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INFORMACJE UMiG

Zmiany w oświacie TAK,
- ewolucyjne, a nie rewolucyjne
Szanowni Państwo.
W tym wydaniu naszego biuletynu chciałbym podzielić się
z Państwem problemami, które są związane z funkcjonowaniem naszej gminnej oświaty. Jak sięgam pamięcią, od chwili gdy rozpocząłem pracę w samorządzie każdy rząd, każdy minister zajmujący się
oświatą miał swoją wizję jej funkcjonowania. Efektem tych pomysłów były reformy bądź zapowiedź zmian, których koszty zawsze były
niedoszacowanie i ich ciężar finansowy ponosiły gminy. Bardzo często dochodziło do dużego zamieszania organizacyjnego (zmiana programu nauczania, zmiany podręczników, itp.), co wywoływało niemały
stres nie tylko wśród uczniów, ale też i ich rodziców. Podobnie jest
w tym roku, być może nawet z większym nasileniem. Reforma związana z cofnięciem 6-latków ze szkół do przedszkoli spowodowała ogromne perturbacje we wszystkich miastach i gminach. Nie chcę się w tym
miejscu wdawać w polityczną dyskusję, czy 6-letnie dziecko jest gotowe, aby pójść do szkoły, tę sprawę pozostawiam rodzicom i pedagogom. Nie mogę jednak zaakceptować sposobu prowadzenia całej
reformy. Nie trzeba dużej wyobraźni, aby przewidzieć że zdecydowana większość rodziców (przede wszystkim ze względów organizacyjnych) zdecyduje się pozostawić swoje pociechy w przedszkolu. Jakie
są tego konsekwencje? Rocznik pierwszej klasy zostaje zdziesiątkowany, nauczyciele nauczania początkowego nie mają dla siebie odpowiedniej liczby klas, a to pociąga za sobą zwolnienia i konieczność
poszukiwania pracy przez najbliższy rok. To nie koniec problemów.
pozostające w przedszkolu 6-latki zajmują miejsce, które potrzebne
jest dla dzieci w wieku 3 lat. Ktoś powie – można było to przewidzieć.
Proces inwestycyjny każdej inwestycji oświatowej od projektu do realizacji to czas ok. 2-3 lat. Podejmujemy różne działania minimalizujące
problem. Adaptujemy na potrzeby dzieci przedszkolnych pomieszczenia w przedszkolach, które były przeznaczone na inny cel, a spełniające
wymagania określone w rygorystycznych, w tym temacie przepisach.
Zadeklarowaliśmy finansowy udział w funkcjonujących na naszym terenie przedszkolach niepublicznych. Na każde dziecko z naszej gminy
przekazujemy do takiej placówki pieniądze, które znacznie obniżają
koszt po stronie rodzica. W ostatnim okresie staramy się zainspirować
współpracę niepublicznych przedszkoli z deweloperami, aby w trybie
pilnym przystosować wybudowane przez nich lokale na cele dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Ponad 100 dzieci czeka na taką
szansę.
Czy można było to zrobić inaczej? Myślę, że tak, każda zmiana, aby
była dobra musi być przemyślana i skonsultowana z osobami odpowiedzialnymi za realizację. Na pewno rozwiązaniem, które uzyskałoby
akceptację samorządów i rodziców byłoby cofnięcie do przedszkoli tylko dzieci urodzonych w drugim półroczu 2010 roku, co rozłożyłoby reformę na 2 lata, minimalizując jej negatywne efekty! Ale to nie
koniec zmian. W końcu czerwca ma zostać ogłoszona decyzja co dalej
z gimnazjami. Mam nadzieję, że przy podejmowaniu tego tematu zostanie wzięty pod uwagę interes uczniów, nauczycieli, a także gmin,
