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I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

29 lutego 2016 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie odbyła się
Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.

I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

29 lutego 2016 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy na sesja została zaplanowana na dzień 31 marca. Wszystkim
Kąty Wrocławskie odbyła się Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Radnym gratulujemy objęcia funkcji Radnego Młodzieżowej
Miejskiej.
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Sześciolatek w szkole
Przez ostatnie kilka lat szkoły dobrze przygotowały się na przyjęcie sześciolatków. Remontowane były sale, korytarze i sanitariaty.
Wszystko po to, by uczniowie, w tym ci najmłodsi, czuli się w szkole komfortowo. Dzieci w wieku sześciu lat są intelektualnie gotowe
do rozpoczęcia nauki, świetnie przyswajają nowe informacje. Sześciolatek nie spędza w szkole czasu, siedząc tylko nad książkami. Program
nauczania skonstruowany jest tak, by rozbudzić w maluchach ciekawość i pasję do nauki. Badania wykazują, że dzieci rozpoczynające
naukę w wieku sześciu lat osiągają lepsze wyniki niż ich rówieśnicy,
którzy później poszli do szkoły. Dziecko w tym wieku doskonale przyswaja przekazywaną mu wiedzę. Placówki dysponują wykwalifikowaną
kadrą pedagogiczną, a sale lekcyjne są zazwyczaj kolorowe i przyjazne. W szkole, w gronie rówieśników i pod czujnym okiem nauczycieli,
dziecko będzie mogło pracować nad samodzielnością i pewnością siebie. Maluchy w szkołach uczą się przez zabawę. Dla sześciolatka to nie
koniec dzieciństwa, ale szansa na rozwijanie zdolności i zainteresowań.
Posłanie dziecka do szkoły spowoduje, że staje się ono pewne
siebie, odważne i samodzielne, w gronie rówieśników i pod czujnym
okiem nauczycieli popracuje nad umiejętnościami interpersonalnymi,
nauczy się współpracy z innymi i wyćwiczy pierwsze publiczne wystąpienia. Każde osiągnięcie dziecka spowoduje, że będzie ono dumne ze
swoich osiągnięć i to właśnie szkoła da tę wyjątkową okazję do zdrowej i ciekawej rywalizacji. Motywacyjny system nauczania sprawi, że
dzieci z pasją podejdą do wszystkich zadań i chętnie pracują nad
udoskonalaniem swoich projektów. Dzięki licznym zadaniom wykonywanym w grupie, mały uczeń od początku będzie uczony otwartości.
Dzięki temu stanie się bardziej kontaktowy i łatwiej nawiąże nowe
znajomości. Nauczyciele postawią przed maluchami zadania, dzięki którym dzieci nauczą się rozwiązywać problemy i pokonywać trudności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
No i najważniejsze - szkoła to wcale nie koniec dzieciństwa!
Najmłodsi uczniowie uczą się właśnie przez zabawę i spędzają
czas podczas zajęć stworzonych specjalnie z myślą o ich możliwościach i potrzebach. Poznają znacznie słów: „odpowiedzialność”,
„obowiązki”, „plan” - w sposób przyjazny i wolny od stresu.
Po czym poznać, że dziecko jest gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych?
Sześciolatek gotowy do pełnienia roli ucznia potrafi samodzielnie
się ubrać i rozebrać, umyć, skorzystać z toalety, a także zjeść posiłek.
Umie powiedzieć, jak się nazywa, ile ma lat i gdzie mieszka. Posługuje się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia, potrafi poinformować o swoich potrzebach. Chętnie bawi się z rówieśnikami w gry
i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł. Sześciolatek u progu rozpoczęcia nauki w szkole poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, lepi z plasteliny i rysuje. Umie pokazać lewą i prawą stronę,
a także dodaje i odejmuje pomagając sobie liczeniem na palcach.
W ocenie przygotowania dziecka do szkoły może pomóc nauczyciel
przedszkola.
Poniżej znajduje się lista umiejętności, która może być pomocna przy podejmowaniu decyzji o posłaniu 6-latka do szkoły. Należy pamiętać że nie jest to test diagnostyczny, lecz jedynie narzędzie
pomocne przy samodzielnej ocenie umiejętności dziecka. Jeżeli dziecko posiada większość spośród opisanych umiejętności, prawdopodobnie bez trudu poradzi sobie w klasie pierwszej.
LISTA WSKAŹNIKÓW DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA
- POZIOM SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
1. Sprawność ruchowa (motoryka duża i mała):
• jest sprawne ruchowo, biega, skacze na jednej i na obu nogach,
wspina się, rzuca piłkę
• zawiązuje sznurowadła, wiąże kokardki, zapina sprawnie guziki,
zasuwa zamek
• chętnie rysuje, maluje
2. Sprawność grafomotoryczna (manualna):
• kreśli linie poziome, pionowe, „po śladzie”, samodzielnie i z zachowaniem prawidłowego kierunku
• kreśli linie koliste i faliste, kreśli linie zamknięte (koła, owale,
prostokąty)
• łączy liniami zaznaczone punkty
• koloruje obrazki bez wychodzenia poza linie
• kopiuje przez kalkę techniczną duże kontury i kształty
literopodobne
• tworzy samodzielne kompozycje
• lepi z plasteliny i modeliny
3. Percepcja wzrokowa:
• chętnie bawi się klockami, układankami, puzzlami
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• różnicuje położenie i ukierunkowanie figur geometrycznych
(trójkąt, romb, prostokąt, kwadrat, koło) z zachowaniem kolejności figur
• układa obrazki z 3 części i z 9 części
• układa kompozycję z figur geometrycznych, poprawnie odwzorowuje wzory
• potrafi wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie obrazkach
4. Orientacja przestrzenna:
• odróżnia lewą stronę ciała od prawej
• wskazuje swoją rękę, nogę prawą i lewą
• wskazuje rękę prawą i lewą u osoby siedzącej naprzeciw niego
• rozumie pojęcia określające położenie przedmiotu w przestrzeni (na środku, z prawej, lewej, wyżej, niżej, między, pod, nad, w,
za, przed, obok)
5. Percepcja słuchowa:
• odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy ptaków
• odtwarza prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego
• dzieli proste wyrazy na głoski
• przeprowadza syntezę głoskową wyrazów o prostej budowie
• dzieli proste wyrazy na sylaby klaszcząc lub wystukując
• przeprowadza syntezę sylabową wyrazów o prostej budowie
• odróżnia głoski o podobnym brzmieniu (np. b-p, d-t, g-k, z-s, w-f,
itp.)
• zapamiętuje krótkie wierszyki, rymowanki, piosenki, kilka poleceń
naraz
• przez dłuższą chwilę uważnie słucha czytanych bajek, opowiadań,
muzyki
6. Mowa i myślenie:
• układa historyjkę obrazkową w poprawnej kolejności (3-4
obrazkowa)
• dokonuje klasyfikacji obrazków (np. z uwagi na użytek, kolor,
kształt, wielkość), określa kategorie nadrzędne (np. meble, ubiory,
przybory szkolne)
• dobiera w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś
cechy wspólnej
• buduje poprawne wypowiedzi, prawidłowo używa trudniejsze
wyrazy, mowa zawiera prawidłowe formy gramatyczne, posługuje
się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat
7. Rozwój emocjonalno-społeczny i zachowanie:
• w przypadku rozstania z opiekunem (np. w przedszkolu, u znajomych) jest pogodne
• jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych, nie wymaga ciągłej uwagi dorosłego
• łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi
• słucha poleceń nauczyciela, chętnie pełni wyznaczone przez nauczyciela role
• przestrzega ustalonych w grupie umów, reguł, jest
zdyscyplinowane
• zgodnie bawi się w grupie - współdziała, czeka na swoją kolej itp.
• przewiduje skutki swoich zachowań
• rozpoznaje swoje uczucia, nazywa je i potrafi je wyrazić
8. Elementarne pojęcia matematyczne:
• posiada umiejętność porównywania zbiorów równolicznych,
różnolicznych
• posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 20, liczy wspak
• posiada umiejętność szeregowania zbiorów wg wzrastającej
liczebności
9. Wiadomości na temat najbliższego środowiska
społecznego i przyrodniczego:
• wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice
• zna nazwy środków lokomocji, maszyn, urządzeń i wie do czego służą
• zna nazwy zwierząt, wie w jakim środowisku żyją
Pracownicy Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu

ZMIANY W SYSTEMIE ZBIÓRKI
ODADÓW KOMUNALNYCH
Dnia 29 lutego br. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie. Umowa została zawarta na okres od 1 marca 2016 do 31
grudnia 2018r. i niesie ze sobą sporo zmian w odbiorze odpadów od
cd. na str. 3 ä
mieszkańców naszej gminy.
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Obecnie trwa wdrażanie nowego systemu ewidencji pojemników,
który polega na montażu znaczników, tzw. czipów na pojemnikach
na odpady zmieszane oraz zielone.
Informacja o każdym opróżnianym pojemniku zostanie odnotowana w systemie. Pracownik ZGM będzie miał możliwość na bieżąco monitorować proces odbioru odpadów zmieszanych i zielonych
otrzymując z systemu informację dotyczące godziny odbioru odpadów z danej nieruchomości, ich wagi lub powodów dla których pojemnik nie został opróżniony.
Nowy system pozwoli na szybsze rozwiązywanie reklamacji–
sprawnie działający system jest praktycznym i bardzo nowoczesnym
rozwiązaniem, umożliwiającym weryfikację procesu odbioru odpadów komunalnych.
Poszczególne frakcje odpadów segregowanych nadal będziemy
gromadzić w workach opatrzonych kodami kreskowymi.
Duże zmiany nastąpią również w harmonogramach odbioru odpadów. Zmianie ulegają częstotliwości odbioru różnych
frakcji odpadów również w trakcie roku, inna będzie częstotliwość odbioru odpadów latem i w okresie zimowym. Opracowując nowe harmonogramy odbioru odpadów zwracaliśmy szczególną uwagę na ich
prostotę i czytelność. Dlatego też nowe harmonogramy zostały opracowane tym razem osobno dla poszczególnych miejscowości naszej
gminy. Każdy mieszkaniec oddający odpady otrzyma taki harmonogram. Poza tym będą one dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (www.katywroclawskie.pl) oraz
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (www.bip.zgmkwr.pl).
Łucja Krokosz

