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INFORMACJA Z SESJI
GMINNEJ RADY SENIORÓW

SEKRETARZ Monika Kwil-Skrzypińska – 71 390 72 15
SKARBNIK Małgorzata Wujciów – 71 390 72 29
ZASTĘPCA SKARBNIKA Barbara Hajłasz – 71 390 71 69
Biuro Obsługi Klienta – UMiG Kąty Wrocławskie
e-mail: wok@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. Kancelaryjnych Magdalena Zawisza
– 71 390 72 00
Inspektor ds. Biura Obsługi Klienta Magdalena Klepuszewska
– 71 390 72 06
Wydział Obsługi Klienta
e-mail: sekretariat@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Iwona Tatarek – 71 390 72 10
Biuro Obsługi Klienta – Smolec
(budynek przychodni wejście od strony przedszkola)
ul. Wierzbowa 9, czynne: pn 7:30-15:30, wt-śr 9:00-15:45,
czw-pt 7:30-14:00
Podinspektor Beata Rajca – 71 336-20-05
Inspektor Magdalena Krawiec-Sobota – 71 336 20 05
Wydział Dróg i Transportu
e-mail: drogi@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Stanisław Chojecki – 71 390 71 59
Wydział Finansowy
e-mail: fn@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Małgorzata Komarnicka – 71 390 72 04
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
e-mail: gign@katywroclawskie.pl, geodezja@katywroclawskie.pl, gp@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Przemysław Nowacki – 71 390 72 26
Zastępca Kierownika Wydziału Krystyna Zaracka
– 71 390 72 39
Wydział Gospodarki Komunalnej
e-mail: gk@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Piotr Litwin – 71 390 72 25
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail: ochrona@katywroclawskie.pl,
osir@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Jadwiga Wójcik – 71 390 72 08
Wydział Organizacyjny
e-mail: or@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Renata Spleśniak – 71 390 72 05
Zastępca Kierownika Ewa Figas – 71 390 71 55
Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji
e-mail: prii@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Agnieszka Litwin – 71 390 72 36
Wydział Podatków i Opłat
e-mail: pio@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Małgorzata Rydzewska – 71 390 71 41
Wydział Spraw Obywatelskich
e-mail: so@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Krystyna Lisiecka – 71 390 72 11
Urząd Stanu Cywilnego
e-mail: usc@katywroclawskie.pl
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Krystyna Lisiecka – 71 390 72 11
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Katarzyna Gidzińska – 71 390 72 18
Samodzielne stanowisko ds. kadr
e-mail: kadry@katywroclawskie.pl
Łukasz Krzyżanowski – 71 390 71 76
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7 maja odbyła się kolejna sesja Gminnej Rady Seniorów.
Gośćmi specjalnymi byli aspirant Marcin Trzaska, kierownik ogniwa prewencji w Komisariacie Policji w Kątach
Wrocławskich, oraz sierżant sztabowy Dariusz Janisz,
dzielnicowy w mieście Kąty Wrocławskie. W sesji wzięli
również udział: burmistrz Łukasz Zbroszczyk, wiceburmistrz Katarzyna Łapińska-Szymańska, sekretarz Monika
Kwil-Skrzypińska, kierownik Wydziału Organizacyjnego
Renata Spleśniak oraz przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych Sebastian Kotlarz.
Obaj policjanci poinformowali zebranych o nowej fali
oszustw dokonywanych wobec seniorów (np. metodą
pożyczki od znajomych na portalach społecznościowych
lub sprzedaży garnków) oraz o tym, że w przypadku
próby oszustwa trzeba dzwonić na Policję. Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Walerzak przestrzegała przed fałszywymi zbiórkami, natomiast wiceburmistrz Katarzyna
Łapińska-Szymańska kładła nacisk na to, aby chronić numery PIN kart bankomatowych.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zgodziła się na postawienie ławek przy ulicy Mireckiego oraz przy ulicy Jana
Pawła II. Przebiegająca obok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ulica Zwycięstwa ma być wyremontowana
w przyszłym roku. Członkowie Gminnej Rady Seniorów
mają się też zastanowić nad kształtem publikacji dotyczącej spraw seniorów w Gminie Kąty Wrocławskie oraz
nad formą swojego udziału w Pikniku Seniorów, który
odbędzie się 21 września. Być może wtedy odbędzie się
inauguracja kąckiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Pani wiceburmistrz poinformowała, że koordynatorką
tego wydarzenia z ramienia Gminy będzie pani Anna
Dębicka.
Pan burmistrz Łukasz Zbroszczyk apelował o to, aby już
przygotowywać projekty dotyczące zdrowia i edukacji,
ponieważ w niedługim czasie będzie możliwość aplikowania w tym zakresie z środków zewnętrznych. Marzą
mu się cotygodniowe dansingi dla seniorów w naszej
Gminie.
Sebastian Kotlarz poinformował zebranych o pracach
parlamentarnej grupy roboczej nad projektami nowelizacji ustaw samorządowych dotyczących polityki senioralnej. Nadal trwają prace nad projektem statutu Rady.
Ostatnie spotkanie w tym temacie odbędzie się 3 czerwca.
Trzeba koniecznie nadmienić, że na terenie naszej Gminy
działają dwie organizacje zajmujące się stricte sprawami
seniorów: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Kąty Wrocławskie i oddział
senioralny Fundacji Smolec. Gminna Rada Seniorów
została powołana uchwałą nr IX/87/15 Rady Miejskiej
w Kątach Wr. z dnia 25.06.2015 r. Kadencja Rady trwa 4
lata. Jest ciałem o charakterze doradczym, inicjatywnym
i konsultacyjnym w stosunku do organów Gminy.
Sebastian Kotlarz

