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Apel Burmistrza Gminy o włączenie się w realizację
Lokalnej Karty Dużej Rodziny
skierowany do przedsiębiorców i firm działających
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Szanowni Państwo,
Idąc za przykładem innych miast Gmina Kąty Wrocławskie zamierza wprowadzić
Lokalną Kartę Dużej Rodziny. Zwracam się więc do Państwa z propozycją wsparcia tego programu. Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wesprzecie Państwo
wielodzietne rodziny mieszkające na terenie naszej Gminy, a jednocześnie zyskacie
nowych, stałych klientów.
Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych.
Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem jest
poprawa sytuacji demograficznej oraz obniżenie kosztów codziennego życia,
a zwłaszcza ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury oraz
upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu. Aby to osiągnąć, należy prowadzić aktywną politykę rodzinną. Wobec niewystarczających rozwiązań systemowych Gmina Kąty Wrocławskie chciałaby wdrażać sukcesywnie instrumenty lokalnej polityki rodzinnej. Jednym z narzędzi jej służących jest wprowadzenie Lokalnej
Karty Dużej Rodziny.
Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich, osobiście, przesyłając
pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną formularz akcesyjny dostępny na stronach: www.bip.katywroclawskie.pl oraz www.bip.gops.katywroclawskie.pl.
Informacje o udziale w programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszelkich
wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych.
Również w materiałach informacyjnych dotyczących programu, jak i na stronie
internetowej Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich, znajdzie się informacja o Państwa udziale w programie i rodzaju udzielanych
zniżek.
Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą propozycję. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71-33-47-227.
Zapraszam do współpracy
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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Do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych
i reprezentujących ich zarządców
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zm.) Burmistrz
Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, na podstawie
art. 6m przedmiotowej ustawy informuje i wzywa
Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe (zarządców w przypadku, gdy zarząd powierzony został w formie aktu notarialnego lub została
podjęta przez wspólnotę mieszkaniową stosowna
uchwała, upoważniająca do podpisywania dokumentacji podatkowej) do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi począwszy od pełnego kwartału
(np. 01.07.2015 r., 01.10.2015 r. lub 01.01.2016 r.)
Art. 2 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy wskazuje, że jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Wybory do Izby Rolniczej
Wybory do izb rolniczych V kadencji odbędą się
w niedzielę 31 maja 2015 r. Gminie Kąty Wrocławskiej przysługują 2 miejsca w Dolnośląskiej Izbie
Rolniczej.
WS

Projekty planistyczne na etapie
wyłożenia - kwiecień 2015 r.
1. Mokronos Górny, ul. Jarzębinowa
WYŁOŻENIE: 16.04.2015 r. - 18.05.2015 r.
DYSKUSJA: 23.04.2015 r. godz. 12:00
UWAGI DO: 01.06.2015 r.
Szanownej Pani

Renacie Krzyżanowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach, po stracie

Mamy

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
Rada Miejska i pracownicy UMiG
oraz
pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Kątach Wrocławskich
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Biorąc pod uwagę konieczność zebrania przez
wspólnotę/spółdzielnię oświadczeń od właścicieli nieruchomości, wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej,
o ilości osób zamieszkałych i sposobie gromadzenia odpadów komunalnych, proponuje się złożenie deklaracji począwszy od pełnego kwartału
rozliczeniowego.
Aby uniknąć podwójnego opodatkowania opłatą,
zwracamy uwagę na konieczność złożenia przez
dotychczasowych podatników „zerowych” deklaracji. Prosimy w miarę możliwości o dopilnowanie
tej kwestii przy składaniu oświadczeń do wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej.
Informuję ponadto, że z chwilą złożenia pierwszej
deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie nadany wspólnocie/spółdzielni
mieszkaniowej indywidualny nr rachunku bankowego, na który trzeba będzie dokonywać wpłat
z tego tytułu. Organ podatkowy o tym fakcie po-

informuje nowego podatnika w formie zawiadomienia. Opłat będzie można również dokonywać
na ogólny nr rachunku bankowego Gminy Kąty
Wrocławskie tj. 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisem
art. 6o ww. ustawy w razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki,
w tym przypadku nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomości
o podobnym charakterze.
Wydział Podatków,
Opłat i Egzekucji Administracyjnej