które z pieniędzy podatników ponoszą koszty ciągłych zmian. Specyfika gminy Kąty Wrocławskie jest szczególna. Często przy podejmowaniu ogólnopolskich decyzji w tym temacie mówi się o spadku liczby
dzieci w wieku szkolnym. U nas dzieci z roku na rok przybywa. Wynika to z migracji, w naszej gminie przybywa wiele młodych rodzin
z małymi dziećmi. Gmina się rozwija, na naszym terenie, podobnie
jak w pobliskim Wrocławiu jest praca, deweloperzy budują nowe
mieszkania. Ta sytuacja, jak już kiedyś wspominałem wymusza gminne inwestycje nie tylko w oświacie, ale także w gospodarce komunalnej. Nowi mieszkańcy, to nowe podatki, a tym samym wyższe
dochody gminy. Naszym obowiązkiem jest realizować potrzeby
wspólnoty samorządowej, z potrzebami oświatowymi włącznie.
Dla sprawnego realizowania tych potrzeb i racjonalnego ich planowania potrzebna jest stabilizacja. Wszystkie zmiany winny być
ewolucyjne, a nie rewolucyjne, gdyż szczególnie przy planowaniu inwestycji jest to wskazane. W ostatnich latach zbudowaliśmy wiele
szkół, przedszkoli i obiektów sportowych im towarzyszących. W ubiegłym roku zakończyła się rozbudowa szkoły podstawowej w Smolcu,
wcześniej zbudowane zostało nowe przedszkole. Równolegle była projektowana rozbudowa szkoły w Sadkowie wraz z przedszkolem i halą
sportową. Pod koniec kwietnia podpisałem umowę z wykonawcą
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na jej realizację, która zakończy się w 2018 roku, jej koszt to ponad 18
mln zł. Wykonawca wchodzi na budowę i trzeba już myśleć co dalej.
W planie była rozbudowa gimnazjum w Jaszkotlu, gdyż z analizy demograficznej wynika, że do roku 2020 osiągnęlibyśmy liczbę uczniów,
której obecny budynek nie byłby w stanie zmieścić. Ale gimnazja mają
zostać zamknięte… Już dzisiaj wiem, że trzeba nie tylko myśleć, ale
podejmować racjonalne i perspektywiczne decyzje w sprawie budowy
nowej szkoły w Smolcu. Liczba powstających nowych mieszkań w tej
miejscowości, a także w Krzeptowie i Mokronosie Górnym spowoduje, że już niedługo musi powstać od podstaw nowy obiekt szkolny,
wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, którego koszt wraz z kosztami pozyskania gruntu przewyższy realizowaną inwestycję w Sadkowie.
Intensywnie analizujemy wszystkie możliwości lokalizacji takiej szkoły.
Paradoksalnie najłatwiej (i najtaniej) byłoby pozyskać grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych, ale nie jest on umiejscowiony tam, gdzie blisko jest z domu do szkoły, co byłoby praktyczne dla rodziców, i tańsze,
bo bez dowozów, dla gminy. Szkoła, szczególnie ta dla najmłodszych
winna być blisko domu. Mamy wytypowanych kilka lokalizacji w nowej
części Smolca lub w jego pobliżu, ale wymaga to przeprowadzenia nie
tylko procedur planistycznych, ale także skomplikowanych procedur
prawnych, gdyż nabywanie gruntów od osób prywatnych nie może
budzić żadnych wątpliwości. Będę wnioskował o zabezpieczenie w budżecie 2017 roku środków finansowych na ten cel.
Pozwoliłem sobie na dość obszerną informację w tym temacie, ale
uczyniłem to dlatego, aby uzmysłowić Państwu jak skomplikowaną
materią jest sprawne funkcjonowanie oświaty, która tak naprawdę decyduje o naszej przyszłości.
Burmistrz MiG Kąty Wrocławskie
Antoni Kopeć