INFORMACJA
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Kątach Wrocławskich informuje, że w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich w każdy
pierwszy poniedziałek
miesiąca w godz. 15.30 .+ŁĶ )/ -4.4+'$)-)4
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Zespołu.
Zapraszam do kontaktu
osoby, które chcą porozmawiać na temat przemocy domowej w środowisku lokalnym a nie
mogą zgłosić się w goWZDKz
dzinach pracy ośrodka.
Renata Wonskowska
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel./fax. 71-33-47-231
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SPRAWOZDANIE
Z OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA
INWALIDY W ODDZIALE PZERiI
w Kątach Wrocławskich w dniu
15.03.2019 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy kawie i słodkim poczęstunku spotkali
się seniorzy i zaproszeni goście. Zebranych powitała
i krótką genezę Światowego Dnia Inwalidy przedstawiła Przewodnicząca Elżbieta Drab. Następnie głos
zabrali między innymi Burmistrz Łukasz Zbroszczyk
a także, Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Michalina Witczak. Przed zebranymi gośćmi wystąpiła grupa
kabaretowa seniorów 60+ oraz Kapela Ludowa „Kostomłocianie”.
Odział Rejonowy Polskiego
Zwiazku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

PRZYPOMNIENIE
31 maja 2019 r upływa termin opłaty za
posiadane zezwolenia
na sprzedaż alkoholu.
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ZNISZCZONY MOST
– BRAK PRZEJAZDU

W związku z uszkodzeniem mostu na drodze
gminnej 107175D relacji Stoszyce -Bogdaszowice, informujemy że droga została zamknięta do
odwołania.
Most został uszkodzony w wyniku najechania
przez samochód ciężarowy, pomimo istniejącego zakazu.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osób
posiadających informacje mogące ustalić sprawcę zdarzenia o kontakt z Wydziałem Dróg i Transportu UMiG Kąty Wrocławskie.
Kontakt: tel. 71 390 71 59 i 71 390 72 37;
e-mail: drogi@katywroclawskie.pl
Wydział DT

W NAJBLIŻSZYM CZASIE CZEKAJĄ GMINĘ
DUŻE INWESTYCJE OŚWIATOWE
Przygotowujemy
się
do budowy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie. Został
ogłoszony przetarg na
wykonanie prac projektowych. Składanie
ofert mija 14.06.2019 r.
o godz.9:30.
Szkoła ma się składać
z trzech stref przestrzennych: przedszkola, skrzydła dla dzieci
młodszych i starszych
oraz bloku sportowego.
Nowy obiekt będzie wyposażony w blok żywieniowy z osobną jadalnią dla przedszkola i szkoły.
W części sportowej będzie duża sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym oraz
mała sala wielofunkcyjna. Część sportowa będzie
dostępna po godzinach funkcjonowania szkoły.
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły będzie
obejmowało: place zabaw, boisko, bieżnię, skocznię w dal oraz miejsca postojowe dla pracowników i rodziców.
Czas przewidziany na opracowanie projektu to 10
miesięcy od podpisania umowy z projektantem .