Czy już podłączyłeś swoją nieruchomość
do kanalizacji sanitarnej?
W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy uprzejmie
przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2),
ust. 6, 7, 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g.) z dnia 13 września 1996r.
(Dz. U. z 2012 Nr 391) właściciele nieruchomości
(współwłaściciele, użytkownicy wieczyści) zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
Obowiązek wynikający z tego przepisu ma charakter powszechny, a więc odnosi się do wszystkich nieruchomości leżących w zasięgu sieci
kanalizacyjnej, pomimo posiadania zbiornika na
nieczystości płynne (szambo).
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Wówczas właściciel nieruchomości ma obowiązek
zgłosić ten fakt do Gminy w celu wpisania instalacji
do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Informuję, że w przypadku stwierdzenia niepodłączenia nieruchomości do sieci, pomimo stworzonych możliwości takiego podłączenia, zostanie wydana decyzja nakazująca wykonanie tych
czynności. Jest to obowiązkiem organu i nie mają
na nią wpływu takie okoliczności, jak sytuacja życiowa czy majątkowa osoby zobowiązanej.
Jeśli mimo wydania decyzji właściciel nierucho-

mości nie podłączy jej do sieci zbiorczej, tutejszy
organ może egzekwować decyzję w trybie ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, poz.
1954 ze zm.), nakładając grzywnę w celu przymuszenia (do kwoty 10.000,00 zł), a gdy nie przyniesie
to rezultatu - może zarządzić wykonanie zastępcze
dochodząc zwrotu poniesionych kosztów. Ponadto
zgodnie z art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g., kto nie wykonuje
obowiązków wskazanych w art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g.,
podlega karze grzywny. Sprawa może być przekazana prokuraturze, aby ta wszczęła postępowanie
na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Mając powyższe na uwadze, aby uniknąć przykrych konsekwencji prawnych i finansowych wzywam do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do doprowadzenia stanu faktycznego
do zgodnego z przepisami prawa tj. przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wszelkich informacji technicznych dotyczących
sposobu podłączenia nieruchomości do sieci
można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 26 B
w Kątach Wrocławskich tel. 71-39-13-242 lub na
stronie internetowej http://www.zgk-katy.pl/
w zakładce: jak załatwić sprawę.
Wydział Gospodarki Komunalnej

Naprawa punktów świetlnych
Gmina Kąty Wrocławskie informuje o nowych zasadach dotyczących napraw niesprawnych punktów świetlnych. Informacja o niesprawnych punktach świetlnych będzie przekazywana do zakładu
energetycznego tylko jeden raz w miesiącu (20
dnia miesiąca). Zakład Energetyczny w terminie
od 21 do końca danego miesiąca realizować będzie naprawy zgłoszonych usterek.
Wobec powyższego uprzejmie prosimy o zgłaszanie zauważonych awarii do Wydziału Gospodarki

Komunalnej tut. Urzędu przed 20 dniem każdego
miesiąca. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub mailowo (tel.: 71-390-72-12, 71-390-72-13,
71-390-72-25, e-mail: gk@katywroclawskie.pl) podając numer słupa lub numer posesji, przy którym
zlokalizowana jest niesprawna lampa.
Niezgłoszenie usterki w określonym terminie
skutkować będzie wydłużonym czasem oczekiwania na jej naprawę.