Podwórko Nivea
Nasza Gmina wystartowała w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmę NIVEA pn. „PODWÓRKO NIVEA”.
Do konkursu zgłoszony został plac zabaw przy ul. Waniliowej.
Nasza lokalizacja została przyjęta przez organizatora i wpisana na listę do głosowania. Wybudowanych zostanie 40 placów, które zdobędą
największą liczbę głosów.
Już od 5 maja zgłoszona przez Gminę lokalizacja bierze udział
w głosowaniu. Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem aplikacji na stronie:
www.nivea.pl/podworko2016.
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.
Konkurs Podwórko NIVEA składa się z dwóch etapów głosowania:
Etap I od dnia 5 maja 2016 r. do 2 czerwca 2016 r. do godziny
23:59:59; Etap II od dnia 3 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016 r. do godziny 23:59:59
W każdym etapie głosowania jest wyłonionych 20 Zwycięskich Lokalizacji. Głosujmy wszyscy i zachęcajmy naszych znajomych, sąsiadów i rodzinę.

TERMINY ŚLUBÓW
Informujemy, że w 2016 roku będzie istniała możliwość zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu
Stanu Cywilnego w następujące soboty:
03.09.2016, 15.10.2016, 19.11.2016, 10.12.2016
Przypominamy, że termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego cywilnego wynosi miesiąc. Ponadto bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, bądź osobiste stawiennictwo w tut.
Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 3) wszystkie małżeństwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gminy
Mietków, które w 2016 roku obchodzą jubileusz 50-lecia, 60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego i więcej i chcą z tej uroczystej
okazji otrzymać przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medale. Ponadto informujemy, że czas oczekiwania na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Urząd Stanu Cywilnego
· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl), tel. 71 390 71 46
· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
· Przygotowanie, skład, druk: Drukarnia ANTEX, www.antex.pl
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych
ogłoszeń/reklam.
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Informacja dotyczące Kół Łowieckich
działających na terenie Gminy
Kąty Wrocławskie

DOTACJE WOP
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
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Przedstawiamy informację dotyczącą osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie,
daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych, ze wskazaniem miejscowości znajdujących się w granicach poszczególnych obwodów łowieckich na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Jednocześnie informujemy,
że szkody należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w terminie
do 3 dni od dnia ich stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych
w sadach w terminie 14 dni od jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew na adres korespondencyjny koła.
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WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE DLA
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 – MAŁE GRANTY
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Monika Niedźwiedzka, Wydział WOP

70 lat OSP Gniechowice
W sobotę 14 maja jubileusz 70-lecia istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Gniechowicach. To znaczący czas w historii,
to czas życia kilku pokoleń i z pewnością powód do dumy, licznych
wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie przyjaciół
i zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli m.in. Burmistrz
Antoni Kopeć, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Wojciechowski,
zastępca Burmistrza Mieczysław Reps, Sekretarz Lucyna Garbaczonek,
Skarbnik Małgorzata Wujciów, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Józef Kmonk. W czasie uroczystości zasłużeni druhowie zostali udekorowani odznaczeniami strażackimi.
Jednostka Operacyjno - Techniczna OSP Gniechowice liczy 14
członków. Jest jedyną wśród czterech jednostek z terenu Gminy Kąty
Wrocławskie włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Bierze udział w wielu działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń, pozytywnie wpływając na podniesienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Przy OSP Gniechowice
prężnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
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Umowa na rozbudowę szkoły
w Sadkowie podpisana!
29 kwietnia br. podpisano umowę na rozbudowę szkoły w Sadkowie.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET BIAŁE-BŁOTA” S.A. z siedzibą przy ul. Betonowej
1, 86-005 Białe Błota – lider konsorcjum, axyo.pl Sp. z o. o. z siedzibą
przy ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra - partner konsorcjum.
Inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły w Sadkowie będzie przebiegała w 3 etapach:
• I Etap budowy – budowa budynku szkoły oraz przedszkola do września 2017 roku
• II Etap budowy-remont istniejącego budynku szkoły
do września 2018 roku
• III Etap budowy – budowa sali gimnastycznej
do września 2018 roku
Kwota za wykonanie robót budowlanych wyniesie około 18,5 mln
złotych.

INFOPUNKT W SMOLCU
W sobotę 11 czerwca, w czasie 700-lecia Smolca na boisku w godzinach 14-18 zostanie zorganizowany INFOPUNKT, w którym będzie
pełniony dyżur przez pracowników urzędu. Zapraszamy!

Skrzynka na Biuletyn Informacyjny
Od majowego wydania Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie będziecie Państwo mogli znaleźć w specjalnych skrzynkach. Zostały one zawieszone w wiatach przystankowych w miejscowościach gdzie nie działają sklepy i inne punkty usługowe.
Ze skrzynek mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Nowa Wieś
Kącka, Wojtkowice, Krobielowice, Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice, Gądów, Zybiszów, Mokronos Dolny, Samotwór, Stoszyce, Romnów,
Wszemiłowice, Baranowice, Bliż, Kozłów, Sokolniki, Krzeptów.
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Gminne nieruchomości na sprzedaż
BOGDASZOWICE dz, nr 13.5
Gmina Kąty Wrocławskie posiada do zagospodarowania atrakcyjną
nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem byłej szkoły położoną na działce o pow. 0,7344 ha w urokliwej miejscowości Bogdaszowice w sąsiedztwie parku krajobrazowego Doliny Bystrzycy.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 148,15 m2 i pow. zabudowy 174
m2 przeznaczonym do remontu.
Obiekt będący przedmiotem sprzedaży ma olbrzymi potencjał, charakter i przeznaczenie. Sugerowany sposób zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie placówki edukacyjnej i opiekuńczej, np. szkoła,
przedszkole, żłobek, dom pogodnej starości.
Nieruchomość dobrze skomunikowana, położona w odległości 20
km od Rynku we Wrocławiu.
Bardzo atrakcyjna oferta dla osób ceniących sobie świeże powietrze, ciszę i spokój.
SMOLEC ul. Główna 79
Gmina Kąty Wrocławskie posiada do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny o pow. użytkowej 31.3 m2 położony w Smolcu przy ul. Głównej 79 m. 4.
Cena wywoławcza - 39.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 10: 00
Osoby przystępujące do przetargu powinny na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium w kwocie 4.000,00 zł na konto Gminy - Bank
Spółdzielczy Kąty Wrocławskie nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005.
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 23 tel. (71) 390 72 39

