zespołu na stanowisko:
Operator – Lider Obszaru w Oddziale Nestlé
Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej
Poznaj zakres obowiązków:
• Prowadzenie, szkolenie oraz wspieranie
operatorów w swoim obszarze, z zastosowaniem wszystkich niezbędnych przepisów
z zakresu zdrowia oraz bezpieczeństwa,
a także w zgodzie ze standardami fabryki
• Osiąganie ustalonych celów jakościowych,
ilościowych oraz związanych ze stratami
• Zapewnienie zastępstwa dla kierownika zmiany w razie jego nieobecności
Od kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenia zawodowego
• Minimum 2 lat doświadczenia w produkcji
żywności
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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:

Operator Produkcji w Oddziale Nestlé Purina
w Nowej Wsi Wrocławskiej
Poznaj zakres obowiązków:

I N F O R M A C J E U M i G • I N F O R M AC J E Z G M I N Y

Gospodarka
odpadami
W minionym roku w gminnym systemie gospodarowania odpadami zebrano 7072 tony
zmieszanych odpadów komunalnych oraz
670 ton odpadów segregowanych. W punkcie
dobrowolnej zbiorki odpadów (przy ul. Mireckiego w Kątach Wr.) i w czasie wystawki odebrano od mieszkańców 358 t odpadów. Koszty
obsługi systemu gospodarowania odpadami,
w tym segregacji, kształtowały się na poziomie
4 269 400 zł.
Aby dokonać analizy systemu i kosztów z tym
związanych należy ilości wytworzonych odpadów przeliczyć na jednego mieszkańca. Statystyczny mieszkaniec naszej gminy wytwarza
rocznie 356 kg odpadów zmieszanych i zbiera
selektywnie 32 kg surowców tj., łącznie 388 kg.
Zasadniczym czynnikiem, który wpływa na
opłaty ponoszone przez mieszkańców jest
cena zagospodarowania odpadów. Po wejściu
w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady
muszą być zbierane selektywnie, a jednostki,

w ramach realizacji zadania odbioru odpadów,
mogą je przekazywać wyłącznie do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w których poddawane są w pierwszej
kolejności procesowi mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Obecnie prawo zabrania
składowania odpadów nieprzetworzonych.
Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania jest kosztowny. Cena tony odpadów
przyjmowanych do Regionalnych Instalacji
wraz z kosztami transportu wynosi 425 zł.
Aby ograniczyć koszty związane z zagospodarowaniem odpadów należy zatem ograniczyć
ich wytwarzanie. Do pojemników oddawać
mniej, zagospodarowywać we własnym zakresie wszystko co jest możliwe. Masę zmieszanych odpadów komunalnych możemy znacząco zmniejszyć jeśli uruchomimy kompostowniki na obszarze zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej – ciężkie odpady biodegradowalne nie trafią bowiem do pojemnika na odpady
zmieszane. W ramach systemu, dla realizacji
tego celu, mieszkańcy otrzymują pojemniki
na odpady bio. Jeśli gruz i odpady budowlane
trafią do punktów dobrowolnego gromadzenia
odpadów, które znajdują się przy ul. Mireckie-

go w Kątach Wrocławskich i w Gniechowicach
przy ul. Szkolnej, to zostaną wykorzystane na
wykonanie podbudowy dróg. W ten sposób
również ograniczymy masę opadów, za które należy zapłacić na RIPOK. Jeśli w szkołach
i przedszkolach zbierać będziemy makulaturę i zamiast do systemu trafi ona do odbiorcy,
który zajmuje się jej przetwarzaniem – zmniejszymy koszty selektywnej zbiórki, a pieniądze
uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone
dla dzieci. Zatem zwracajmy uwagę na sposób
gospodarowania odpadami w naszych domach.
Segregowanie surowców wtórnych jest kosztowne, ale konieczne. Musimy też wiedzieć, że
w myśl obowiązujących przepisów gmina ma
obowiązek osiągnąć wymagane prawem poziomy odzysku. Z roku na rok są one wyższe,
a jeśli ich nie osiągniemy – będziemy płacić
kary. Wymagane poziomy odzysku osiągniemy
tylko i wyłącznie wtedy, gdy w segregację zaangażowani będą wszyscy mieszkańcy.
Pamiętajmy więc – im więcej odpadów wysegregujemy tym mniej odpadów trafi do Regionalnych Instalacji, a tym samym koszty utrzymania systemu będą mniejsze.
Wydział OŚiR

Praca w Świetlicy
Środowiskowej
Gmina Kąty Wrocławskie poszukuje opiekunek do pracy (umowa zlecenie) z dziećmi
i młodzieżą w świetlicach środowiskowych
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Zabrodzie, Górzyce.
Wymagane wykształcenie pedagogiczne.
Szczegółowych informacji udziela Anna Dębicka pod nr tel. 71 390 71 57