Wydział GK
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Prowadzone przez ZGK Sp. z o.o. inwestycje wodociągowe
Rozbudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie
Wraz z początkiem roku 2015 została rozpoczęta
realizacja inwestycji modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie. Wykonawcą jest wyłoniona na drodze przetargu nieograniczonego firma
Rosmosis - Wawrzyniak Sp. z o.o. Modernizacja
obejmuje m.in. rozbudowę budynku z 38 m2 do
54 m2, wraz z ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i odnową elewacji. Niemal wszystkie
urządzenia technologiczne zostaną wymienione na nowe. Najważniejszy dla odbiorców wody
punkt inwestycji to wymiana aeratora i filtrów ciśnieniowych wraz ze złożem filtracyjnym. Zapewni

to bardzo dobrą jakość i stabilność składu wody
uzdatnionej przez wiele lat. Zwiększenie wydajności stacji z 20 m3/h do 50 m3/h korzystnie wpłynie
na stabilizację ciśnienia w sieci, nawet w okresie
największych upałów. W związku ze zrealizowaną
w 2014 roku inwestycją polegającą na połączeniu
sieci Sadków z siecią Pietrzykowice, zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Sadkowie stanowić będzie alternatywne źródło zasilania dla sieci
Pietrzykowice. Całkowity koszt inwestycji wynosi
393 155,64 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 3. kwartał 2015 roku.

Czy można pić wodę prosto z kranu?
Czy można pić wodę prosto z kranu? Jeżeli woda
wodociągowa spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jak najbardziej. Woda w gminie
Kąty Wrocławskie w każdej miejscowości spełnia
wszelkie kryteria w myśl ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Woda w sieci wodociągowej jest
poddawana regularnym badaniom w różnych
punktach - także u konsumentów. W samym 2015
roku przewidziano 78 poborów wody uzdatnionej. Woda badana jest w zakresie fizykochemicznym a także mikrobiologicznym.
Gmina Kąty Wrocławskie posiada stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Bogdaszowice,
Gniechowice, Kębłowice, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, Sadków oraz Smolec. Wszystkie stacje
mają podziemne ujęcia wody, które charakteryzują się stabilnością składu wody oraz wysoką
zawartością związków mineralnych oraz żelaza.
Najlepszym wskaźnikiem zawartości minerałów
w wodzie jest twardość wody, która w świadomości konsumentów zupełnie błędnie kojarzy się
negatywnie, prawdopodobnie przez jej wpływ na
sprzęty gospodarstwa domowego. Odkładający
się po gotowaniu w np. czajnikach osad jest wynikiem wytrącenia się związków wapnia i magnezu
składających się na twardość węglanową.
Twardość ogólna wody jest sumą twardości węglanowej i twardości niewęglanowej. Na twardość
węglanową składają się przede wszystkim węglany
oraz wodorowęglany wapnia i magnezu. Twardość
niewęglanową wywołują głównie sole wapnia i
magnezu. Tak więc mówiąc w skrócie twardość
ogólna wody jest sumą związków wapnia oraz
magnezu, będących często głównym kryterium
wyboru wody mineralnej w sklepach. Wyższa
twardość świadczy o większej ilości składników
mineralnych. Korzystnie wpływa na nasze zdrowie
a także zmniejsza korozyjność wody. Woda w gmi-