Wizyta w parlamencie
Dzięki staraniom radnej Smolca, Katarzynie Łapińskiej-Szymańskiej
siódemka seniorów, mieszkańców naszej gminy w dniu 13 kwietnia uczestniczyła w wycieczce do Warszawy.
Na zaproszenie Poseł Aldony Młyńczak uczestnicy wyjazdu zwiedzili budynek parlamentu, zasiedli w ławach poselskich i wzięli udział
w spotkaniu informacyjnym na temat pracy sejmu.

Poezja Danuty
Wawiłow w przedszkolu

W dniu 28 kwietnia 2016r. w Przedszkolu Publicznym w Kątach
Wrocławskich odbył się VI Gminny Przegląd Recytatorski dla Przedszkolaków pod hasłem „… a w okienkach kwiatki bratki, a dla taty
krawat w kratki z niewidzialnej plasteliny…”. W tym roku dzieci zaprezentowały wiersze z twórczości Danuty Wawiłow. Frekwencja, jak
co roku, dopisała.
W przeglądzie wzięły udział dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Kąty Wrocławskie: z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach
Wrocławskich, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smolcu, Szkoły
Podstawowej w Małkowicach, Szkoły Podstawowej w Gniechowicach,
Niepublicznego Przedszkola „Mokronosek” w Mokronosie Górnym
oraz Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich.
Uczestnicy przeglądu wykazali się wysokim poziomem i pomysłowością w interpretacji poszczególnych utworów, doborem strojów i rekwizytów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Impreza zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście:
p. Janina Januś, p. Agnieszka Becla, p. Ewelina Kalinowicz i p. Karolina Kubalka.
W przyszłym roku na pewno znów się spotkamy, a czyje utwory
będą prezentowane, niech to pozostanie tajemnicą.
Organizatorzy

W piątek 27 maja
Urząd będzie nieczynny
Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
będzie nieczynny w piątek 27 maja (dzień po święcie Bożego Ciała). Za utrudnienia przepraszamy. Dzień wolny został odpracowany
w sobotę 7 maja. Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich
w dniu 27.05.2016r. będzie pełnił dyżur telefoniczny w godzinach
7:30-15:00 pod nr tel. 795 243 864. W przypadku konieczności
sporządzenia aktu zgonu prosimy o kontakt.

Wóz strażacki dla OSP Zachowice
7 maja br. Jednostce Operacyjno-Technicznej OSP Zachowice został uroczyście przekazany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
MERCEDES Actros 1832. Wóz zakupiono w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 369.900 zł. Zakup w całości sfinansowany został
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z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2015 rok. Przekazany samochód pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej naszej gminy.
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Niezwykłe dzieci chlubą szkoły

Niespodziewany splendor spłynął 26 kwietnia b.r. na kątecką Szkołę
Podstawową im. B. Kominka i tutejszą parafię. Grupa uczniów katechety
Adama Wilczyńskiego zakwalifikowała się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ks. Jerzy Popiełuszko – człowiek Prawdy, który zło dobrem
zwyciężał. I w finale zdobyła nagrody.
Organizatorem konkursu było Katolickie Gimnazjum im. bł. ks.
Jerzego Popiełuszki w Warszawie, przy współudziale wysokich gremiów katolickich i pod patronatem honorowym wielu szacownych
osobistości, z Prymasem Polski, abp. W. Polakiem i Kardynałem K. Nyczem na czele, ważnych instytucji, jak m. in. IPN, Uniwersytet Kard. St.

„Scratch Day” w Szkole Podstawowej nr 1
im. Kardynała Bolesława Kominka
12 maja Mistrzowie Kodowania ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich włączyli się do akcji „Scratch Day”. Wydarzenie to organizowane jest na całym świecie.
Mistrzowie Kodowania z klas III zaprosili uczniów z klas II, by zaprezentować im możliwości programu Scratch. Drugoklasiści, instruowani przez starszych kolegów poznali środowisko Scratch’a, nauczyli się
zmieniać postać duszka i poruszać nim oraz dodawać różne tła.
Podczas spotkania dzieci, pod kierunkiem nauczycielki Iwony Gidzińskiej projektowały grę według pisemnej instrukcji, współpracowały
ze sobą, dzieliły się swoimi pomysłami i usprawniały swoje projekty.
Uczniowie klas II, po krótkim czasie zdobyły już taką wiedzę, że same
zaczęły eksperymentować.
Dzięki naszym zajęciom uczniowie klas II zainteresowali się kodowaniem i zmotywowali się do dalszego zgłębiania tajników programowania.

Wyszyńskiego, Mazowieckie Kuratorium Oświaty czy organizacji, jak
NSZZ „Solidarność” oraz przy wsparciu medialnym znanych publikatorów, jak np. „w Sieci Historii”, „Gość Niedzielny”, Telewizja Trwam, Radio Maryja, Radio Warszawa.
Konkursowi towarzyszyło spore zainteresowanie dzieci i młodzieży
z całej Polski. Konkurencja była bardzo duża, a poziom zmagań wysoki. Aby sprostać wymogom konkursowym, należało przedstawić pracę literacką lub/i pracę plastyczną, a na etapie finałowym – napisać
test wiedzy dot. biografii bł. ks. Popiełuszki. Nasi kąteccy uczniowie
poradzili sobie z opanowaniem rozległych i szczegółowych informacji wspaniale. Dużym sukcesem było samo zakwalifikowanie się czwórki uczniów z jednej szkoły do etapu finałowego, a sytuacją wyjątkową
– zdobycie przez trójkę z nich nagród. W kategorii prac literackich
Agnieszka Pieczonka z kl. VI a zdobyła wyróżnienie, a w kategorii prac
plastycznych uhonorowani zostali dwaj bracia Szydłowscy z kl. IV b:
Konrad otrzymał nagrodę pierwszą, a Bartosz, podobnie jak Aga – wyróżnienie. Wszystkie dzieci ciężko pracowały i wykazały się wspaniałą
postawą, dlatego opiekunowie postanowili przyznać swoją nagrodę
czwartemu z naszych uczniów – Kubie Jagielskiemu z kl. V c. Wręczanie nagród miało miejsce w żoliborskim kościele św. St. Kostki, po uroczystej mszy. Laureaci zostali osobiście uhonorowani przez m. in. ks.
Kardynała K. Nycza i prof. J. Żaryna z IPN-u.
Wspaniałomyślność macierzystej szkoły, która ufundowała dzieciom przelot samolotem do Warszawy, a także gościnność organizatorów wypełniły obraz tego radosnego dnia po brzegi.
Ewa Butler, babcia Agnieszki

ZAPROSZENIE DO KONKURSU KULINARNEGO
28 maja w Pietrzykowicach odbędzie się festyn, w czasie którego zostanie przeprowadzony konkurs kulinarny, do którego zapraszamy wszystkie sołectwa Gminy Kąty Wrocławskie. Konkurs będzie
poświęcony pierogom, organizatorzy szukają najlepszego twórcy pierogów w gminie. Zgłoszenia do 26 maja telefonicznie u sołtysa, tel.
609 828 124. Za zajęcie czołowych miejsc przewidziano ciekawe nagrody. Dodatkowo dla dzieci przez cały dzień czeka dużo atrakcji np.
pieczenie pizzy, dmuchany zamek, przejażdżka konna i wiele innych.
Sołtys Bogdan Ilnicki

DIAMENTOWE GODY!

Zespół ds. promocji Szkoły

OGŁOSZENIE
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kąty Wrocławskie organizuje jednodniową wycieczkę – GÓRA ŚW. ANNY I ZAMEK
MOSZNA, 28 CZERWCA 2016r. (wtorek), koszt wycieczki wynosi 60
zł. Zapisy i wpłaty w Biurze Związku: w poniedziałki i wtorki od godz.
9:00 do 12:00
Przewodnicząca O.R.P.Z.E.R. i I. Kąty Wrocławskie
Marianna Nowicka

Państwo Zofia i Stefan Raczyńscy, wieloletni mieszkańcy Smolca obchodzili 30 kwietnia bieżącego roku jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Jest to niecodzienna uroczystość, a trwały i zgodny związek
małżeński stanowi wspaniały przykład do naśladowania. Z okazji tak
wspaniałej rocznicy ślubu składamy Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz szczere życzenia kolejnych lat spędzonych w atmosferze
spokoju, szczęścia rodzinnego i wzajemnego zrozumienia.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz pracownicy Urzędu
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Maximus w 2 lidze!
Zespół Polkąty Maximus z Kątów Wrocławskich awansował
do 2 ligi koszykówki mężczyzn. Trzy mecze o awans zostały rozegrane w Ostrowie Wielkopolskim. W piątek 6 maja do zwycięstwa z KS
STAL zabrakło tylko 1 punktu, mecz zakończył się wynikiem 64:65
dla gospodarzy turnieju. W kolejnych potyczkach było już tylko lepiej.
W sobotę 7 maja Maximus wygrał z Unią Tarnów 11 punktami, wynik
spotkania 73:62. W trzecim równie dobrym meczu Maximus pokonał
MKKS Rybnik 72:62.
Polkąty Maximus istnieje od 2005 roku. Zespół odniósł dotąd
wiele sukcesów grając m.in. w najwyższych klasach rozgrywkowych ligi WRONBA (największa w Polsce Amatorska Liga Koszykówki) oraz ligi WROBASKET. Do tego trzeba dodać wiele zwycięskich
regionalnych i ogólnopolskich turniejów halowych. Dzięki dobrej
organizacji i promocji klubu drużyna została zaproszona do koszykarskich rozgrywek państwowych 3 Ligi organizowanej przez Dolnośląski Związek Koszykówki. Klub jak równy z równym rywalizował
z zespołami z większych miast posiadających ogromne tradycje koszykarskie jak Górnik Wałbrzych, WKK Wrocław, Sudety Jelenia Góra,
WSTK Wschowa, KKS Siechnice, KK Oleśnica, WKS Śląsk Wrocław, Zastal Zielona Góra czy Turów Zgorzelec niejednokrotnie sprawiając
sporą niespodziankę. Drużyna od dwóch lat jest również uczestnikiem
ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Polski. Już w poprzednim sezonie
2014/2015 zespół był o krok od awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
Ekipa z Kątów Wrocławskich dzielnie walczyła na ligowych parkietach
i ostatecznie uplasowała się na drugiej pozycji w tabeli strefy dolnośląsko-lubuskiej, która uprawniała do walki w barażach o bezpośredni awans do wymarzonej drugiej ligi. Na turnieju barażowym zespół
odniósł dwa zwycięstwa w trzech meczach, jednak to nie wystarczyło do awansu (przegrana stosunkiem „małych punktów”). To co nie
udało się rok temu, spełniło się w obecnym sezonie. Polkąty Maximus
pewnie wygrały rozgrywki strefowe, a następnie bardzo dobrze zaprezentowały się w turniejach półfinałowym w Warszawie oraz finałowym
w Ostrowie Wielkopolskim. Awans do ogólnopolskiej 2 ligi mężczyzn
stał się faktem, co z całą pewnością jest największym sukcesem zespołu w historii, a także stanowi ogromny powód do dumy dla Kątów Wrocławskich oraz całej Gminy Kąty Wrocławskie.
Drużyna działa w ramach Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki Maximus. Stowarzyszenie otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. Inicjatorem
założenia i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia był śp. Krzysztof
Kurpiel. Trenerem, który jako pierwszy podjął się pracy z zawodnikami i zawodniczkami zespołów z Kątów Wrocławskich był Tadeusz Grygiel - były zawodnik Śląska Wrocław oraz reprezentacji Polski. Przez ten
czas klub wychował kilka pokoleń koszykarek i koszykarzy. Pod skrzydłami Stowarzyszenia działają 4 sekcje koszykarskie: seniorzy, seniorki,
juniorki starsze oraz młodzicy ze szkół podstawowych. Ambicje zespołu, który obecnie trenuje Adam Omelan rosną z każdym sezonem,
drużyna mężczyzn z całą pewnością będzie walczyć o jak najlepsze
występy w drugiej lidze. Celem drużyn żeńskich będzie z kolei równorzędna walka z bardziej doświadczonymi zespołami i zajęcie miejsc
w pierwszej trójce tabeli. Najmłodsi adepci dyscypliny będą zdobywać
cenne umiejętności na organizowanych cyklicznych turniejach.
16 maja członkowie zespołu wraz z trenerem gościli na spotkaniu u Burmistrza Antoniego Kopcia.
T. Giniewski, W. Szwaj

Sportowa sobota w Smolcu

Sobota (23 kwietnia) upłynęła w naszej szkole pod znakiem zmagań sportowych. Po raz XIV przeprowadzony został Turniej Firm w Piłce Siatkowej. Rywalizowały ze sobą cztery drużyny, z których najlepszą
okazała się IKA Lubsko. Drugie miejsce zajęła reprezentacja „Ogrodowa Team”, a na trzecim miejscu uplasowała się grupa „Czarni Smolec”.
W tym roku czwarte miejsce przypadło firmie „ DOTI”. Biorące udział
w turnieju drużyny prezentowały bardzo wysoki poziom. Mecze były
widowiskowe i zacięte. Zawodnicy wkładali w grę dużo wysiłku. Podczas turnieju reprezentanci mogli uzupełnić swoje siły przy pełnym
słodkości obficie zastawionym stole. Sponsorem poczęstunku, jak
również statuetek były ćwiczące gimnastykę w naszej placówce panie. Zawodnicy z firmy DOTI oraz IKA Lubsko poczęstowali zebranych
swoimi wyrobami. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie
na jubileuszowym XV turnieju.
Organizatorzy

Turniej Majówkowy w tenisie ziemnym za nami!
W dniach 29.04-1.05.2016 odbył się Turniej Majówkowy
w tenisie ziemnym. W zawodach wzięło udział 21 graczy z gminy
Kąty Wrocławskie, a także z Wrocławia, Świdnicy, okolicznych gmin
oraz jeden gość z Niemiec. Przebiegające w świetnej atmosferze zawody wygrał Adam Siomek z Gniechowic, który w finale pokonał
Andrzeja Fiałkowskiego (Kąty Wr.). Warto zaznaczyć, że finał turnieju był tysięcznym meczem w historii tenisa w Kątach Wrocławskich!
W meczu o 3. miejsce miejscowy gracz Asiek Resner pokonał Mistrza Sobótki Grzegorza Leszczyńskiego. Poziom sportowy, jak i idealne warunki pogodowe przyciągnęły na korty bardzo dużą liczbę
kibiców, którzy coraz chętniej kibicują naszym tenisistom. Wszystkich
pasjonatów sportu, a w szczególności tenisa już teraz zapraszamy
na kolejne zawody na naszych kortach. W dniu 28.05.2016 odbędą
się rozgrywki z okazji Dnia Dziecka, przeznaczone dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Dla nieco starszych tydzień później odbędą się „I Otwarte Mistrzostwa Kątów Wrocławskich w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta”. Niezdecydowanych zachęcamy
do udziału, a resztę do aktywnego dopingowania grającym. Więcej
szczegółów pod numerem tel. 693-100-777 lub na www.teniswkatach.
wordpress.com.

Kamil Ceglarek

POPROWADŹ PRZEDSZKOLE
W KRZEPTOWIE
Poszukujemy firmy zainteresowanej prowadzeniem
przedszkola na osiedlu mieszkaniowym w Krzeptowie,
tel. 608 284 366, www.dolinakrzeptowa.pl

PODZIĘKOWANIE
Ośmiałowski drugi w Pilznie
W dniach 11-14 maja 2016 r. w Pilznie odbyły się Mistrzostwa Europy
w Trójboju Siłowym. Paweł Ośmiałowski wystartował w kategorii wagowej 59 kg i został wicemistrzem Europy. Zawodnik dziękuje Panu
Sławomirowi Hryniewiczowi i Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Kąteckich za wieloletnią pomoc i wsparcie.
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Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu naszej córki Alicji Piróg
oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność
i szacunek.
Renata Piróg

KONTAKT: TEL. 0 781 680 884
E-MAIL: adm-complex@wp.pl

- PRZYGOTOWANNIE DOKUMENTACJI FORMALNO – PRAWNEJ W
PROCESIE UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ/
ZAKOŃCZENIA BUDOWY

- SPRZEDAŻY I ADAPTACJI GOTOWYCH PROJEKTÓW BUDYNKÓW
JEDNORODZINNYCH

JAKO PARTNER HANDLOWY
ARCHON+ BIURO PROJRKTÓW OFERUJE USŁUGI Z ZAKRESU:

ADMCompleX

OGŁOSZENIA DROBNE
DROBNE
OGŁOSZENIA
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46
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>ŝĐǌďĂŵŝĞũƐĐ͗ŽŐƌĂŶŝĐǌŽŶĂ;ƐǌŬŽůĞŶŝĞƉůĂŶŽǁĂŶĞĚůĂϭϱĚŽϯϬŽƐſďͿ

