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Ważne telefony
SEKRETARIAT – 71 390 72 00
SEKRETARZ Monika Kwil-Skrzypińska – 71 390 72 15
SKARBNIK Małgorzata Wujciów – 71 390 72 29
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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UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI!
W dniu 17.06.2019 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach
Wrocławskich odbyło się uroczyste
wręczenie medali z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.
Pary stawiły się wraz z rodzinami
oraz zaproszonymi gośćmi, by
odebrać medale i gratulacje z rąk
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie Łukasza Zbroszczyka.
Jubileusze długoletniego pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo:
Jadwiga i Jan Zalewscy - 60. rocznica, Danuta i Edward Jabłońscy - 50.
rocznica, Maria i Marian Jędrzejowscy - 50. rocznica, Eulalia i Stanisław Łukasiewicz -50. rocznica, Ludwika i Zdzisław
Niedbała - 50. rocznica.

Wszystkim jubilatom składamy życzenia wielu wspólnych lat życia w zdrowiu i radości.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
oraz pracownicy Urzędu

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji
rolnej powinien zbierać faktury VAT.
Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2015.1340 ze zm.),
w 2019 roku producent rolny może składać do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia
gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu
tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019 rok tj.
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła,
w dwóch terminach, tj.
• od 1 lutego do 1 kwietnia 2019 r. producent składa
wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018
r. do 31 stycznia 2019 r.,
• od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. producent
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego
wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup

oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Zwrot podatku dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonej
kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN
2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr
1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym
załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającym od
dnia 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany
przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN
2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był
oznaczony kodem CN 2710 19 41. W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem
CN 2710 19 41 również przysługuje zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Terminy wypłat producentom rolnym zwrotu podatku
akcyzowego w 2019 roku są następujące:
a) 1 kwietnia – 31 maja w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie,
b) 1 – 31 października w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie.

SZACOWANIE STRAT W WYNIKU SUSZY I GRADOBICIA
Informujemy, że Zarządzeniem Nr 323 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019 roku została powołana
Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - gradem i suszą na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
W związku z powyższym producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.
Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 10, jak również
na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie
uprawy występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę
uprawy i jej powierzchnię w ha) zarówno te uprawy,
w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat.
Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności złożonym do biura powiatowego ARiMR. W zgłoszeniu należy podać także
wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, (jeśli
występuje).
Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie.
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„DOBRY START” JUŻ OD LIPCA
„Dobry Start” to 300,00 zł wsparcia wypłacanego
raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym
rok szkolny. Wnioski można złożyć już od 1 lipca
elektronicznie a od m-ca sierpnia 2019 r. w formie
papierowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne
ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program nie dotyczy też studentów,
uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej –
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane
i realizowane przez instytucje właściwą dla miejsca
zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę
na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia
będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Wniosek można składać już od 1 lipca
online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl bądź przez bankowość internetową
banków. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie GOPS
w Kątach Wrocławskich.
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż
30 września. W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na
jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie
wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później
niż do 30 września.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczenia
oraz aktualny wzór wniosku można uzyskać na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl oraz bezpośrednio
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach
Wrocławskich, ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie. Tel. /071/33-47-221 lub -222/ -223/ -225
UWAGA!
Komisja szacuje straty powstałe w wyniku suszy na
podstawie raportów z Systemu Monitoringu Suszy
Rolniczej, który prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W raportach IUNG określone
jest zagrożenie suszą rolniczą na poziomie gminy,
wskazane są również uprawy zagrożone suszą na
poszczególnych kategoriach gleb. Dla Gminy Kąty
Wrocławskie zagrożenie suszą rolniczą występuje
dla kategorii gleby I (bardzo podatna) i kategorii
gleby II (podatna), w uprawach: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych.
W związku z powyższym Komisja zobowiązana jest
szacować straty spowodowane suszą wyłącznie
wówczas, gdy na danym terenie, w danej uprawie,
na określonej kategorii gleb, zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym, wystąpiła susza.
OSiR

#SuperWakacjewKątachWrocławskich
Przypominamy, że trwa wakacyjny
konkurs fotograficzny. Zachęcamy
do wędrowania i fotografowania
gminy Kąty Wrocławskie. Autorzy
najciekawszych zdjęć otrzymają
nagrody, w tym wstęp dla rodziny
do Adrenalina Park oraz wstęp dla
rodziny do lodziarni Wanda.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział
w konkursie?
• Odbyć wycieczkę po terenie
gminy Kąty Wrocławskie.
• Podczas wycieczki zrobić zdjęcie.
• Opublikować zdjęcie na swoim
profilu na FB i oznaczyć hasztagiem #SuperWakacjewKątachWrocławskich.
• Napisać, gdzie zdjęcie zostało zrobione,
a post oznaczyć jako publiczny.
• Przesłać zgłoszenie o udziale w konkursie
na adres: redakcja@katywroclawskie.pl z dopiskiem KONKURS, imię i nazwisko, nick na
FB, adres mailowy i klauzulą „Wyrażam zgodę

na wykorzystanie moich danych osobowych
w celu realizacji konkursu „#SuperWakacjewKątachWrocławskich” w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, wizerunek.”
Zdjęcie: Wysoko w Kątach