nie Kąty Wrocławskie jest średnio twarda. Jedynie
woda dostarczana z SUW Gniechowice i Kąty Wrocławskie scharakteryzowana jest w górnej granicy
zakresu wody miękkiej. Ogólne zmineralizowanie
wody wodociągowej w całej gminie porównywalne jest ze sprzedawaną w butelkach wodą źródlaną. W porównaniu z niektórymi wodami źródlanymi to woda wodociągowa ma większą zawartość
związków mineralnych niż woda źródlana. Nie zaleca się stosowania zmiękczaczy ani filtrów membranowych do wody dostarczanej przez ZGK Kąty
Wrocławskie. Spowoduje to usunięcie pożądanych
pierwiastków czyniąc wodę zdemineralizowaną.
Jaką kranówkę pić najlepiej? Przede wszystkim
pochodzącą z instalacji wody zimnej. Woda dostarczana z wodociągu jest regularnie dezynfekowana. Badania u konsumentów potwierdzają brak
bakterii w wodzie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich dostarcza i bada tylko
wodę zimną. Instalacja wody ciepłej w budynku
może stwarzać warunki do rozwoju bakterii. Nie
bez znaczenia jest też stan sanitarny ujęcia. Jeżeli w
pomieszczeniu z punktem poboru nie są zachowane podstawowe warunki higieniczne i punkt jest
rzadko wykorzystywany, przez co woda w instalacji
„stoi”- odradza się korzystania z takiego punktu. Za
to jeżeli punkt poboru jest często wykorzystywany
i zachowane są warunki higieny (np. kran w kuchni)
wodę prosto z kranu można pić bez obaw. Warto
też wspomnieć, że przy bezpośrednim spożyciu
wody z kranu nie jest zalecane gotowanie wody.
Gotowanie wody pozbawia jej składników mineralnych, które się wytrącają pod wpływem temperatury i zachodzących reakcji.
Tak więc jak najbardziej zachęcamy do spożywania wody z kranu. Zaoszczędzimy na tym nie tylko
pieniądze, ale także chronimy w ten sposób środowisko nie generując kolejnych odpadów z butelek z tworzyw sztucznych.
Michał Miśkiewicz, ZGK Kąty Wr.

Wizyta rodzin francuskich z partnerskiej Gminy
Mignaloux-Beauvoir w Gminie Kąty Wrocławskie
Informujemy iż w dniach 11–18 lipca 2015 r.
przebywać będą w naszej gminie rodziny z partnerskiej gminy francuskiej Mignaloux-Beauvoir.
Osoby chętne w tych dniach zaoferować gościnę rodzinom z Francji (nocleg oraz śniadanie)
prosimy o zgłoszenie się osobiście w Zespole
Obsługi Jednostek Oświatowych przy ul. Nowo-

wiejskiej 4 (pokój nr 6) lub telefonicznie pod
numerem 71-33-47-200.
Osoby goszczące Francuzów będą miały możliwość odwiedzić Gminę Mignaloux-Beauvoir w następnym roku w ramach rewizyty.
Bliższych informacji udziela Aldona Niżnik,
tel. 71-33-47-200

Wiosna!
Nadszedł okres wiosennych porządków. Nasze miasto – ciągi komunikacyjne oraz zieleńce i skwery są
systematycznie sprzątane przez firmy wyłonione
przez Gminę w drodze przetargu. Mieszkańcy wykonują również prace porządkowe na swoich nieruchomościach – przycinają krzewy i drzewa, usuwają
stare liście oraz wszystkie pozostałości po zimie.
Wykonując te bardzo ważne czynności w okresie
wiosennym musimy pamiętać, aby właściwie postępować z powstałymi odpadami. Zwiędłe liście
i gałęzie większość posiadaczy ogrodów będzie,
zgodnie z obowiązującymi w naszej Gminie przepisami, kompostować lub zawiezie je do kontenerów na odpady zielone usytuowanych w Punktach
Zbiórki Odpadów przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich i ul. Czystej w Gniechowicach. Jednak niektórzy z nas postanowią je spalić. Jeśli nie widzimy
innego rozwiązania, pamiętajmy, że dym nie może
stanowić uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wyczekajmy na odpowiednie warunki atmosferyczne,
tak, by nie sprawić kłopotów kierowcom i mieszkańcom. I pamiętajmy: Nie wolno palić śmieci!! Niedopuszczalne jest również podrzucanie odpadów na
nieruchomości sąsiednie lub do lasu.
Zadbajmy również o stan trawników i placów
zabaw, z których korzystamy wspólnie. Wielką
bolączką są chodniki zanieczyszczone psimi odchodami. Służby oczyszczania nie nadążają z usuwaniem zanieczyszczeń, które pozostawiamy tam
my sami i niestety nasze psy. Korzystajmy z ustawionych w całym mieście dystrybutorów worków
na psie odchody. Nauczmy też nasze pociechy, że
śmieci mają swoje miejsce, a plac zabaw i skwer
to nie miejsce do wyprowadzania psów. Zwróćmy
uwagę, czy wyrzucona butelka, papier, chusteczka
trafią rzeczywiście do kosza ulicznego, a nie obok.
Wielu z nas myśli już o majówkach z rodziną czy znajomymi, będziemy mieć ochotę na piesze wycieczki,
wyprawy rowerowe, ale i na spokojny wypoczynek
w ogrodzie. Nic nie wprawi nas w radosny nastrój
tak dobrze, jak widok długo oczekiwanych kolorów
wiosny. Zadbajmy, aby nie przesłoniły ich pozostałości po zimie. Efekty prac porządkowych będą cieszyć
nie tylko nas i naszych bliskich, lecz także oczy wielu
spacerowiczów czy przechodniów.
Jeśli wszyscy będziemy dbać o nasze miasto, jego
wizerunek i estetykę, przyjemnością dla nas i naszych bliskich stanie się spacer po nim.
Wydz. OŚiR