OPŁATA ZA ŚMIECI W 2016 ROKU!
Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku nie zmienią się, pozostaną na poziomie
z roku 2014 i 2015.
Wynoszą: 15,00 zł os./ m-c - jeżeli odpady są segregowane 20,00
zł os./ m-c - jeżeli odpady są niesegregowane
TERMINY PŁATNOŚCI W 2016 ROKU:
I RATA do 15 MARCA 2016, II RATA do 15 MAJA 2016, III RATA do 15
WRZEŚNIA 2016, IV RATA do 15 LISTOPADA 2016
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ BEZ WEZWANIA NA INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH, U SOŁTYSÓW LUB
NA OGÓLNE KONTO GMINY - 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001
Druki dowodów wpłat na terenie Gminy były roznoszone przez sołtysów, a na teren Miasta przez pracowników urzędu.
W związku z powyższym podatnicy, którzy w 2014, 2015 roku złożyli deklaracje, a nie uległy zmianie dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty (sposób odbierania odpadów, liczba osób)
NIE MAJĄ OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI ZA 2016 ROK
Nowi mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie oraz osoby, które do tej
pory deklaracji nie złożyły mają obowiązek złożyć je w urzędzie, w BOK
w Smolcu, albo przesłać za pośrednictwem poczty w ciągu 14 dni od
zaistnienia zmiany.
Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu, u sołtysów, a także
na stronie internetowej: www.katywroclawskie.pl w zakładce Samorząd – Podatki.
Przypominamy również, że 15 marca upływa termin płatności pierwszej raty podatków lokalnych tj.: od nieruchomości, rolnego leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
Kwotę podatku prosimy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe bądź na ogólne konto Gminy j.w. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonów :
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 71-390-72-07
Podatek od nieruchomości i rolny - osoby fizyczne:
teren Gminy: 71-390-72-31, teren Miasta: 71-390-71-44
Joanna Zagórska
Wydział Podatków i Opłat

PRZETARG
Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich ogłasza
na dzień 7 kwietnia 2016 r. przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 31,30
m2 położonego w Smolcu przy ul. Głównej 79. Cena wywoławcza lokalu: 52.000,00 zł, Wadium wynosi: 5.000,00 zł. Aby uczestniczyć w przetargu należy na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium
na konto Gminy – Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie Nr 62 9574
0005 2001 0000 0101 0005.Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu sala obrad Rady Miejskiej w/w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz.
10:00. Szczegółowej informacji dotyczącej w/w nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 23,
tel. 71 390 72 39.

Konsultacje na temat Funduszy Europejskich
w Kątach Wrocławskich
08 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach
Wrocławskich zostanie zorganizowany Mobilny Punkt Informacyjny.
Podczas dyżuru konsultanta będzie można uzyskać informacje o aktualnych możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich, dowiedzieć
się jakie są zasady ubiegania się o dotacje oraz do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku aplikowania o dofinansowanie.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką dotacji z Funduszy Europejskich, w szczególności osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej lub przedsiębiorców, a także
rolników zamierzających prowadzić działalność nierolniczą.
Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w godzinach 10.00-13.00 w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy ( pok. nr 2
parter ). Dyżur będzie pełnić konsultant Głównego Punktu Informacyjnego, działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Projekty planistyczne na etapie wyłożenia:
marzec 2016
1. Kąty Wrocławskie, rejon ulic Mireckiegi i Tęczowej (156KWR)
Wyłożenie 04.03.2016 r. - 05.04.2016 r., Dyskusja 11.03.2016 r. godz.
14:00, Uwagi do 25.04.2016
2. Zabrodzie (77ZAB)
Wyłożenie 14.03.2016 r. - 12.04.2016 r., Dyskusja 05.04.2016 r. godz.
12:00, Uwagi do 26.04.2016
3. Baranowice - Bliż (90BAR)
Wyłożenie 14.03.2016 r. - 12.04.2016 r., Dyskusja 05.04.2016 r. godz.
13:00, Uwagi do 26.04.2016
4. Jurczyce (139JUR)
Wyłożenie 14.03.2016 r. - 12.04.2016 r., Dyskusja 05.04.2016 r. godz.
14:00, Uwagi do 26.04.2016

WYSTAWIŁEŚ KAMIENIE - SZYBKO JE ZABIERZ
Kamienie w pasie drogowym – zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

W związku z tym, że na terenie miasta i gminy stwierdzono wiele przypadków ustawiania w poboczu dróg kamieni (głazów),
bloczków betonowych oraz innych przedmiotów które zagrażają
bezpieczeństwu ruchu na tych drogach, Gmina Kąty Wrocławskie
ponownie informuje, że umieszczenie kamieni, słupków, czy innych
przeszkód w pasie drogowym bez zgody właściciela (zarządcy drogi) grozi wszczęciem postępowania administracyjnego o nielegalne
zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260)
zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochrona dróg wymaga zezwolenia zarządcy
drogi wydanego w formie decyzji administracyjnej. W przypadku zajęcie bez wymaganego prawem zezwolenia na zarządcy drogi spoczywa wymierzenia kary pieniężnej w drodze administracyjnej (10
krotność stawek podstawowych tj. w przypadku pobocza 30,00 zł/
m2 dziennie). W okresie wiosennym na zlecenie Gminy będą zbierane z pasów drogowych będących w zarządzie Gminy, wszystkie
przedmioty zagrażające bezpieczeństwu ruchu oraz umieszczone tam
bez zgody Gminy. Ponadto jeśli z powodu umieszczonych w pasie
drogowym kamieni dojdzie do wypadku, kolizji, lub uszkodzenia mienia sprawca tego zagrożenia będzie odpowiadał a art. 86 § 1 Kodeksu Wykroczeń za spowodowanie zagrożenie bezpieczeństwa lub
porządku w ruchu drogowym.
Wydział Dróg i Transportu

TERMINY ŚLUBÓW
Informujemy, że w 2016 roku będzie istniała możliwość zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w następujące soboty: 09.04.2016;
14.05.2016; 11.06.2016; 20.08.2016; 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
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Cała Polska czyta dzieciom

Dzień Kobiet w Gniechowicach

5 marca br. po mszy świętej w kościele pw. św. Filomeny w GnieDzień Kobiet
wSzymborska
Gniechowicach
Wisława
chowicach z okazji święta kobiet panie przybyły do świetlicy wiejskiej.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła.”

Dnia 19.01.2016r. w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich w grupie I DINUSIE odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Gościem spotkania był
Pan Burmistrz Antoni
Kopeć,
który
przeczytał
fragment książki „PoCAŁA
POLSKA
CZYTA
DZIECIOM
dróż do Piaseczkowa”. Dzieci z uwagą wysłuchały bajki, a na pytania dotyczące„Czytanie
treści wysłuchanego
utworu
odpowiadały
bezbłędnie.
książek to najpiękniejsza
zabawa
jaką ludzkość sobie
wymyśliła.”
W podziękowaniu za przybycie, „Dinusie” wręczyły Panu
BurmistrzoWisława
Szymborska
wi własnoręcznie wykonaną książeczkę.

br. po mszy świętej w kościele pw. św.
w Gniechowicach z okazji święta kobiet panie
do świetlicy wiejskiej. Tam czekał na panie
ek: ciasto, kawa, herbata. Program
y w trakcie uroczystości przygotował zespół
n”.

sołtys Grzegorz Kołcz, przewodniczący Rady
Grzegorz Szady i radny Antoni Palikowski
estniczce spotkania wręczyli róze i kosmetyki.
Bogumiła Kościelecka
serdecznie podziękować za ufundowanie
Dnia 19.01.2016r. w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich w grupie I DINUSIE
się spotkanie
w ramach ogólnopolskiej
akcji „Cała
Polska czyta
Gościem
Czytamy
książki
młodszym
ów odbyło
firmie
TORF
CORPORATION
z dzieciom”.
Kątów
spotkania był Pan Burmistrz Antoni Kopeć, który przeczytał fragment książki „Podróż do
kolegom
Dzieci z uwagą wysłuchały
bajki, a na pytania dotyczące treści wysłuchanego
kich.Piaseczkowa”.
utworu odpowiadały bezbłędnie. W podziękowaniu za przybycie, „Dinusie” wręczyły Panu
Uczniowie z kółka teatralno-literackiego ze Szkoły Podstawowej
dzieci z Przedszkola Sióstr
Kościelecka
Elżbietanek. Wizyta związana była z realizacją projektuBogumiła
czytelniczego.
Czytamy
książki
młodszym wierszyków
kolegom
Przedszkolaki z grupy
„Żabki”
wysłuchali
o bałwankach,
śnieżynkach i niedźwiadkach polarnych. Dzieci wesoło reagowały
na występ. Na zakończenie spotkania, kolorując bałwanki, dzieci wykonały wspólne prace plastyczne.

Burmistrzowi
własnoręcznie
wykonaną książeczkę.
nr 1 w Kątach
Wrocławskich
odwiedzili

Sołtys, Rada Sołecka
i radni z Gniechowic

Tam czekał na panie poczęstunek: ciasto, kawa, herbata. Program artystyczny w trakcie uroczystości przygotował zespół „Rozmaryn”.
Następnie sołtys Grzegorz Kołcz, przewodniczący Rady Sołeckiej Grzegorz Szady i radny Antoni Palikowski każdej uczestniczce spotkania wręczyli róze i kosmetyki. Chcemy serdecznie
podziękować za ufundowanie kosmetyków firmie TORF CORPORATION
z Kątów Wrocławskich.

Sołtys, Rada Sołecka i radni z Gniechowic

Dzień Kobiet w Zabrodziu
W sobotę 5 marca 2016r. w Świetlicy Wiejskiej w Zabrodziu odbył
się Dzień Kobiet. Na spotkanie przyszło ok 20 pań, które miło spędziły
czas przy rozmowach i poczęstunku. Główną atrakcją był pokaz wykonywania sushi połączony z degustacją.
Każda z uczestniczek mogła własnoręcznie przyrządzić tę niezwykle zdrową potrawę. W tym miejscu gorąco dziękujemy Pani Zosi, która przeszkoliła nas w tym temacie.
Poza tym odbyły się warsztaty filcowania, poprowadzone przez Panią
Olę z „Pracowni 7 Kruków” ze Smolca. Panie mogły wykonać przeróżne
filcowe ozdoby lub biżuterię. Myślę, że impreza była ciekawa i udana.
Dziękuję uczestniczkom i zachęcam do powtórki za rok.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Urodzinowe życzenia

Uczniowie z kółka teatralno-literackiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach
4 marca odwiedzili
2016r. Pani
Maskiera
Smolca Wizyta
obchodziła
Wrocławskich
dzieciJanina
z Przedszkola
Sióstr ze
Elżbietanek.
związanajubilebyła z
realizacją
projektu urodzin.
czytelniczego.
Przedszkolaki
z grupy
„Żabki”
wysłuchali
usz 100-lecia
Z tej
uroczystej
okazji
życzymy
Paniwierszyków
wszelkiejo
bałwankach,
śnieżynkach
i niedźwiadkach
polarnych.i Dzieci
wesoło reagowały na występ. Na
pomyślności
oraz wielu
lat w szczęściu
zdrowiu.
zakończenie spotkania, kolorując bałwanki, dzieci wykonały wspólne prace plastyczne.
Zespół ds. Promocji Szkoły

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć
wraz z pracownikami Urzędu
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Sołtys

Wspólnoty mieszkaniowe
Zgłaszanie projektów do
Lokalnego Programu Rewitalizacji
W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025, zapraszamy wspólnoty
mieszkaniowe/spółdzielnie m.in.: Gniechowic, Górzyc, Kilianowa, Zabrodzia, Zachowic oraz Kątów Wrocławskich (ul. 1 Maja, ul. Barlickiego,
ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Magistracka, ul. Mireckiego, ul. Okulickiego, ul. Parkowa, ul. Rynek, ul. Sikorskiego, ul. Świdnicka, ul. Wąska,
ul. Zwycięstwa) do składania projektów dotyczących rewitalizacji, termomodernizacji budynków, zagospodarowania terenów i przestrzeni.
Szczegóły na stronie internetowej http://katywroclawskie.pl/pl/news/
zg%C5%82aszanie-projekt%C3%B3w-do-lokalnego-programu-rewitalizacji lub pod numerem telefonu 71 390-51-71.
Wydział PRII

Natalia Lubrano
w szkole w Małkowicach

uśmiech oraz wzruszenie. Następnie dzieci wra
na przygotowany z tej okazji
poczęstunek.
Mam
INFORMACJE
GMINY
INFORMACJE Z
Z GMINY
w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!

Dzień Babci i Dziadka
w Romnowie

W czwartek, 25 lutego, do Szkoły Podstawowej w Małkowicach
przyjechała Natalia Lubrano wraz ze swoją menadżerką. Natalia Lubrano, pochodząca z Wrocławia, jest wokalistką i autorką tekstów. Szerszej publiczności dała się poznać w programach: „The Voice of Poland”
i „Must Be the Music. Tylko muzyka”.
Głównym celem spotkania było zainteresowanie naszych
uczniów czytelnictwem poprzez czytanie im na głos. Dzieci słuchały
z uwagą i wielkim zainteresowaniem fragmentów „Mikołajka” w interNATALIA LUBRANO W SZKOLE W MAŁKOWICACH
pretacji pani Natalii.
Spotkanie było bardzo udane, a zakończyło się wspólnym odśpiewaniem piosenki pt. „Mam tę moc”.

M. Wiejacka

W czwartek, 25 lutego, do Szkoły Podstawowej w Małkowicach przyjechała Natalia
Lubrano wraz ze swoją menadżerką. Natalia Lubrano, pochodząca z Wrocławia, jest
wokalistką i autorką tekstów. Szerszej publiczności dała się poznać w programach: „The
Voices of Poland” i „Must Be the Music. Tylko muzyka”.

W dniu 20. lutego w świetlicy w Romnowie odbyła się uroczystość
z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby
w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z Romnowa również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie
z panią prowadzącą świetlicę przygotowały dla nich przedstawienie.
Dzieci oprócz Dziadków zaprosili swoich rodziców oraz wszystkich
mieszkańców Romnowa. Licznie przybyli goście zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie
występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną
radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały program artystyczny
oraz wręczyły własnoręcznie wykonane kwiaty z bibuły dla swoich
ukochanych Babć i Dziadków. Następnie Ola zagrała piękny koncert
na pianinie. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły
wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek.
Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz wzruszenie. Następnie
dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!
Sołtys wsi Romnów

III Turniej Warcabowy
III Turniej Warcabowy

2 marca 2016r. w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocław-

INFORMACJA GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich in-
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do ich wszechstronnego
II miejsce – Kryspin Dulęba (grupa VIII)
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walce, wyłoniono zwycięzców. Dzieci zostały
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Pękala, sołtys wsi Wszemiłowice
Pozostali uczestnicy (Mistrzowie Grup): Aleksandra Korcz (grupa IX),
Julia
Czarko-Wasiutycz
(grupa
IX),
Filip
Przechoćko
(grupa
IX),
Matedyplomami i upominkami, a zwycięzcy dodatkowo medalami.

usz Rajkowski (grupa XII), Zofia Rewaj (grupa XII).

Tegoroczni zwycięzcy turnieju:

Sołtys wsi Romnów

5

SPORT ƔINFORMACJE
Z GMINY
SPORT
INNE

II miejsce Jakuba Matkowskiego
na III WTK Kadetów w tenisie stołowym
21 lutego br. w Bolesławcu odbył się III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów. Znakomicie w turnieju zaprezentował się mieszkaniec Sadkowa Jakub Matkowski, który zajął II miejsce dające awans
do Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Kadetów, który będzie
rozgrywany w Luboniu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Jakub rywalizował ze starszymi od siebie kolegami, ponieważ nie jest to jego kategoria wiekowa.

Zwycięstwo Jakuba Matkowskiego
na III WTK Młodzików w tenisie stołowym
14 lutego br. w Brzegu Dolnym odbył się III Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Młodzików. Znakomicie w turnieju zagrał mieszkaniec
Sadkowa Jakub Matkowski, który wygrał zawody, nie tracąc seta w całym turnieju i uzyskał awans do Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Młodzików w Białymstoku. W finale wygrał z zawodnikiem
TKS Granit Strzelin - Kacprem Głazowskim 3:0 i tym samym potwierdził, że od 3 lat na Dolnym Śląsku jest niepokonany w swojej kategorii wiekowej.
Podziękowania dla Panów Zdzisława Tolksdorfa i Ziemowita Bańkosza - trenerów AZS UE we Wrocławiu za umożliwienie realizowania pasji mojego syna na sali sportowej UE we Wrocławiu.
Roman Matkowski

Doskonały wynik naszej drużyny
w XIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej
Samorządowców

14 lutego br. w Brzegu Dolnym odbył się III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików.
Znakomicie w turnieju zagrał mieszkaniec Sadkowa Jakub Matkowski, który wygrał zawody, nie
tracąc seta w całym turnieju i uzyskał awans do Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego
Młodzików w Białymstoku. W finale wygrał z zawodnikiem TKS Granit Strzelin - Kacprem Głazowskim
3:0 i tym samym potwierdził, że od 3 lat na Dolnym Śląsku jest niepokonany
w swojej kategorii wiekowej.
Podziękowania dla Panów Zdzisława Tolksdorfa i Ziemowita Bańkosza - trenerów AZS UE
we Wrocławiu za umożliwienie realizowania pasji mojego syna na sali sportowej UE we Wrocławiu.
Roman Matkowski

Sukces w tenisie stołowym

21 lutego br. w Bolesławcu odbył się III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów. Znakomicie w
turnieju zaprezentował się mieszkaniec Sadkowa Jakub Matkowski , który zajął II miejsce dające
awans do Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Kadetów, który będzie rozgrywany w Luboniu.
W 8 marca
2016r.
wJakub
SP rywalizował
Sadków ze
obchodziliśmy
tylkoponieważ
„Dzień
Na podkreślenie
zasługuje
fakt, że
starszymi od siebienie
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to jego kategoria
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rcie szkoła z naszej gminy startując od rozgrywek gminnych, uzyska-

Podziękowania
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AZS UE
ła awans dodlarozgrywek
ogólnopolskich.
Drużyna
chłopców
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we
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pasji mojego syna
na sali sportowej
UE we Wrocławiu.
stołowym,
składzie:realizowania
Jakub Matkowski
- najlepszy
zawodnik
turnie-

W dniu 27 lutego 2016r. w Jordanowie Śląskim odbył się XIII Halowy
Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Wrocławskiego, w któju (komplet zwycięstw), Michał Smereczański, Jarek Łacina i Gracjan
rym uczestniczyło dziewięć gmin.
Roman Matkowski
miejsce Jakuba
Matkowskiego
na III WTK
Kadetów w tenisie
stołowym
Niedbała, IIuzyskała
tytuł
wicemistrzów
DOLNEGO
ŚLĄSKA
i możliwość
Reprezentacja naszej Gminy w składzie: Jarosław Wojciechowski udziału w MISTRZOSTWACH POLSKI szkół (kwiecień) w Rawie Maradny, Pawlaczyk Mirosław - radny, Klajber Rafał - radny, Sobko Piotr
zowieckiej. Warto nadmienić że również dziewczęta oprócz chłop- radny, Pacyna Grzegorz - radny, Paszkowski Piotr - radny, Siekierców rokrocznie awansują do rozgrywek STREFY WROCŁAWSKIEJ.
ski Michał - pracownik Urzędu, Wróblewski Krzysztof - pracownik UrzęW rozgrywanym w tym roku dodatkowym turnieju niezrzeszonych
du, Mędrek Marta - nauczyciel wf w SP Nr 1 w Kątach Wr. zajęła drugie
(amatorów), czołowe miejsca zajęli uczniowie SP Sadków: Martymiejsce.
na Wójcik- 3 miejsce i Jarek Łacina 2 miejsce.
Ponadto najlepszym strzelcem bramek został Piotr Sobko /zdobywca 4 bramek/, a najlepszym bramkarzem Rafał Klajber /tylko raz został
Opiekun Szkolnego Koła Sportowego przy SP Sadków
pokonany/. Wyróżnienie uzyskała również Marta Mędrek, strzelając
jedną bramkę. Dziękujemy wszystkim kibicom /również przybyłym
Janusz Nikiel
wynik
naszej
drużyny
z Kątów Doskonały
Wr./ i organizatorom
za wspaniałą
sportową
imprezę, w tym
z KGW zaTurnieju
smaczny poczęstunek.
XIIIPaniom
Halowym
Piłki Nożnej Samorządowców
Szczegółową relację wraz z galerią zdjęć można uzyskać na stronie
Gminy Jordanów Śląski.

Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Kątach
Wrocławskich!

Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową „Osiedle
na 5” oraz nasz profil na FB „Kąteckie Osiedle nr 5”, gdzie zamieszczamy
ważne informacje oraz dokumenty dotyczące naszego osiedla i pracy
Zarządu. W tym roku na terenie naszego osiedla pojawią się również
tradycyjne tablice informacyjne.
Dla przypomnienia, Osiedle nr 5 tworzą mieszkańcy następujących
ulic: Jana Pawła II, Bukowa, Brzozowa, Kołłątaja, 1 Maja od numerów
1 do 41 (nieparzyste) i do nr 46 (parzyste), Modrzewiowa, Staszica,
Dębowa, Klonowa, Jarzębinowa, Akacjowa, Wierzbowa, Platanowa,
Lipowa, Orzechowa, Imbirowa, Szafranowa, Waniliowa, Cynamonowa,
Grabowa, Tęczowa.
W celu integracji i aktywizacji sąsiedzkiej planujemy w tym roku organizację trzech pikników, tj 14 maja (sportowy), 18 czerwca (dla dzieci), 10 września (dla dorosłych),
Dodatkowo, poszukujemy osób pomysłowych i zaangażowanych
w sprawy lokalne, którym najbliższe otoczenie nie jest obojętne, a które
chciałyby się zaangażować i poświęcić swój czas dla dobra wspólnego.
W przypadku uwag na temat pracy Zarządu Osiedla i dystrybucji informacji - zapraszam do kontaktu. Wszelkie podpowiedzi, mające
na celu usprawnienie naszej pracy - mile widziane. Zapraszamy do aktywności na rzecz naszego osiedla.
mail.: osiedle5@katywroclawskie.pl
strona osiedlowa: https://osiedlena5.wordpress.com/
Skład
drużyny:
Skład drużyny: górny rząd, od lewej - Grzegorz Pacyna, Krzysztof profil na FB: https://www.facebook.com/groups/779689432129391/
Wróblewski,
Jarosław
Wojciechowski,
Michał Siekierski.
Dolny rząd,
od
Krzysztof Zarówny
d lewej - Grzegorz
Pacyna,
Krzysztof Wróblewski,
Jarosław
Wojciechowski,
Michał
lewej - Piotr Sobko, Marta Mędrek, Rafał Klajber, Mirosław Pawlaczyk,
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich
Siekierski,
Piotr Paszkowski.
Jarosław Mirosław
Wojciechowski
, od lewej - Piotr Sobko, Marta Mędrek, Rafał Klajber,
Pawlaczyk, Piotr
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Paszkowski

OGŁOSZENIA

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

• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• KIEROWNIK BUDOWY, TERMOWIZJA, Andrzej Pałka,
Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
• Wynajmę lokal o pow. 40 m kw. w Kątach Wrocławskich,
tel. 785 206 481
• 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
• Kupię komodę koloru jasny brąz z 5 szufladami
o szerokości 80 cm, tel. 693 164 693
• Kupię grunt rolny, tel. 602 804 848

 Porady rachunkowe
 Doradztwo bankowe
 Pośrednictwo leasingowe
Kąty Wrocławskie, ul. Leśna 1 (boczna Mireckiego)
tel./fax 71 336 00 67 tel. kom. 609 011 299, 726 020 276
e-mail: a-czop2@o2.pl, wioletta-piros@wp.pl,
www.biuro-brk.com
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

szamy
Zapra zyka
s ję
na kur kiego
c
niemie taw.
ds
o
od p

501 131 548

Zadzwoń lub wyślij SMS „praca”
666 096 762*

promedica24.com.pl

*Koszt połączenia wg taryfy operatora

(obok Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów)

 Sporządzanie rozliczeń rocznych

Siedziba Biura:
ul. Tęczowa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Pomagamy
w pozyskiwaniu
dotacji UE

Kontakt:
 www.librobrk.pl
 mail: brk.libro@vp.pl
 tel. 605 057 071

 Pomoc przy zakładaniu firm

RABAT 50%
2 pierwsze
miesiące

 Kadry, Płace, ZUS

Wysokie zarobki, specjalne bonusy.
Bezpieczną i legalną pracę.
Transport, zamieszkanie i wyżywienie.
Całodobowe wsparcie telefoniczne.
Szkolenia podnoszące kwalifikacje:
językowe i opiekuńcze.

Zakres świadczonych usług:
 prowadzenie: ksiąg handlowych, KPiR, ryczałt (ewidencje
przychodów), ewidencje VAT;
 obliczanie podatków: CIT, PIT, VAT oraz podatków lokalnych;
 kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników;
 inne czynności uzgodnione z klientem.

 Ryczałt ewidencjonowany

GWARANTUJEMY:

GRATIS: możliwość korzystania z programu do fakturowania.
Program optymalizuje koszty usług księgowych dzięki
możliwości Importu danych do programu księgowego.

 Księgi przychodów i rozchodów

Certyfikat MF Nr 51914/2011

 Księgi handlowe

Mobilne biuro
w Kątach Wrocławskich!

Mariola Gielec

Biuro Rachunkowo
Konsultingowe
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REKRUTACJA
Tel. Kontaktowy:
660 630 244

lub na adres pocztowy:
Nestle Polska S.A. Oddział Purina
Ul. Ryszarda Chomicza 11A
55-080 Nowa Wieś Wrocławska
Z dopiskiem: Rekrutacja

Zgłoszenia (CV) wraz ze wskazaniem nazwy
stanowiska, prosimy przesyłać na adres mailowy:
rekrutacja.purina@pl.nestle.com

Technik Utrzymania Ruchu

Kierowca Wózka Widłowego

Operator Techniczny

Operator Produkcji

Pracownik Produkcji

CHOW oraz CAT CHOW

PURINA ONE, FRISKIES, DARLING, PRO PLAN, DOG

znajdują się marki takie jak GOURMET, FELIX,

produkcji karm dla psów i kotów. W ofercie firmy

Operator Produkcji

Kierowca Wózka Widłowego

Operator Techniczny

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

www.zakladpogrzebowy24.pl

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

imy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z
ranymi kandydatami.

Telefony kontaktowe:
660 630 146
660 630 247
660 630 173
660 630 244

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt pod nr telefonu:
391 31 09, przesłanie życiorysu (wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych) na adres: kadry@araj.pl lub dostarczenie życiorysu
do firmy PPW ARAJ Sp. z o.o., ul. Mireckiego 30, 55-080 Kąty Wr.

zenia (CV) wraz ze wskazaniem nazwy stanowiska, prosimy przesyłać na adres mailowy:
utacja.purina@pl.nestle.com

- OPERATOR MASZYN CNC
- SPAWACZ (metoda MAG)
- MONTER
- MAGAZYNIER (uprawnienia do obsługi wózka).

a adres pocztowy:
le Polska S.A. Oddział Purina
yszarda Chomicza 11A
80 Nowa Wieś Wrocławska
piskiem: Rekrutacja

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe „ARAJ”
Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej
poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

Technik Utrzymania Ruchu

Pracownik Produkcji

é Purina. Oferujemy bezpłatny transport z wybranych miejscowości. Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

yka zlokalizowana pod Wrocławiem, w Nowej Wsi Wrocławskiej (przy drodze nr 35), jest pierwszą w Polsce fabryką firmy

OURMET, FELIX, PURINA ONE, FRISKIES, DARLING, PRO PLAN, DOG CHOW oraz CAT CHOW

Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kandydatami.

lé Purina PetCare jest światowym liderem w produkcji karm dla psów i kotów. W ofercie firmy znajdują się marki takie

8

Nestlé Purina PetCare jest światowym liderem w

REKRUTACJA
OGŁOSZENIA