PROGRAM „RODZINA 500+”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich informuje, że w programie „Rodzina 500
+” od 01 lipca 2019 r. nadchodzą zmiany. Dzięki nim
świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało
wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu
na dochody uzyskiwane przez rodzinę. To oznacza,
że rodzice nie będą już musieli dokumentować
swojej sytuacji dochodowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich informuje
o możliwości składania wniosków w formie:
• elektronicznej - już od 1 lipca 2019 r. (za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP,
portalu Empatia. )
• tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019 r.
(w siedzibie GOPS w Kątach Wrocławskich)
Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób
na kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek
złożony przez osobę uprawnioną. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od
1 lipca 2019 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 01 lipca do 30 września 2019 r. Oznacza to, że
tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r.
gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 31 października 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek
po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać
od miesiąca złożenia wniosku. Rodzice, którzy mają
obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają
od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia na wszystkie dzieci na nowy
okres 2019/2021. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na
które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1
października b.r. na pozostałe dzieci ( na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ
właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty
elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej,
organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek
od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczenia
oraz aktualny wzór wniosku można uzyskać na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl oraz bezpośrednio
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach
Wrocławskich, ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie. Tel. /071/33-47-221 lub -222/ -223/ -225.

NOWA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
3 lipca 2019 r. została uruchomiona długo oczekiwana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych
przy ulicy 1-go Maja w Kątach Wrocławskich (przy
Szkole Podstawowej nr 1).
Jest to sygnalizacja świetlna typu „System Dyscyplinujący Kierowców”. Piesi w celu przejścia przez ulicę
muszą wcisnąć przycisk i odczekać chwilę do zapalenia się światła zielonego dla pieszych oraz światła
czerwonego dla kierowców. System detekcji prędkości pojazdów automatycznie włączy światło czerwone dla kierowców, którzy na ulicy 1-go Maja w rejonie
przejścia dla pieszych będą jechać z nadmierną prędkością. Sygnalizacja świetlna przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie
Szkoły Podstawowej nr 1 i basenu w Kątach Wrocławskich.
PiRI
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W dniach 5-12 lipca 2019 roku zorganizowano
cztery wycieczki profilaktyczno-krajoznawcze
dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie.
5 lipca br. ponad pięćdziesięcioro dzieci wyjechało autokarem do Dobkowa, do Sudeckiej
Zagrody Edukacyjnej. Sudecka Zagroda Edukacyjna to miejsce, w którym wiedza i umiejętności przekazywane są w sposób interaktywny,
dynamiczny, oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. Otaczające Dobków
wzgórza to pozostałości dawnych wulkanów
i najlepsze miejsce, aby dowiedzieć się, w jaki
sposób siły wnętrza Ziemi ukształtowały region
Gór i Pogórza Kaczawskiego. Jest to jeden z najciekawszych pod względem geoturystycznym
regionów w Polsce. Widoczne w terenie ślady
trzech okresów aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń i zlodowaceń doskonale opowiadają dzieje Ziemi.
Dzieci brały aktywny udział w warsztatach plenerowych, polegających na poszukiwaniu agatów, wyjątkowo pięknych kamieni szlachetnych.
Po ciężkiej pracy na wszystkich czekał ciepły
obiad w restauracji.
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WA K AC YJNE
8 lipca 2019 roku blisko osiemdziesięcioro
młodych turystów wyruszyło na całodniową
wyprawę do Walimia. Dzieci wraz z opiekunami i przewodnikiem przeszły podziemną trasę
turystyczną w Sztolniach Walimskich. Udało się
także wejść na Zaporę Wodną na Jeziorze Bystrzyckim oraz odbyć pieszą wycieczkę wzdłuż
jeziora.
Sztolnie Walimskie to tzw. kompleks „Rzeczka”,
jeden z siedmiu kompleksów „Riese” wybudowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w Górach Sowich. Budowa kompleksu
była jedną z największych militarnych inwestycji III Rzeszy, która nigdy nie została ukończona.
„Riese” już o wielu lat rozpala umysły poszukiwaczy przygód i badaczy historii.
Młodzi turyści zwiedzili i poznali także historię
Zamku Grodno. Zamek Grodno, który ma za sobą
ponad 700 lat historii położony jest w Zagórzu
Śląskim na Górze Choina na wysokości 450 m
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W YCIEC ZK I
n.p.m. Początki średniowiecznej warowni w tym
miejscu sięgają czasów Piastów Śląskich. Pod koniec XVI w. budowla została przebudowana na
renesansową rezydencję. Dziś pozostaje pół ruiną, gdzie można zobaczyć zarówno fragmenty
średniowiecznych murów, jak i niektóre z zachowanych renesansowych pomieszczeń.