APEL:
nie dokarmiaj gołębi !!!

W ostatnich latach gołębie na naszym kąteckim rynku stanowią nie lada problem. Z powodu gołębich
zanieczyszczeń bardzo cierpi estetyka miasta. Widok
odchodów na szybach, elewacjach, gzymsach czy
chodnikach może odstraszać. Są one również nosicielami chorób. Oprócz względów estetycznych
ważne są względy ekonomiczne, koszty będące następstwem konieczności czyszczenia elewacji zabytkowych budynków i innych obiektów są ogromne.
Mając na uwadze nasze zdrowie, a także czysty wygląd miasta, prosimy mieszkańców Rynku i okolicznych ulic o nie dokarmianie gołębi oraz zabezpieczenie strychów tak, aby uniemożliwić im bytowanie
i ograniczyć populację. Dokarmianie ptaków prowadzi do dynamicznego wzrostu ich liczebności.
Wydz. OŚiR
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W pielgrzymim trudzie…
30 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kątach Wrocławskich wraz z Panią Dyrektor
Marią Szul, nauczycielami, pracownikami szkoły
oraz swoimi rodzinami i rodzicami, którzy znaleźli
czas, udali się pieszo do Sanktuarium Męki Pańskiej
w Sośnicy. Reprezentanci klas przedstawili Drogę Krzyżową Pana Jezusa, w czasie której wszyscy
zgromadzeni przeszli na kolanach po Świętych
Schodach wraz z płaczącymi
niewiastami, niosąc płonące
świece w dłoniach. Przeżycie
kolejnych stacji Drogi Krzyżowej w połączeniu z wstępowaniem po stopniach Świętych Schodów było wielkim
wydarzeniem chrześcijańskim, podczas którego nie
zabrakło pięknego śpiewu
naszych uczennic, gry na organach i na gitarze. Następnie Ksiądz Paweł Jędrzejski
odprawił mszę świętą za
wszystkich zgromadzonych.
Wśród obecnych był ks. prof.

Kamienie
w pasie drogowym
– zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu

W ostatnim czasie 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. Mieszkańcy często dbając o estetykę terenu przyległego do posesji od strony drogi (pobocza), obsiewają go trawą lub dokonują nasadzeń krzewów i aby
nikt po tym nie jeździł układają kamienie.
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 ochroną dróg wymaga zezwolenia
zarządcy drogi wydanego w formie decyzji administracyjnej. W przypadku zajęcia bez wymaganego
prawem zezwolenia, na zarządcy drogi spoczywa
wymierzenie kary pieniężnej w drodze administracyjnej (10 krotność stawek podstawowych tj.
w przypadku pobocza 20,00 zł/ m2 dziennie).
Ponadto jeśli z powodu umieszczonych w pasie
drogowym kamieni dojdzie do wypadku, kolizji,
lub uszkodzenia mienia sprawca tego zagrożenia będzie odpowiadał z art. 86 § 1 Kodeksu
Wykroczeń za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym.
Wydział Dróg i Transportu
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dr hab. Mieczysław Kogut – Kustosz Sanktuarium,
który wprowadził nas w atmosferę zbliżających się
świąt i wydarzeń poprzedzających Zmartwychwstanie.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy chcieli
wraz z nami uczestniczyć w tym niezwykłym spotkaniu.
Samorząd Uczniowski SP Nr 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Kardynała Bolesława Kominka