Okres realizacji robót budowlanych 24 miesiące.
W roku przyszłym rozpocznie się również budowa przedszkola przy ul. Sybiraków, Budynek
8-oddziałowego przedszkola z dwoma pomieszczeniami dodatkowymi zaprojektowany został
w technologii tradycyjnej o dachu wielospadowym. Powstaną również place zabaw dla dzieci
z pergolą, boisko dla przedszkolaków, oraz ogródek doświadczalny, a całość ma zostać ogrodzona i zagospodarowana.
Wydział PiRI

KOMISARIAT POLICJI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
ul. 1 Maja 16, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel. dyżurny 71 316 65 07
DZIELNICOWI:
sierż. szt. Dariusz Janisz
rejon: Kąty Wrocławskie
tel. 71 391 17 20, kom. 601 816 124
dzielnicowy.katy-wroclawskie1@wroclaw.wr.policja.gov.pl
asp. Mateusz Marynowski
rejon: Baranowice, Bliż, Cesarzowice, Gądów, Gniechowice,
Górzyce, Jurczyce, Krobielowice, Małkowice, Nowa Wieś
Wrocławska, Pietrzykowice, Romnów, Różaniec, Sadków,
Sadkówek, Sośnica, Strzeganowice, Wojtkowice, Wszemiłowice,
Zabrodzie.
tel. 71 391 17 20, kom. 601 814 439
dzielnicowy.katy-wroclawskie2@wroclaw.wr.policja.gov.pl
mł. asp. Dariusz Dyduła
rejon: Bogdaszowice, Jaszkotle, Kębłowice, Krzeptów, Mokronos
Dolny, Mokronos Górny, Samotwór, Skałka, Smolec, Zybiszów.
tel. 71 391 17 20, kom. 601 812 408
dzielnicowy.katy-wroclawskie3@wroclaw.wr.policja.gov.pl
mł. asp. Mariusz Auguścik
rejon: Czerńczyce, Kamionna, Kilianów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka,
Pełcznica, Sokolniki, Szymanów, Zachowice.
tel. 71 391 17 20, kom. 513 005 388
dzielnicowy.katy-wroclawskie4@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Komendant Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich:
kom. Robert BATOR
robert.bator@wroclaw.wr.policja.gov.pl
tel. 71 391 17 24
Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach urzędowania.

Zastępca Komendanta Policji w Kątach Wrocławskich
podkom. Izabela SIERŻĘGA

Kierownik Ogniwa Prewencji
mł. asp. Kamil Piotrowski
tel. 71 391 17 27
kamil.piotrowski@wroclaw.wr.policja.gov.pl

źródło: http://www.wroclaw.policja.gov.pl
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WSPIERANIE ORGANIZACJI POZA
Wspieranie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń
przez Gminę Kąty Wrocławskie
Na terenie gminy działa wiele stowarzyszeń i organizacji, których celem jest
umacnianie więzi między mieszkańcami, poprawa jakości ich życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W ramach współpracy z tymi podmiotami, Gmina Kąty Wrocławskie ogłosiła
i rozstrzygnęła konkurs na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w dziedzinie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie
finansowe w wysokości 26200 zł
2. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości wsparcie finansowe w wysokości – 20 000 zł;
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wsparcie finansowe w wysokości – 13 000 zł;
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
wsparcie finansowe w wysokości – 40 000 zł;
5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wsparcie finansowe
w wysokości – 22 000 zł.
Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozerwalnie złączonym z rozwojem kulturalnym całej gminy, dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa, uprawiania zapasów i judo,
zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych
zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany po-