• Znajomość narzędzi do rozwiązywania problemów

• Doświadczenie techniczne
Oferujemy:

• Możliwość zdobycia doświadczenia w dyna•
•
•
•
•

micznym środowisku międzynarodowej firmy
Bardzo dobrą atmosferę pracy
Sponsorowane ubezpieczenie na życie
Opiekę medyczną
Fundusz emerytalny
Dodatkowe korzyści zgodnie z polityką firmy

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) wraz
ze wskazaniem nazwy stanowiska, prosimy
przesyłać na adres mailowy:

rekrutacja.purina@pl.nestle.com
lub na adres pocztowy:

Nestlé Polska S.A. Oddział Purina
ul. Ryszarda Chomicza 13A
55-080 Nowa Wieś Wrocławska
Z dopiskiem: Rekrutacja
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kandydatami.

NOC SÓW W GIMNAZJUM
Wieczór. Księżyc na niebie... cisza... tajemniczy
cień... bezszelestnym lotem przecina mroki
nocy... Sowy, dla jednych ptaki przeklęte, złowieszcze, straszne, od pradziejów łączone
z magią, demonami, złem. Ich skryty tryb życia,
odmienny od innych ptaków wygląd, wydawane nocą głosy budziły lęk. Dla drugich – to
przykład niezwykłego piękna natury, obiekt fascynacji, troski, symbol mądrości i wiedzy.
Uczniowie z Gimnazjum w Kątach Wrocławskich
wzięli udział w NOCY SÓW – ogólnopolskim wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez
Ptaki Polskie i Stowarzyszenie Ochrony Sów.
Spotkanie przygotowane przez nauczycieli gimnazjum, którzy stali się na ten czas Przewodnikami Nocy Sów, miało na celu wprowadzenie
uczestników zajęć w niezwykły świat sów.
Uczestnicy poznali zagadnienia z biologii i
ekologii sów (prelekcja, film). Młodzież zapo-

znała się z odgłosami sów, ich budową, środowiskiem, pokarmem czy typowymi zachowaniami, gatunkami występującymi w Polsce.
Pojęcia szlara, wypluwki nie są im już obce,
a wszystko urozmaicone grami, łamigłówkami,
quizami, poczęstunkiem, upominkami i pamiątkowym dyplomem Człowieka na pTAK.
Mamy nadzieję, że poznanie piękna tych niezwykłych ptaków było dla uczniów niezwykle
interesującą przygodą.
M. M.
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SPORT • INNE

Koszykarze
na wózkach gromią rywali!
W sobotę 29 marca 2014 r. na Hali Widowiskowo Sportowej w Kątach Wrocławskich odbył się Międzynarodowy Turniej koszykówki
na wózkach RGK Cup 2013/2014. Na parkiecie rywalizowały drużyny: Salutare Wrocław,
Far Scyzory Kielce oraz zespół z Czech WBS
Pardubice. W ramach rozgrywek rozegrano następujące spotkania:
Salutare Wrocław – WBS Pardubice 65-32
Far Scyzory Kielce – WBS Pardubice 62-39

Salutare Wrocław – Far Scyzory Kielce 62-48
Turniej stał na wysokim poziomie, zawodnicy
prezentowali efektowne kontrataki i skuteczne bloki. Bardzo dobrze zaprezentowali się
zawodnicy Salutare Wrocław gromiąc wysoko
rywali. Zespół z Wrocławia pod wodzą trenera
Wita Jędrzejewskiego trenuje na Hali Widowiskowo Sportowej w Kątach Wrocławskich

wystąpił w składzie: Andrzej Stróżyński, Adrian
Łabędzki, Sławomir Wilczyński, Krystian Kochaniak, Tomasz Łyko, Grzegorz Strzyż, Michał
Kucharski, Maksymilian Szary, Tadeusz Czyż,
Witold Malisiak, Bartosz Kuźlak, Robert Szarek,
Wit Jędrzejewski.
Klasyfikacja końcowa:
1. Salutare Wrocław
2. Far Scyzory Kielce
3. WBS Pardubice
P. Pilski