Kolejna wycieczka krajoznawcza została zorganizowana 10 lipca br., tym razem jej uczestnicy
zwiedzali Park Krajobrazowy „Doliny Baryczy”.
Dzieci poznały historię stawów milickich i dużo
dowiedziały się o hodowli karpia. Na uczestników wyjazdu czekało wiele atrakcji edukacyjnych odwołujących się do tradycji rybackich
i walorów przyrodniczych regionu.
W okolicach Milicza istnieje największy kompleks stawów rybnych w Europie, którego tradycje sięgają 800 lat tradycji hodowli ryb. Park
Krajobrazowy „Dolina Baryczy” - największy
w Polsce (87 040 ha). Stawy Milickie - największy
w kraju rezerwat chroniący ptaki (5324,31 ha).
Wycieczkowicze odwiedzili zwierzyniec oraz
mieli okazję przejścia ścieżki zmysłów, która
jest podzielona na strefy: dotykową, zapachową i dźwiękową. Dzięki interaktywnym tablicom umieszczonym na ścieżce poznały flore
i faunę Doliny Baryczy.

Ostatnią z czterech wycieczek profilaktycznych
zorganizowano 12 lipca 2019 roku do Parku
Nauki i Techniki w Wałbrzychu. W ExploraParku
animator przedstawia problemy, objaśnia pojęcia, i przygotowuje grupę do interaktywnego
uczestnictwa w odbiorze treści wystawy. Wycieczkowicze spędzili czas, w atmosferze nauki
i zabawy, korzystając z zaproponowanych na
wystawie eksponatów.
Podczas wycieczki zorganizowano wiele ciekawych gier i zabaw, w których młodzi odkrywcy chętnie uczestniczyli. Wyjazd zakończył się
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

WI Z YTA W B I B L I S
W dniach 28.06 do 1.07.2019 delegacja z Gminy
Kąty Wrocławskie uczestniczyła w wyjeździe do
niemieckiej gminy Biblis.
Partnerstwo z gminą Biblis trwa już od 16 lat.
W tym roku urząd reprezentowała zastępca burmistrza - Pani Katarzyna Łapińska-Szymańska.
Grupa składała się z przedstawicieli Ochotniczej
Straży Pożarnej z Zachowic, dwóch reprezentantek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Smolca,
Liliany Wychowaniec, zwyciężczyni zeszłorocznego konkursu pt. „Partnerstwo”. Ponadto uczestniczyli: trójka radnych, sołtys i dwie nauczycielki
z gminnych szkół. W tym samym czasie w Biblis
gościli również przedstawiciele gmin partnerskich Gravelines - Francja i Nittenau - Niemcy.
Burmistrz Gminy Biblis Feliks Kusika zorganizował spotkanie w wygaszanej elektrowni atomowej oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej. Ważnym
punktem wyjazdu była wymiana doświadczeń
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
mieszkańcom. Rozmawialiśmy również o przy-

szłych, wspólnych projektach edukacyjnych, artystycznych i być może ekologicznych. Goście
z Biblis odwiedzą naszą gminę we wrześniu.
Foto: Adam Wasilewski
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INFORMACJE Z GMINY

PRACA- PILNE
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kątach
Wrocławskich zatrudni nauczycieli wychowania
przedszkolnego. Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w sekretariacie przedszkola
lub na adres: dyrektorprzedszkola@przedszkolekaty.pl.

NABÓR ZGM
Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Kątach Wrocławskich informuje
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
ZAPRASZAJĄ:
PARAFIA PW. ŚW. FILOMENY
I STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GNIECHOWIC
GNIECHOWICE, UL. KĄTECKA 53 (PRZY KOŚCIELE)

PROGRAM:
DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO RODZIN
10.08.2019 r. (sobota)
12:30 OTWARCIE BRAMY KULTURY
12:45 TAŃCE INTEGRACYJNE, GRY I
ANIMACJE DLA DZIECI
13:00-14:00 MIĘDZYPOKOLENIOWE
WARSZTATY WOKALNE– PROWADZĄCY
JOSZKO BRODA
14:00-15:00 SPEKTAKL TEATRALNY
„WIERNA I NIEZŁOMNA”
WYSTĘP DOLNOŚLĄSKICH WOKALISTÓW

GNIECHOWICKI BIEG ŚW. FILOMENY
11.08.2019 r. (niedziela)
11:00-13:00 ZGŁOSZENIA, ODBIÓR
NUMERÓW I PAKIETÓW STARTOWYCH

• stanowisko ds. technicznych
oraz poszukuje kandydatów na stanowiska
pomocnicze i obsługi:
• konserwator-elektryk
• robotnik do prac porządkowych
• kontroler strefy płatnego
parkowania
Szczegółowe informacje można uzyskać
na stronie www.bip.zgmkwr.pl
lub w siedzibie ZGM przy ul. Kościuszki 16a
w Kątach Wrocławskich w godz. pracy
7.30-15.30 od poniedziałku do piątku,
tel. 71 3167 079

13:00-14:00 WYSTĘPY ARTYSTYCZNE SCENA GŁÓWNA („FARMA U JARKA”)
ZESPÓŁ SoMM – sound of my mind
14:00 ROZGRZEWKA PROWADZONA PRZEZ
TRENERA FITNESS (BOISKO SZKOLNE)
14:30 START WSZYSTKICH KATEGORII
Z INDYWIDUALNYM PODZIAŁEM NA
OKRĄŻENIA

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

15:00-15:30 TEATR OGNIA FIRE MIME
15:30 KONCERT JOSZKO BRODY

16:00 ZAKOŃCZENIE BIEGU I OTWARCIE
TRASY

Mariana Gajdy

15:00-17:30 POSIŁEK REGENERACYJNY
DLAZAWODNIKÓW („FARMA U JARKA”)

wieloletniego prezesa
kąteckiego Koła Związku
Sybiraków,

17:15 ZAKOŃCZENIE IMPREZY

członka Gminnej Rady Seniorów
PARKING ZAWODÓW: GNIECHOWICE, UL. SPOKOJNA
Organizatorzy podczas Dolnośląskiego Święta Rodzin zapewniają moc atrakcji dla rodzin
i dzieci m.in. dmuchańce, gry i zabawy animacyjne, malowanie twarzy, rodzinne krzyżówki
i konkurs na najdłuższy staż małżeński, przejażdżki na kucyku, warsztaty ceramiczne, fotobudka oraz drobny poczęstunek.

www.umwd.dolnyslask.pl
Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego
- „Aktywny Dolny Śląsk”

6

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

INFORMACJE Z GMINY

MISTRZ POLSKI ZE SMOLCA

DOBRE WIADOMOŚCI
Z OLSZTYNA

W dniu 15 czerwca, w hali Orbita, odbył się XIX Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym.
Impreza ta zgromadzała rekordową liczbę uczestników, startowało 1500 zawodników.
Mieszkaniec Smolca, Roch Kupczak, zdobył tytuł Mistrza Polski w najstarszej grupie wiekowej (do
lat 13, brązowe pasy).
Przed nami, w październiku, Puchar Europy w Moskwie. Trzymamy kciuki.

W dniach 5-7 Lipca 2019 odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 14-letnich w pływaniu.
W mistrzostwach wzięło udział 604 zawodników
z całej Polski. W zawodach uczestniczył stypendysta Gminy Kąty Wrocławskie - Adam Zaremba,
który osiągnął wysokie miejsca, kwalifikując się
3 razy do finału A.
Ostatecznie zajął dwukrotnie 5 miejsce w konkurencjach: 400 m stylem zmiennym oraz 1500 m
stylem dowolnym, oraz 4 miejsce w konkurencji
400 m stylem dowolnym.
Gratulujemy wyników i życzymy kolejnych sukcesów.
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13 lipca br. odbył się najlepszy
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w Kątach Wrocławskich na osiedlu nr 1
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Rodzinom dziękujemy za uczestnictwo.
Dziękujemy sponsorom:
Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie,
C E D O Kąty Wrocławskie,
Krzysztof Borowski Roboty Ziemne,
Granit Grażyna Pudlik oraz G.Borek,
B.Ilnicka, M.Cymerman, Z.S. Cwojdziński,
M.Jura., A.M.Jeglińscy, Kolanko, K.J.Kozieja,
E.M.Kuszewscy, Z. Leszczar, H.K. Nawrocki,
A Pawłowscy, E.L.M.Piszcz, M.T.Stachurscy,
K.Tkacz, A.K.Wieczorek, Z.J. Zapała.
Organizatorzy i Radny Czesław Pudlik

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46
• Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6,
I piętro zaprasza
• Pielęgnacja ogrodów, wycinka drzew
i krzewów, tel. 665 071 502
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• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach,
tel. 693 066 151
• 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, czynne od
poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00
• Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie.
Tel. 535 679 346
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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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