ĞŶĂ͗ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞ

° :ĂŬǌĂųŽǏǇđǁųĂƐŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ͍
° :ĂŬŝŽĚĐǌĞŐŽǌĂĐǌČđ͍
° :ĂŬƐƉŽƌǌČĚǌŝđďŝǌŶĞƐƉůĂŶ͍
° :ĂŬƉŽƌĂĚǌŝđƐŽďŝĞǌƉŝĞƌǁƐǌǇŵŝƉƌŽďůĞŵĂŵŝ͍
° :ĂŬƉŽǌǇƐŬĂđĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ͍
° /ůĞŬŽƐǌƚƵũĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǁųĂƐŶĞŐŽďŝǌŶĞƐƵ͍
° :ĂŬŝĞƉųĂĐŝđƉŽĚĂƚŬŝ͕ƐŬųĂĚŬŝ͕ĞƚĐ͍
° :ĂŬŝĞŝŶƐƚǇƚƵĐũĞŵĂũČƉƌĂǁŽŶĂƐŬŽŶƚƌŽůŽǁĂđ͍

DŝĞũƐĐĞ͗<ČƚǇtƌŽĐųĂǁƐŬŝĞ͕ĂƚĂ͗ϭϴĐǌĞƌǁĐĂϮϬϭϲƌ͘;ƐŽďŽƚĂͿ

ůĞŵĞŶƚǇƐǌŬŽůĞŶŝĂ͗

&HOHPMHVWX]\VNDQLHSRGVWDZRZ\FKLQIRUPDFMLQLH]EĊGQ\FKSU]\SURZDG]HQLXEL]QHVX

<ŽƌǌǇƑĐŝǌĞƐǌŬŽůĞŶŝĂ͗

^ǌŬŽůĞŶŝĞũĞƐƚƐŬŝĞƌŽǁĂŶĞĚŽŽƐſďĐŚĐČĐǇĐŚǌĂųŽǏǇđǁųĂƐŶČĨŝƌŵħŽƌĂǌƉŽĐǌČƚŬƵũČĐǇĐŚ
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐſǁ͘

KĚďŝŽƌĐǇ͗



&ƵŶĚĂĐũĂ KŐƌŽĚǇ dǁŽũĞŐŽ ^ƵŬĐĞƐƵ ǁ ƌĂŵĂĐŚ ͣ<ČĐŬŝĞũ ŬĂĚĞŵŝŝ ŝǌŶĞƐƵͲĞĚǇĐũĂ //͟
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝ ǁ ϮϬϭϲ ƌŽŬƵ ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞ ƐǌŬŽůĞŶŝĂ ŝ ŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞ ĚůĂ ŽƐſď ĐŚĐČĐǇĐŚ ƌŽǌƉŽĐǌČđ
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũůƵďƉƌŽǁĂĚǌČĐǇĐŚŵĂųĞƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁŽ͘



• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• Poszukujemy firmy zainteresowanej prowadzeniem przedszkola na osiedlu mieszkaniowym w Krzeptowie,
tel. 608 284 366, www.dolinakrzeptowa.pl
• KIEROWNIK BUDOWY, TERMOWIZJA, Andrzej Pałka, Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
• UBEZPIECZENIA KURYŚ Beata - 605 477 010. Zapraszamy
codziennie: 9.00 - 17.00; Smolec ul. Różana 1
• Nowy punkt KSERO – kopiowanie, drukowanie, skanowanie
A3 i A4; ul. Kościuszki 20 Kąty Wr., przy Biurze Ubezpieczeń;
tel. 692 886 321
• KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
• Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, nadawaj paczki, ul.
Kościuszki 20 kąty Wr., przy Biurze Ubezpieczeń tel. 692
886 321
• TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397
• Sprzedam dwie działki pow. po 11 arów w Strzeganowicach,
tel. 505 314 429
• Sprzedam jaja wiejskie, Katy Wr., tel. 781 301 320
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www.zakladpogrzebowy24.pl

Krzy¿owice ul. G³ówna 14
71 311 84 40 / 607 152 668

Ca³odobowy
Zak³ad Pogrzebowy.
Pochówki tradycyjne
Kremacje, Sprzeda¿
Nagrobków Granitowych,
Miêdzynarodowy
Transport Zmar³ych.

OGŁOSZENIA