Panu

Pawłowi Wojteckiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

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

Mistrzostwa
Województwa
w tenisie stołowym
16 marca w Brzegu Dolnym na hali im. Andrzeja Grubby odbyły się Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym żaków
i żaczek. Na starcie imprezy stanęło blisko
osiemdziesiąt zawodników i zawodniczek.
W turnieju bardzo dobrze zagrał Jakub Matkowski, który pokonał wszystkich przeciwników i zdobył złoty medal Mistrzostwa
Województwa. Warto podkreślić, że we
wszystkich turniejach klasyfikacyjnych oraz
mistrzostwach województwa Jakub stracił tylko 3 sety i nie przegrał żadnego pojedynku.
W przyszłym tygodniu Jakub będzie walczył
o medale Mistrzostw Polski w Gniewie. Bardzo dobrze w kategorii żaczek zagrała Zuzan-

na Gałka, który wygrała trzy spotkania i zajęła
5. miejsce, najwyższe z dotychczasowych
startów. W meczu o awans do strefy medalowej Zuzia przegrała z Weroniką Ożgą (Śnieżnik Stronie Śląskie) 1:3. Patryk Mielniczek
startując po raz drugi na tej rangi turnieju
zajął miejsce 25-32. Gratulujemy!
P. Parszewski
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II edycja Rysia zakończona
W nocy z 5 na 6 kwietnia w Kątach Wrocławskich odbyła się II edycja Nocnego Maratonu
z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich
Sympatyków. W maratonie rywalizowało 52
drużyny z całej Polski. Ponad 200 uczestników
zmagało się z zadaniami przygotowanymi na
11 punktach kontrolnych rozmieszczonych
na całej trasie. Najlepszą drużyną w kategorii służb mundurowych okazali się zawodnicy
z Kłodzka MKB SEMPER HUMILS z czasem 7:23,
drugie miejsce zdobyła drużyna Prawdziwe
Psy (7:38), trzecie miejsce drużyna Jastrzębie
(7:45). W kategorii Open zwyciężyła drużyna:
A jak wygramy – to co nam dacie? z czasem
6:46, na drugim miejscu dotarła drużyna Szybcy i Wściekli (7:21), trzecie miejsce MTS - Drużyna Szpiku KGHM / Drużyna „Daj się wybiegać!” (8:28).

Wyniki znajdują się na stronie: http://www.rys.
ztfiolki.pl/?q=node/40
P. Pilski

PRZEDSZKOLAKI RECYTUJĄ
Dnia 4 kwietnia 2014 roku już po raz czwarty
w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich odbył się Gminny Przegląd Recytatorski
dla Przedszkolaków, pod hasłem „Wiosenne
rozważania na temat dobrego wychowania”.
W Przeglądzie wzięło udział 46 dzieci z ośmiu
oddziałów „zerowych” szkół podstawowych
i przedszkoli z terenu naszej gminy. Celem spotkania było nie tylko zaprezentowanie zdolności aktorskich i językowych naszych dzieci, ale
przede wszystkim uwrażliwienie wszystkich
na takie cechy dobrego wychowania jak: prawdomówność, życzliwość, szacunek wobec starszych. Naszą uroczystość uświetnili przybyli
goście: Burmistrz Miasta i Kąty Wrocławskie,
p. A. Kopeć, radna Rady Miejskiej, p. E. Drab
oraz zaprzyjaźniona od wielu lat z przedszkolem, p. J. Januś i Rodzice małych artystów.
Wspaniałe recytacje zostały nagrodzone gromkimi brawami, a mali artyści zostali uhonorowa-

ni pamiątkowymi upominkami. W tym miejscu
pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować
wszystkim opiekunom grup za udział w Przeglądzie i piękne przygotowanie występów swoich reprezentantów. Dziękujemy wszystkim za
życzliwe i miłe słowa.
Mamy nadzieję, że do serca
weźmiecie sobie przekonanie,
że GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE.
Do zobaczenia za rok!

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE

Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390 71 46

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biuro Ubezpieczeniowo-Kredytowe:
OC, dom, mieszkanie, kredyty bankowe,
Kąty Wr., tel. 692 886 321
BIURO RACHUNKOWE,
KĄTY WROCŁAWSKIE,
tel. 71 311 96 67, 509 705 821
Sprzedam mieszkanie 3 pok.
na parterze w Sadkowie,
tel. 663 942 484
PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA
PRZYCHODNIA KAMA, 1 Maja 78,
KĄTY WR. tel: 71 316 73 04
Sprzedam działkę siedliskową
z zabudowaniami gospodarczymi
w Wiojtkowicach, tel. 72 18 48 158
Miód prosto z ula. Pasieka Smolecka,
ul. Bukowa 81, Smolec;
tel. 533 183 897
Kupię mieszkanie 2-, 3-pokojowe
na parterze w Kątach Wr., tel. 693 597 987
UBEZPIECZENIA BEATA KURYŚ
Smolec, ul. Różana 1 tel. 605 477 010
Poczta-Polska Agencja Pocztowa
nowy punkt przy ul. Nowowiejskiej 3
(naprzeciwko Biedronki) zaprasza.
Sprzedam kawalerkę w Rynku
w Kątach Wr., 28 m2, tel. 603 216 106
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Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30; środa 7.30-16.00; piątek 7.30-15.00
tel. +48 71 390 72 00, fax +48 71 390 72 01, www.katywroclawskie.pl, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl

