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Rekordowy rok na drogach
- wspólnych inwestycji wykonano za ponad 20 milionów złotych
W dzisiejszym wydaniu Biuletynu chciałbym przybliżyć temat
budowy i kapitalnego remontu dróg. Zawsze przy konstruowaniu budżetu jest to temat, który zgłaszają wybrani przez Państwa radni,
jako ważny i priorytetowy. W związku z rozwojem gminy i powstawaniem nowych osiedli oraz rosnącym ruchem pojazdów trudno nadążyć
za potrzebami w tym zakresie. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że są
to inwestycje bardzo kosztowne.
Przez kilka ostatnich lat realizujemy program realizacji nakładek asfaltowych na lokalnych drogach tłuczniowych. Dzięki temu zdecydowanej poprawie uległo dziesiątki kilometrów małych odcinków dróg,
z których korzystają nasi mieszkańcy każdego dnia. Są to drogi najbliżej miejsca zamieszkania. Rozpoczynając tę kadencję zapowiadałem,
że poprawa stanu dróg będzie jednym z priorytetów tego samorządu.
Łatwo powiedzieć – trudniej zrealizować. Kilometr nowej drogi kosztuje kilka milionów złotych. Pieniądze są potrzebne na wiele innych
zadań związanych z inwestycjami w oświatę i kanalizację włącznie.
Szansę na dokonanie zdecydowanego postępu zauważyłem
w otwarciu się na współfinansowanie realizacji dróg z innymi jednostkami samorządu oraz w pozyskiwaniu środków z zewnątrz, w tym
podmiotów gospodarczych zainteresowanych korzystaniem z wybudowanych inwestycji w przyszłości. Ten mijający rok jest w tej dziedzinie rekordowy. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby na terenie gminy
w drogi zainwestowano tak dużo pieniędzy. Nie biorę tutaj pod uwagę
przebudowy autostrady A-4 i budowy obwodnicy Wrocławia, bo gmina w tych inwestycjach nie uczestniczyła. Rozpocznę od potwierdzenia faktu bardzo dobrze układającej się współpracy i zrozumienia ze
strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Starostwa Powiatowego. Ludzi nie interesuje, a wprost zaczyna męczyć opowiadanie, że
droga jest powiatowa, czy wojewódzka, gdy na co dzień muszą
omijać uciążliwe dziury, martwić się o stan swojego auta, a przede
wszystkim bezpieczeństwa. Zawsze uważałem, że drogi powinny należeć do jednego właściciela, jednak ja tego nie zmienię. Od lat trwała dyskusja na temat bezpieczeństwa (a właściwie jego braku) na ulicy
Popiełuszki w kierunku autostrady w Kątach Wrocławskich. Wspólna inwestycja z DSDiK została zakończona, a wkład gminy wyniósł 1 760
571,32 zł. Kolejną wspólną inwestycją jest trwająca przebudowa ulicy
Chłopskiej w Smolcu. Od kilku lat w skutek ogromnego rozwoju miejscowości, ta droga nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa jej
użytkownikom, szczególnie pieszym, w tym dzieciom zmierzającym
do szkoły. Wyasygnowaliśmy z budżetu gminy dla Starostwa Powiatowego 1,5 mln złotych, co zdecydowało o rozpoczęciu inwestycji. Ponadto pozyskane środki Krajowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych
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bardzo wsparły tę inwestycję. Udało nam się ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu również uzgodnić przebudowę drogi powiatowej
z Zachowic przez Czerńczyce do Mirosławic. Uzgodniliśmy ze Starostą
współfinansowanie przez gminę remontu odcinka powiatówki z Nowej
Wsi Kąckiej do ronda przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich.
Przełom nastąpił w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 362, ta fatalna droga jest w tej chwili remontowana na odcinkach z Kątów Wroclawskich do Stoszyc oraz odcinek od granicy Wrocławia do Samotworu.
Gmina wyasygnowała na ten cel prawie 1 mln zł. Jestem przekonany, że to dopiero początek i uda nam się porozumieć z panem Marszałkiem co do dalszej jej przebudowy. Na naprawę czekają odcinki:
Romnów-Skałka i połączenie w Samotworze. Przebudowana droga ze
Stoszyc do Kątów Wr. ma służyć głownie użytkownikom aut osobowych i dostawczych. Na potrzeby budowanej kopali inwestor wyłożył
pieniądze na budowę nowej ogólnodostępnej drogi gminnej w kwocie 12 mln zł.
Nigdy dotąd sieć istniejących dróg nie wzbogaciła się o 5,5 km
nowej drogi, która powstała zaledwie w pół roku. Ta droga będzie
miała też ogromne znaczenie w przyszłości, gdy po wydobyciu złoża piasku powstaną wodne akweny rekreacyjne.
Wprowadziliśmy wykonawcę na budowę drogi Gniechowice
– Stary Dwór. Dzięki pozyskanym środkom z Terenowego Funduszu funkcjonującego w Urzędzie Marszałkowskim zostanie wkrótce
zakończona budowa zupełnie nowej drogi o długości 2 km. Umowa opiewa na kwotę przeszło 725 tysięcy złotych z czego 202 000 zł
stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego. Zapewne wszyscy zauważyli, że powstał nowy odcinek drogi nr 347 z Sadkówka w kierunku Sadkowa, który kosztował 1,3 mln zł. Ogłoszony przetarg w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego przez DSDiK ma doprowadzić
do tego, aby cała droga do Wrocławia tak właśnie wyglądała. Jest
jeszcze dużo do zrobienia, nie wymieniam dziś całego szeregu dróg
realizowanych z tegorocznego budżetu w ramach programu nakładek
asfaltowych. Uczynię to pod koniec roku po ich zrealizowaniu. Ambitny plan przebudowy dróg chcemy kontynuować w latach następnych.
Uzgodniony ze Starostwem program Bezpieczna Droga pozwoli w przyszłości wykonać następne inwestycje. Chciałbym, aby taki rok
jak ten na drogach (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) w gminie Kąty Wrocławskie powtórzył się w następnych latach, czego sobie
i Państwu życzę.
Burmistrz MiG
Antoni Kopeć
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5. Festiwal Aktorstwa Filmowego
- szczegóły
Gwiazdy ekranu odwiedzą naszą gminę w październiku i spotkają
się ze swoimi fanami. Interesujące spotkania z aktorami odbędą się
24 i 25 października.
Zapraszamy na spotkania z aktorami:
- 24 października 2016 r,. godz. 19.30
projekcja filmu „PITBULL, NOWE PORZĄDKI” - po filmie spotkanie
z Bogusławem Lindą
- 25 października 2016 r., godz. 19.30
projekcja filmu „WIELKI SZU” - po filmie spotkanie z Janem Nowickim połączone z promocją jego najnowszej książki pt. „Dwaj Panowie”.
Wstęp na spotkania jest bezpłatny, należy jedynie odebrać zaproszenie, które będzie umożliwiało wzięcie udziału w imprezie. Zaproszenia dostępne w GOKiS Kąty Wrocławskie, pokój nr 22, I piętro.
Liczba miejsc ograniczona.

PRZETARG
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza przetargi nieograniczone na sprzedaż:
Nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w Kątach Wrocławskich:
• działka nr 9/3 i nr 6/1, AM-12 o łącznej pow. 939 m2,
cena wywoławcza 124.700.00 zł, wadium 15.000,00 zł
• działka nr 9/2, AM-12 o pow. 993 m2,
cena wywoławcza 160.600,00 zł, wadium 17.000,00 zł
• działka nr 9/1 i nr 8/11, AM-12 o łącznej pow.1190 m2,
cena wywoławcza 169.700,00 zł, wadium 17.000,00 zł działka nr
8/10, AM-12 o pow.1076 m2,
cena wywoławcza 153.700 zł, wadium 16.000,00 zł
• działka nr 8/14, AM-12 o pow.1234 m2,
cena wywoławcza 178.600,00 zł, wadium 18.000,00 zł
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
oznaczony symbolem 2MN.
Do wylicytowanych ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynoszący 23%.
Przetargi odbędą się w dniu 17 listopada 2016 r. od godz. 10:00
co 10 minut w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
w Sali Obrad.
Osoby przystępujące do przetargów powinny nie później niż 3
dni przed przetargami wpłacić wadium w formie pieniężnej na konto Gminy Kąty Wrocławskie nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005.
Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich może odwołać
ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stronie internetowej pod adresem bip.katywroclawskie.pl (Informacje - nieruchomości - przetargi).
Informacji dotyczących w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 23, tel. 71 390 72 39

Brak opłat za wpis
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r., poz. 584 ze zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG,
zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG
są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem
prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych
w CEIDG oraz wobec Ministra Rozwoju. Podmioty te sugerują również konieczność dokonania polecenia przelewu na podane konto,
w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie z CEIDG.
Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel.: +48 71 390 72 00, +48 71 390 72 06, fax: +48 71 390 72 01, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl
Godziny pracy urzędu: Pn., Wt., Czw.: 7.30-15.30 · Śr.: 7.30-16.00 · Pt.: 7.30-15.00
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Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kątach Wrocławskich informuje, że pracownicy socjalni corocznie
włączają się w organizację Pikniku Dla Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczny trzeci już Piknik odbył się 10.09.2016 w Jordanowie Śląskim.
W związku z tym 25 osób z terenu Gminy mogło pojechać z pracownikami socjalnymi do Jordanowa i cieszyć się dobrą zabawą. Piknik tradycyjnie okazał się udaną inicjatywą na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dziękujemy za pomoc w transporcie osób Panu Marcinowi Seretnemu Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie dziękują Uczestnikom Pikniku za wspólnie spędzony czas i udaną zabawę.
Bardzo dziękują również wszystkim sponsorom za wsparcie rzeczowe,
które stanowiło wkład Gminy Kąty Wrocławskie, a w szczególności:
Pani Elżbiecie Sommerfeld – Księgarnia „Ela”,
Państwu Dorocie i Mariuszowi Mroczkowskim – „DOTI” Smolec,
Panom Maciejowi i Bogdanowi Sikorskiemu – Sklep „Hallo” Kąty
Wrocławskie,
Pani Grażynie Płuska – Pawilon Handlowy Kąty Wrocławskie,
Pani Danucie Kulczyckiej – Sklep Spożywczo Przemysłowy – „Olas”
Kąty Wrocławskie,
Panu Tadeuszowi Kosior – Zakład Produkcji Cukierniczej
„Pan Tadeusz” Kąty Wrocławskie,
Panu Robertowi Kuriata – Bruno Tassi Nowa Wieś Wrocławska,
Pani Katarzynie Bąkowskiej – Piekarnia-Cukiernia Marian
Bąkowski Rogów Sobócki.
Postawa w/w osób jest wzorem do naśladowania i zasługuje
na wyrazy uznania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich informuje, że w wyniku współpracy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 8
dzieci z terenu Gminy otrzymało plecaki szkolne wraz z wyposażeniem
szkolnym w ramach akcji „Wyprawka Dla Żaczka”.
Bardzo dziękujemy Caritas we Wrocławiu, a szczególnie Pani Agnieszce Wychodil za pomoc. Mamy nadzieję, że wspólnie podejmowane inicjatywy będą początkiem udanej współpracy.
Dziękujemy
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Kątach
Wrocławskich
Zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o nie pozostawianie odpadów komunalnych przed pojemnikami do segregacji typu igloo a w szczególności dotyczy to
składania przed pojemnikami odpadów opakowaniowych /kartonów/.
Odpady te należy poskładać i wrzucić do pojemnika.
Zaśmiecanie miejsc wokół pojemników wpływa negatywnie na
estetykę naszej Gminy.

Garaże do wynajęcia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich ul. Kościuszki 16A uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia następujące nieruchomości:
• garaż - Kąty Wrocławskie ul. 1Maja 69
• garaż - Kąty Wrocławskie ul. Świdnicka 13
Szczegółowych informacji w sprawie najmu można uzyskać w siedzibie Zakładu lub pod numerem telefonu 71/3167-079.

· 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.

Wydawca
zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych
Materiałów niezamówionych nie zwraca.
ogłoszeń/reklam.
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Otwarcie BOK Smolec
DOBRA WIADOMOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW SMOLCA
-ZAMELDOWANIA I DOWODY OSOBISTE
ZAŁATWISZ W BOK SMOLEC
Szanowni Państwo wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że od 3 października 2016r. Biuro Obsługi Klienta w Smolcu jest do Państwa dyspozycji w nowo wyznaczonych godzinach:

Otwarte w godzinach:
poniedziałek - od 07:30 do 15:30
wtorek - od 09:00 do 15:45
środa - od 09:00 do 15:45
czwartek - od 07:30 do 14:00
piątek - od 07:30 do 14:00
Ponadto w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu oprócz możliwości załatwiania spraw w dotychczasowym zakresie od 3.10.2016r. możliwe
jest załatwienie spraw:
1. Z zakresu dowodów osobistych:
• złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
• odebranie dowodu osobistego (niezbędne jest uprzednie uzgodnieniu terminu odbioru dowodu)
• złożenie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
2. Z zakresu ewidencji ludności:
• zameldowania/wymeldowania na pobyt stały i czasowy
• otrzymanie zaświadczenia o zameldowaniu ( opłaty za zaświadczenie należy dokonać przed załatwianiem sprawy i po konsultacji z pracownikiem BOK)
3. Z zakresu działalności gospodarczym tj. wpis, zmiana, zawieszenie,
wznowienie i wykreślenie wpisu w CEIDG
4. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego
• wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (tylko wówczas gdy
są one wprowadzone do Bazy Usług Stanu Cywilnego)
• przyjmowanie zleceń migracji aktów do BUSC
W celu usprawnienia pracy BOK w Smolcu w powyższym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny celem dookreślenia procedury
załatwienia danej sprawy. Telefon kontaktowy (71) 336-20-05.
Mamy nadzieję, że zaproponowane nowe możliwości przyczynią się
do polepszenia jakości Państwa życia.
Wydział Spraw Obywatelskich
i Biuro Obsługi Klienta

Gmina na Facebooku
bądź na bieżąco!
Zapraszamy do polubienia, śledzenia i komentowania informacji na naszej tablicy. Szukaj profilu
Gmina Kąty Wrocławskie (strona regionalna).

SPALANIE ŚMIECI ZAGROŻENIEM
DLA ZDROWIA
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców naszej Gminy
w sprawie spalania w kotłowniach domowych śmieci i związanych
z tym uciążliwości przypominamy, że

SPALANIE ŚMIECI JEST ZABRONIONE !
Problem spalania śmieci przez mieszkańców jest szczególnie widoczny w okresie jesienno - zimowym, tzw. okresie grzewczym. Część
osób oszczędza węgiel spalając odpady w domowych piecach i kotłowniach. Palimy niestety wszystko - plastiki, puszki, stare ubrania,
zużyte opony, pampersy i zwykłe śmieci.
Trzeba mieć świadomość, że przy spalaniu śmieci wraz z dymem
z komina do powietrza przedostają się substancje trujące dla ludzi.
Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach, trujący dym łatwo trafia więc do dróg oddechowych. Pyły
powstające podczas spalania śmieci odkładają się w przydomowych
warzywniakach i ogródkach. Dla wspólnego dobra należy pamiętać, że
spalanie odpadów, zwłaszcza tworzyw sztucznych, prowadzi do zmiany
ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, szkodliwe dla zdrowia.
Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, a także pył zawierający
związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).
W wyniku spalania śmieci, do atmosfery trafia również cyjanowodór,
który przedostaje się do krwi i blokuje proces uwalniania tlenu z czerwonych ciałek. Wyjątkowo niebezpieczne są dioksyny i furany. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty
uboczne spalania odpadów. Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale
skutecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki,
rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększając także ryzyko wystąpienia nowotworów.
Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Zatkany tzw. mokrą sadzą komin to jedna z przyczyn zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem. Powstały na ściankach osad
może stać się również przyczyną pożaru całego domu.
Dym wydobywający się z kominów przybiera różne kolory. Odcienie bieli i czerni oznaczają, że w piecu pali się drewnem lub węglem.
Znakiem, że w piecu spalane są śmieci jest zapach i kolor dymu - bladopomarańczowy, w różnych odcieniach czerwieni lub inny.
O przypadkach palenia śmieci należy informować komisariat policji.
Funkcjonariusze policji będą nakładać mandaty za spalanie odpadów w domowych kotłowniach.
W trosce o zdrowie nasze i przyszłych pokoleń stosujmy w piecach
jedynie paliwo dobrej jakości. Korzystajmy z dobrze zorganizowanego w naszej gminie systemu odbioru wszystkich rodzajów odpadów,
tak by pozbywać się ich zgodnie z obowiązującym prawem. Inwestujmy też w nowoczesne kotły i piece o wysokiej sprawności energetycznej i ekologicznej, bezpieczne dla nas i środowiska, w którym żyjemy.
Mieszkańcy, którzy podejmą działania związane z wymianą kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne mogą
otrzymać wsparcie z gminnego Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji do kwoty 5 000 zł.
Wydział OŚiR

3

INFORMACJE ZZ GMINY
UMIG INFORMACJE Z GMINY

„Poruszamy Kąty”
Chcesz zmienić swoje ciało i umysł? To doskonały moment. Teraz,
razem z nami i dzięki nam, możesz zacząć lub kontynuować swoje postanowienia. Oddajemy w Wasze ręce miejsce, gdzie każdego dnia będziecie mogli realizować swoje cele, a my będziemy Was motywować
i wspierać w drodze do ich osiągniecia. Zapraszamy do doskonale
wyposażonej siłowni, gdzie czekać będą na Was trenerzy, którzy zaopiekują się każdym z Was, ustalą indywidualne plany treningowe,
i zmotywują do działania. Osoby lubiące trening w grupie zachęcamy
do skorzystania z doskonale przygotowanych zajęć fitness, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających osób. W naszym
harmonogramie nie zabraknie kultowych form fitness takich jak pilates czy step.
Dla osób potrzebujących chwili relaksu, przygotowaliśmy miejsce
idealnie do wyciszenia organizmu, zahartowania i podniesienia odporności. Seanse zapachowe w nowoczesnych i wielofunkcyjnych saunach
oraz odpoczynek w pokoju relaksu sprawią, że Wasze nerwy zostaną
ukojone, a ciało odprężone. Dla potrzebujących pomocy w bólu, przygotowaliśmy szeroki wachlarz zabiegów, które zniwelują wszystkie
dolegliwości zarówno dorosłych jak i dzieci. Fizjoterapeuci zastosują
najlepszą dla każdej osoby metodę usprawniania, a także „postawią
Was na nogi” w najkrótszym z możliwie czasie.
Miejsce, które Wam udostępniamy, to nie tylko piękne i nowoczesne wnętrza, ale przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy służą pomocą w każdym momencie Waszej drogi. Wszystkich Nas łączy
pasja i chęć propagowania zdrowego stylu życia. Pragniemy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze dzielić się z Wami wiedzą i doświadczeniem, tworząc środowisko ludzi świadomych, dla których zdrowie jest
wartością najwyższą.
Naszym celem jest to, aby każdy mieszkaniec mógł wnieść w nasze
otoczenie pomysł na poprawę jakości życia mieszkańców Kątów Wrocławskich i okolic. Dajemy taką szansę. Weź udział w konkursie „Poruszamy Kąty”, zaproponuj sposób na zaktywizowanie mieszkańców a my,
wspólnie z Gminą Kąty Wrocławskie, wybierzemy i zrealizujemy najlepsze z nich. Pomysłodawcy najlepszych rozwiązań otrzymają atrakcyjne
nagrody i możliwość uczestnictwa w realizacji projektu.

NOWA ALTANA
W MOKRONOSIE DOLNYM
Na ternie gminnego parku w Mokronosie Dolnym w sierpniu została postawiona solidna, duża, drewniana altana i do tego 4
stoły z ławami. Środki finansowe na zakup altany i dwóch ławostołów zaplanowano w funduszu sołeckim na 2016 rok. Dodatkowe 2
stoły z ławami zakupiła Gmina Kąty Wrocławskie, za które mieszkańcy
serdecznie dziękują. Zgodnie z zaleceniami producenta altany grupa kilkunastu osób społecznie zakonserwowała nowy obiekt.
W dniu 1 października przy pięknej pogodzie nowa altana została uroczyście otwarta i z tej okazji pani sołtys Alina Witek
zaprosiła mieszkańców na wspólne ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek. Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli nową inwestycję
i spodobała im się taka forma integracji społeczności lokalnej, która w przyszłości będzie kontynuowana.
Krystyna Minch
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Sprzątanie świata 2016

Mokosza w operze
W Operze Dolnośląskiej w dniach 1 i 2 października odbył się IX
Festiwal Tradycji Dolnego Śląska organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Impreza ta ma na celu kultywowanie tradycji ludowej w naszym regionie. Przez dwa dni na scenie
Opery prezentowały się różne zespoły folklorystyczne. W czasie tegorocznej edycji w sobotni wieczór miał miejsce koncert szczególny
z okazji „150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich”, na którym wystąpił Zespół
Muzyki Polskiej MOKOSZA. Przy sali wypełnionej do ostatniego miejsca zespół wykonał Suitę „Noc Kupały” według tekstu „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego z muzyką Piotra Lerocha.
Publiczność wysłuchała koncertu MOKOSZY w skupieniu, a końcowe,
rzęsiste oklaski potwierdziły, że grupa jest w bardzo dobrej formie.
Całości wrażenia dopełnił wygląd zespołu, który na scenie w swoich
pięknych strojach prezentował się bajecznie.
Muzycy pragną podziękować wszystkim Państwu, którzy poświęcili swój czas i byli z MOKOSZĄ w tym ważnym dla zespołu momencie.
Iwona Leroch

„Podaj dalej…drugie życie odpadów” - to hasło tegorocznej edycji
Sprzątanie Świata - Polska”. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Do udziału w akcji zgłosiło się 7 placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Uczniowie sprzątali tereny wokół
przedszkoli, szkół, placów zabaw, skwerów oraz teren Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy.
Uczestnikom akcji rękawiczki zapewnił Urząd Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie.
Za udostępnienie worków na odpady dziękujemy firmie CeDo z Kątów Wrocławskich.

Tablica pamiątkowa
29 września br. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Jerzego Grendy - założyciela i pierwszego prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej.
Tablica została umieszczona w siedzibie stowarzyszenia.

Międzynarodowy Dzień
Osób Starszych
1 października, w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja „Rady Seniorów - partnerstwo z samorządami”. Spotkanie
zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Sejmu Joachim
Brudziński oraz przedstawiciele organizacji seniorów, parlamentarzyści i członkowie Rady Ministrów oraz liczni eksperci. Organizatorem
wydarzenia była Komisja Polityki Senioralnej przy współudziale Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Uczestniczy spotkania rozmawiali m.in. o aktywności zawodowej
i społecznej osób starszych oraz o ich roli w lokalnej polityce międzypokoleniowej. Poruszony został też temat sytuacji demograficznej
w Polsce oraz kwestie zdrowotne seniorów. Spotkanie było okazją
do dyskusji o współpracy gminnych rad seniorów z władzami samorządowymi oraz wymianą doświadczeń.
Dla zainteresowanych całość konferencji do obejrzenia na stronie:
http://sejm.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=13F04E435AEF8230C125803E00385F3D
v-ce przewodnicząca Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich
Małgorzata Bacajewska
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Doskonałe otwarcie
sezonu

Taaaka Ryba!

Wspaniale rozpoczęła sezon 2016/2017 zawodniczka klubu GOKiS Kąty Wrocławskie Zuzanna Gałka, która zdobyła dwa złote
medale indywidualnie oraz w drużynie podczas V edycji Międzynarodowego turnieju tenisa stołowego Mini Cup młodziczek w Drzonkowie. Zuza w przeciągu trzech dni wygrała ponad dwadzieścia meczy,
a w pokonanym polu pozostawiła m.in.: Kubiak Anna (JKTS Jastrzębie), Wiśniewska Aleksandra (MKS ROKITA Brzeg Dolny) , Furman
Julia (AZS AWF Wrocław), Satława Aleksandra (GLKS ORLĘTA Krosnowice), Gładysz Julia (LKTS Luboń), Glińska Zuzanna (ATS Stargard), Koryzna R. Roksana (MUKS Bocian Słońsk) , Konieczna Magdalena (SKTS
RATAJE Poznań), Słowińska Anika (LUKS FALA Trzebiatów) , Puchała Klaudia (UKS SPARTAKUS Otyń) , Krzywiecka Kamila (UKS SPARTAKUS
Otyń), Koryzna K. Klaudia (MUKS Bocian Słońsk), Rachańska Ada (LUKS
FALA Trzebiatów). Warte podkreślenia jest, że Zuza nie przegrała w całych zawodach ani jednego meczu. W turnieju drużynowym wspólnie
z Anną Kubiak (JKTS Jastrzębie) również wywalczyła złoto. Dziewczęta wygrały wszystkie mecze. Wielkie gratulacje !!!

Turniej „wojowników”
Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Warszawie

W niedzielę 2 października 2016 r. nad Zalewem Mietkowskim odbyły się zawody o Puchar Sandacza. Filip Waliszak z Nowej
Wsi Kąckiej, w kategorii najmłodszych zajął I miejsce w kategorii Dzieci. Gratulujemy.

OGŁOSZENIE
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kątach
Wrocławskich serdecznie zaprasza na zabawę, która odbędzie się
w dniu 26.11. 2016 r.
od godz. 18:00 Do 24:00 w domu kultury
przy ul. Zwycięstwa 23.
Zapewniamy muzykę i ciepłe napoje.
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 Wr.
Marianna Nowicka

OGŁOSZENIE
W dniu 9 października br. trzech młodych piłkarzy z naszej gminy:
Dawid Szohner, Igor Zięcina, Jakub Litwin wzięło udział w Turnieju Piłki Nożnej „wojowników” Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie
w barwach AP Śląsk Wrocław, na którym wywalczyli 3 miejsce.
Turniej był zorganizowany dla zawodników urodzonych w 2009
roku i młodszych. W turnieju brały udział zespoły: Wilczki z Białołęki (drużyna gospodarzy), Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagielonia Białystok, MOPS Białystok, Mazur Karczew, Znicz Pruszków i oczywiście AP
Śląsk Wrocław.
Zawodom przeświecało motto „marzenia się spełniają”, a dla wielu młodych adeptów piłki nożnej marzeniem jest zostać profesjonalnym piłkarzem, czego im życzymy.
Chłopcy przygodę z piłką nożną zaczynali w UKS Młode Wilki Kąty
Wrocławskie, gdzie nadal trenują.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Kąty
Wrocławskie informuje,
że przyjmuje zapisy na turnus
rehabilitacyjny, który odbędzie się w Mielnie,
w terminie 20.04.2017 - 03.05.2017 r.
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 Wr.
Marianna Nowicka

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Zbigniewa Łącz

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

SPROSTOWANIE
APL
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Podajemy prawidłową wysokość funduszu osiedla nr 4 w Kątach
Wrocławskich na 2017 rok - 32 665,66 zł. Przepraszamy za błąd we
wcześniejszym numerze.

OGŁOSZENIA

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

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

KONTAKT: TEL. 0 781 680 884

- 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

• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• Lokal handlowo-usługowy w Kątach Wrocławskich
ul. Sikorskiego do wynajęcia, 30 m kw. Tel. 605 660 662
• Terapia EEG BIOFEEDBACK-TRENING MÓZGU dla dzieci potrzebujących wsparcia w prawidłowym rozwoju i edukacji.
tel. 603 562 180
• Kurs tańca weselnego, Sadków, tel. 500 175 923
• Szukam osoby do prowadzenia domu. Praca w Kątach
Wrocławskich u emeryta, wdowca. Kontakt: 695 986 377.
• Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, nadawaj paczki,
ul. Kościuszki 20 kąty Wrocławskie, przy Biurze Ubezpieczeń
tel. 692 886 321
• Sprzedam dom 190 m kw. w Kątach Wrocławskich,
ul. Staszica. Kontakt telefoniczny: 695 986 377.
• MIÓD prosto z ula, również tegoroczny. Pasieka Smolecka,
tel. 533 183 897
• KIEROWNIK BUDOWY, TERMOWIZJA, Andrzej Pałka,
Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
• UBEZPIECZENIA KURYŚ - 605 745 010. Wszystkie ubezpieczenia w jednym miejscu. Smolec ul. Różana 1.
Zapraszamy codziennie 9.00 - 18.00.
• Nowy punkt KSERO – kopiowanie, drukowanie, skanowanie
A3 i A4; ul. Kościuszki 20 kąty Wr., przy Biurze Ubezpieczeń;
tel. 692 886 321
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MATERIAŁY
ELEKTRYCZNE
HURT-DETAL
PN-PT 7-17
SOBOTA 7-13
KątyWrocławskieul.Wrocławska35
Tel.713074466 ; 601529318
e-mail:jm.kulej@wp.pl
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An INGRAM MICRO Company

Ta praca jest wáaĞnie dla Ciebie!
wyĞlij CV
Firma Anovo Polska dziaáająca od 10 lat w branĪy serwisowej poszukuje osób na
stanowiska:
• Operator Serwisu / Monter
• Pracownik Magazynu
Twoje 50+ bĊdzie duĪym atutem,
Zatrudnimy osoby bez doĞwiadczenia
Dla wszystkich zapewniamy szkolenia, które przygotują kaĪdego w peáni do
powierzonych obowiązków.
Gwarantujemy stabilne miejsce pracy z umową o pracĊ na peány etat, umowa o pracĊ
na czas NIEOKREĝLONY po 15 miesiącach.
Proponujemy bogaty pakiet socjalny: bony Ğwiąteczne – 2 razy w roku, dopáaty do
wypoczynku, dofinansowanie do karty Multisport, wyjazdy integracyjne moĪliwoĞü
przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

JeĞli zainteresowaáa CiĊ nasza oferta:
ZadzwoĔ do nas 71 316 18 18
lub wyĞlij swoje CV na adres: rekrutacja@anovo.com
CV moĪna równieĪ dostarczyü osobiĞcie i listownie na adres:
ANOVO Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20C Pietrzykowice
55-080 Kąty Wrocáawskie
Prosimy o dopisanie nastĊpującej klauzuli: („WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883”).



20 Banków w 1 miejscu
w Kątach Wrocławskich!
kredyty gotówkowe
● konsolidacja - taniej do 50%
● oferta dla rolników
● kredyt hipoteczny
● leasing
●

+48 533 881 321
biuro@foxﬁnance.pl
ul. Barlickiego 1/1
Kąty Wrocławskie
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