wszechnie coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania
wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż koniecznym jest poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez
zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina ogłosiła nabór wniosków na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2019 r. w dziedzinie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w zakresie:
1. piłki nożnej – 226 000 zł
2. koszykówki – 150 000 zł
3. uprawiania zapasów – 46 000 zł
4. uprawiania tenisa – 55 000 zł
5. uprawiania judo – 20 000 zł
6. uprawiania taekwondo – 23 000 zł
7. uprawiania biegów – 6000 zł
8. uprawiania wędkarstwa w – 8 000 zł
9. footballu amerykańskiego – 50 000 zł
Jedną z form wsparcia organizacji i stowarzyszeń działających na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie jest udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowymz art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach tego trybu udzielono wsparcia finansowego następującym podmiotom:
1. Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy” na organizację zajęć
edukacyjno – integracyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Gądowie – 2
600 zł. Realizacja zadania ma na celu wzrost umiejętności lingwistycznych,
muzycznych, plastycznych oraz ruchowych wśród dzieci w wieku 3- 9 lat;
2. Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Zachowice i okolic na „Zachowicką
roweriadę – Rajd Doliną Bystrzycką” – 5 000 zł. Realizacja zadania ma na
celu popularyzację i upowszechnianie jazdy na rowerze jako znakomitej
formy aktywności fizycznej oraz przybliżenie mieszkańcom walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Kąty Wrocławskie;
3. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Okręg wrocławski. Koło nr 85
w Smolcu na organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka –
4 000 zł. Celem zadania jest pobudzenie zainteresowania wędkarstwem
wśród rodzin i najmłodszych uczestników oraz promocja aktywnego wypoczynku nad wodą;
4. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej KKK MAXIMUS na zadanie pod nazwą
„Lato z koszykówką – ogólnopolski turniej o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie dla dzieci z rocznika 2008 i młodszych” – 5 000 zł.
Turniej ma na celu uatrakcyjnienie i propagowanie wśród dzieci aktywnego spędzania czasu wolnego oraz odwrócenie uwagi dzieci i młodzieży od
patologicznych form zachowań;
5. Fundacji Byś Kolorowo Żył na organizację biegu integracyjnego dla niepełnosprawnych i sprawnych ruchowo mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie
– 5 000 zł. Zadanie ma umożliwić poprawę samopoczucia psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz zintegrowanie ich środowiska z osobami
pełnosprawnymi.
6. Klubowi Footballu Amerykańskiego JAGUARS Kąty Wrocławskie na przeprowadzenie intensywnego przygotowania do uczestnictwa w rozgrywkach o wysokim poziomie współzawodnictwa na szczeblu ogólnopolskim
w ramach Ligii Footballu Amerykańskiego – 3 000 zł. Realizacja zadania ma
na celu propagowanie zdrowego trybu życia oraz zwiększenie aktywności
psychofizycznej zawodników.
7. Klubowi Sportowemu AMBROZJA Bogdaszowice na realizację zadania
związanego z ligowymi rozgrywkami piłkarskimi organizowanymi przez
DolZPN – 10 000 zł. Głównym założeniem zadania jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej a także uczestnictwo klubu w rozgrywkach ligowych
na szczeblu A-klasy.
Wydział OR
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ZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEŃ
INICJATYWY LOKALNE
Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują
udział w jego realizacji, który może mieć formę
wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.
W I kwartale 2019 r. Wydział Organizacyjny zrealizował inicjatywy w następującym zakresie:
1. Doposażenia boisk sportowych - zrealizowano dwa zadania:
„Wyposażenie boiska sportowego w Smolcu”.
„Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Czerńczyce”.
Gmina wsparła inicjatywy łączną kwotą
17 102,40 zł, którą przeznaczono na wykonanie
i dostawę wiat stadionowych z napisami „Goście”
i „Gospodarze” na boiska sportowe w Smolcu
i Czerńczycach. W ramach inicjatywy Smoleckie
Towarzystwo Sportowe SOKÓŁ Smolec sfinansowało transport wiat, Klub WHITE BAT Czerńczyce
samodzielnie zamontował wiaty na boisku. Celem zadania było dostosowanie boiska sportowego do wymogów DolZPN. Cel został osiągnięty, boiska dopuszczono do rozgrywek ligowych.
2. „Plener rzeźbiarski”
W dniach 01.04 - 10.04.2019 r. na skwerze dr
Gniedziejko przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich odbywał się plener rzeźbiarski zainicjowany przez Panią Hannę Jurowską- Kępa. Podczas
przedmiotowego pleneru dzieci ze szkół podstawowych miały możliwość obcowania ze sztuką
i uczestniczenia w tworzeniu prac plastycznych
a także wykonywaniu rzeźb z kawałów drewna
i materiałów recyklingowych. Efektem zrealizowanego zadania są rzeźby, które upiększają krajobraz i podnoszą walor artystyczny obiektu
Wydział OR
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NARODOWE GRANIE 2019 - STANISŁAW MONIUSZKO
Rok 2019 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Stanisława Moniuszki w związku z przypadającą dwusetną rocznicą urodzin tego wielkiego polskiego kompozytora. Zespół Muzyki
Polskiej miał zaszczyt wystąpić na koncercie „Vi-

vat Moniuszko!” podczas Narodowego Grania.
Uroczystość odbyła się na Dziedzińcu Pałacu
Prezydenckiego w Warszawie i objęta była Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

WYCIECZKA
DYDAKTYCZNA DO OPOLA
UCZNIÓW SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W KĄTACH
WROCŁAWSKICH
W dniach 6. - 10. maja 2019 r. uczniowie SOSW
uczestniczyli w wycieczce do Opola.

STOWARZYSZENIE CHÓRU SMOLEC CANTANS
serdecznie zaprasza na

„SMOLECKIE OBCHODY ROKU MONIUSZKI”
Koncert składający się z kompozycji Stanisława Moniuszki
w wykonaniu Chóru Smolec Cantans,
Chóru Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie z Wrocławia
i Orkiestry Dętej ze Smolca pod kierownictwem Pana Marka Gierczaka
oraz Solistów

WYSTAWĘ PRAC AUTORSKICH CZŁONKÓW
SMOLEC CANTANS

Podziwiali zabytkowe kamieniczki w Rynku, pomnik księcia Kazimierza II Opolskiego,
wnętrze kościoła p.w. Świętej Trójcy i katedry.
Przeszli także „Aleją Gwiazd Polskiej Piosenki”.
Byli też w Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej „Sekrety kuchni
śląskiej” oraz zwiedzili skansen: drewniane,
zabytkowe budynki, ich wnętrza wraz z wyposażeniem, a także otoczenie przyrodnicze
– przydomowe ogródki i sady. Atrakcją było
pranie ubrań na tarze. Będąc w ZOO, uczestniczyli w edukacji ekologicznej i przyrodniczej
– poznali ciekawostki z życia zwierząt obejrzeli
trening medyczny i karmienie uchatek kalifornijskich. Zwiedzili również Wieżę Piastowską
i poznali jej historię za pomocą iluminacji artystycznej. Byli też w Muzeum Polskiej Piosenki,
gdzie wzięli udział w warsztatach „Festiwalowe Opole”. Obejrzeli eksponaty muzeum,
a przy monitorach wbudowanych w ścianę i za
pomocą audioprzewodników, słuchali wybieranych przez siebie polskich utworów muzycznych i piosenek
Wycieczka była formą nagrody za bardzo dobre
i dobre wyniki w nauce oraz wyróżniające zachowanie. Miała także cel rewalidacyjny.
Realizacja wyjazdu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Państwa Sponsorów. Wyjazd
dofinansowały Instytucje i Osoby Dobrego Serca:
• Państwo Małgorzata i Janusz Borowscy –
„Bosto- Kąty”,
• Pan Sławomir Hryniewicz - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich,

grafika, gobeliny, rzeźby, malarstwo

• Pan Marek Dras – Prezes Zarządu „Radiotechniki” w Pietrzykowicach,

2 czerwca 2019 r. /niedziela/ godz.15.00
w Świetlicy Wiejskiej w Smolcu

• Pan Roman Górczyński – Prezes Banku Spółdzielczego w Kątach Wr.,

Po koncercie organizatorzy zapraszają na poczęstunek

• Pan Krzysztof Świder – Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kątach Wr.,

wstęp wolny

• Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – Kąty Wrocławskie.

WSPARCIE FINANSOWE:
Sołectwo Smolec-Centrum, Smolec-Zatorze, Smolec Osiedle–Leśne

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

• Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)

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

• Przygotowanie, skład, druk: Agencja Wydawnicza ARGIsc
ul. Wodzisławska 16, 52-017 Wrocław • www.argi.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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Helena Hanc,
Grażyna Dudziec

• Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń.

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM W SMOLCU
Prosimy o uwzględnienie w swoich planach wyjazdowych i zakupowych utrudnień w ruchu podczas VII (za)Dyszki w sobotę 8 czerwca 2019 r. w godz. 16:50-18:30.
Bieg odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu ulicznym zgodnie z pozwoleniem na wykorzysdtanie dróg w sposób szczególny Zachowana zostanie możliwość przejazdu dla pojazdów
pogotowia i straży pożarnej.
Przebieg trasy:
Smolec - ul. Kościelna - Starowiejska - św. Floriana - Kościelna - Wierzbowa - Główna - Lipowa (DTA)
- Chłopska - Wiśniowa - Krzeptów - Główna - Jarzębinowa - Dębowa - Smolec - Dębowa - Wierzbowa - Kościelna
Ulica

Czas zamknięcia
[hh:mm:ss]

Kościelna (od Głównej do Wierzbowej

1:30:00

ul. Kościelna (od Wierzbowej do Starowiejskiej)

0:15:00

Dębowa (Smolec)

01:15:00

Lipowa (Smolec)

00:21:00

Chłopska (Smolec)

00:40:00

Wiśniowa (Smolec)

00:40:00

Główna (Krzeptów)

01:03:00

Prosimy o nieparkowanie pojazdów na trasie biegu i jednocześnie przepraszamy za utrudnienia.
Wszystkich biegaczy z terenu naszej gminy zapraszamy na bieg VII Smolecką (za)Dyszkę
8 czerwca o godz. 17:00, która rozpoczyna Biegowe Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie „Śladem
Kąckich Lwów” wraz Run4Vines w Zachowicach oraz XIII Biegiem o Puchar Burmistrza Kątów Wrocławskich.
Organizatorzy

PODWÓRKO NIVEA”
Nasza Gmina wystartowała w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmę NIVEA pn.
„PODWÓRKO NIVEA”. Do konkursu zgłoszony został plac na działce nr 318 w Bogdaszowicach. Nasza lokalizacja została przyjęta przez organizatora i wpisana na listę do głosowania. Wybudowanych zostanie 20 placów, które zdobędą największą liczbę głosów.
Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem aplikacji na stronie: https://podworko.nivea.pl zakładka Ranking
Podwórko NIVEA to „jedyne w swoim rodzaju miejsce, każde o rynkowej wartości 250 000 zł, które
dzięki nowoczesnemu sprzętowi aktywnie kształtuje sprawność, wiedzę i wyobraźnię dzieci”.
Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym
większa szansa na wygraną. Wygrana w konkursie zależy przede wszystkim od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez lokalną społeczność. Dlatego proszę dołóżmy wszelkich
starań aby teren wskazany przez Gminę zamienić w prawdziwy, bezpieczny i nowoczesny plac
zabaw dla dzieci.
Głosowanie w konkursie odbędzie się:
od dnia 22 kwietnia 2019 r. do 20 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59
Głosujmy wszyscy i zachęcajmy naszych znajomych, sąsiadów i rodzinę.

NABORY
DO PRACY I NA STAŻ

PRACA W ŚWIETLICY
ŚRODOWISKOWEJ

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w UMiG Kąty Wrocławskie
i jednostek podległych, które są dostępne na
stronie BIP: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/menu/7
Informacji w sprawie ofert pracy, praktyk i stażu
udziela Łukasz Krzyżanowski, tel. 71 390 71 76,
kadry@katywroclawskie.pl

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

Zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

INFORMACJE Z GMINY

OGŁOSZENIA DROBNE

Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46
• Zatrudnię fryzjerkę ma pół etatu, Kąty Wr.
tel. 782 954 979
• Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6,
I piętro zaprasza
• Pielęgnacja ogrodów, wycinka drzew i
krzewów, tel. 665 071 502
• Mieszkanie 2-pokojowe w Kilianowie, I piętro, sprzedam lub zamienię na mieszkanie
1-pokojowe w Kątach Wr. (bez dopłaty).
Tel. 516 828 483 (jeżeli numer nie odpowiada proszę o sms, oddzwonię)
• Sprzedam przyczepę rolniczą dwukołową,
jednoosiową, blacha ocynk. Małkowice tel.
605 355 195.
• Zamienię dom 100 m2 na urządzonej
działce 550m2, garaż 30 m2 w Sośnicy
na mieszkanie ok. 60 m2 w szeregowcu z
garażem w Kątach Wr. Kupie mieszkanie
ok. 40 m2 w Kątach Wrocławskich. Tel.
792 872 032
• UBEZPIECZENIA KURYŚ, Smolec ul. Różana
1, tel. 605 745 010
• Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie.
Tel. 535 679 346
• Kurs tańca weselnego, Sadków, tel.
500 175 923
• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel.
693 066 151
• Zatrudnimy Panie do sprzątania hal magazynowych w Magnicach. Tel.: 664 902 332
• Pielęgnacja ogrodów, wycinka drzew i
krzewów, tel. 665 071 502
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OGŁOSZENIA

Ca³odobowy Zak³ad Pogrzebowy
Organizujemy pogrzeby tradycyjne z trumn¹, ceremonie
z urn¹, oraz pogrzeby œwieckie. Prowadzimy krajowy
oraz miêdzynarodowy transport zw³ok.
Sprzedajemy nagrobki granitowe, wieñce, wi¹zanki,
wykonujemy ekshumacje zw³ok.

Krzy¿owice ul. G³ówna 14, Sobótka al. Œw. Anny 19 (naprzeciw cmentarza),
Wroc³aw ul. Borowska 254 , Wroc³aw ul. Koœciuszki 67

Tel: 71 311 84 40 ; 607152668 24h
www.zakladpogrzebowy24.pl
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