ZATRUDNI NAUCZYCIELI
od 01.IX.2015 r.
1. Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego posiadający dodatkowo kwalifikacje do prowadzenia
zajęć logopedycznych lub surdopedagogicznych
lub terapii pedagogicznej lub języka angielskiego
w klasach I-III.
2. Informatyk posiadający dodatkowo kwalifikacje do prowadzenia matematyki.
3. Nauczyciel przyrody posiadający dodatkowo
kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych.
4. Nauczyciel języka angielskiego posiadający dodatkowo kwalifikacje do pełnienia funkcji psychologa szkolnego.
5. Nauczyciel świetlicy posiadający dodatkowo
kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych lub surdopedagogicznych lub terapii pedagogicznej.
Dyrektor szkoły Lidia Reps

Prosimy o złożenie dokumentacji (podanie,
CV) do sekretariatu szkoły do 15 maja 2015 r.
Tel. kontaktowy 713166518

Wielkanocne śniadanie

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Kątach Wrocławskich
W dniu 31.03.2015 roku w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich
odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Na uroczyste
spotkanie przybyli do nas m.in. Starosta Powiatu
Wrocławskiego pan Roman Potocki i Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pan Antoni Kopeć.
Zebranych przywitała Dyrektor SOSW pani Ewa Piotrowska, która przekazała życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy i zaprosiła do wspólnego śniadania. W dalszej części spotkania wystąpili
uczniowie, którzy wraz z opiekunami przygotowali
część artystyczną. Po występach uczniów wszyscy
przystąpili do degustacji przygotowanych dań.
W miłej atmosferze, przy wiosennie udekorowanych stołach szybko mijał czas. Po śniadaniu goście
zostali obdarowani miłą niespodzianką – kolorową
pisanką. Niespodzianka czekała także na uczniów.

Wielką atrakcją, zwłaszcza dla uczniów klas młodszych, było szukanie „gniazdek od zajączka”, w których ukryte były czekoladowe jajeczka.
Na zakończenie spotkania wszyscy mogli rozwijać
swoją kreatywność, zdobiąc wielkie jajko z drewnianej sklejki.
Po pożegnaniu gości uczniowie wraz z nauczycielami przystąpili do zajęć pod nazwą „Wielkanocna
kartka”. Wykonane na warsztatach prace zostały
wykorzystane jako kartki świąteczne z życzeniami
dla sponsorów.
Wielkanocne Śniadanie zostało zorganizowane
w naszej szkole po raz pierwszy.
Możliwość spotkania przy wspólnym stole dała
nam wiele radości i wprowadziła wszystkich
w świąteczny nastrój.
Bożena Wasylów
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POMÓŻ ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU Z URZĘDEM SKARBOWYM

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy
Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, wspierając
w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby
skorzystało na tym najbliższe otoczenie, podatnicy często wspierają
organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można
odnaleźć w Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem http://www.
mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego. W biuletynie zamieszczamy
OPP, które się zgłosiły z terenu naszej gminy.
Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane są: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego
podatku. Po wyliczeniu wysokości podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku,
wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci
urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek w pełnej jego wysokości.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO w Gminie Kąty Wrocławskie:

1. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Stowarzyszenia KRZYŚ. W PIT-cie należy
wpisać: Stowarzyszenie KRZYŚ; Nr KRS: 0000228742. Informacje uzupełniające: Stowarzyszenie KRZYŚ prowadzi działalność od 2005 roku na rzecz osób z niepełnosprawnością i niezaradnych losowo.
2. PODARUJ 1% swojego podatku dla Marty Kopeć. W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” ; Numer KRS: 0000037904 . Informacje uzupełniające:
dla Marty Kopeć 1413.
3. PODARUJ 1% swojego podatku dla Grzegorza Pawlaka. W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” ; Numer KRS: 0000037904. Informacje uzupełniające:
Grzegorz Pawlak.
4. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie Oliwii. W PIT-cie należy wpisać: Dolnośląska
Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia
„ICIA”; Nr KRS: 0000050135. Informacje uzupełniające: darowizna na cele ochrony zdrowia „ICIA”.
5. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową HUFCA W KĄTACH WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpisać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA; Numer KRS: 0000264246.
W informacjach uzupełniających dodać: HUFIEC W KĄTACH WROCŁAWSKICH (wtedy te pieniądze
z wpłat zostaną nam przekazane).
6. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Bartosza Gawrońskiego. W PIT-cie należy
wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” ; Numer KRS: 0000037904. Informacje
uzupełniające: 12242 Gawroński Bartosz.
7. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Mariki Kassan, która cierpi na Mózgowe
Porażenie Dziecięce i Niedowład Lewostronny. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi; Numer KRS:
0000303590. Informacje uzupełniające: 1 % - MARIKA KASSAN 240-011.
8. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.
W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”; Numer KRS: 0000110993.
9. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
dla dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla. W PIT-cie należy wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR
MARYI NIEPOKALANEJ; Numer KRS: 0000242402.
10. PODARUJ 1% Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W PIT-cie należy wpisać: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej; Numer KRS: 0000219742.
11. PODARUJ 1% swojego podatku dla chorującego na rzadką chorobę genetyczną – dystrofię mięśniową Duchene’a Michała Cymerman. W PIT-cie należy wpisać: 1% dla Michała Cymerman. Numer KRS: 0000325747
12. PODARUJ 1% swojego podatku dla Sławomira Wilczyńskiego – strażaka z Kątów Wrocławskich, który uległ wypadkowi w czasie pełnienia służby. W PIT-cie należy wpisać: 1% dla „SŁAWEK”; Numer KRS: 0000050135.
13. PODARUJ 1% swojego podatku dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach,
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic; Numer KRS: 0000270261. Informacje uzupełniające: cel szczegółowy NSP ZACHOWICE 1823.
14. PODARUJ 1% swojego podatku dla Moniki Spirydowicz walczącej ze Stwardnieniem Rozsianym. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja Dobro Powraca. Numer KRS: 0000 33 88 78. Cel
szczegółowy: Monika Spirydowicz.
15. PODARUJ 1% swojego podatku na rehabilitację Kasi Grzeszczak. W PIT-cie należy wpisać: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFROZ”; Nr KRS: 0000050135. Cel
szczegółowy: GRZESZCZAK. Darowizny można przekazywać na konto: Dolnośląska Fundacja
Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław 45 1240 1994 1111 0000 2495
6839. Tytułem: Grzeszczak.

WS

Program
Dni Kątów Wrocławskich

2015

30.05.2015
15:00
15:10
17:30
19:00
21:00

- przywitanie publiczności
- Zawody Strong Man
- występ Zespołu VENA VALLEY
- występ Zespołu VERBA
- występ Zespołu LOKA

31.05.2015
15:00
16:30
18:00
20:00

-

występy zespołów GOKiS
występ Zespołu SZALONE GITARY
występ Zespołu MANCHESTER
występ Zespołu LADY PANK

Oświetlenie drogowe
W ubiegłym roku Gmina Kąty Wrocławskie za kwotę blisko 900 tysięcy złotych
wybudowała ponad 6,5 km nowych linii oświetlenia drogowego. Oświetlenie
drogowe powstało w miejscowościach: Zachowice ul. Żurawia i ul. Różana, Pietrzykowice ul. Słoneczna, ul. Radosna, ul. Szczęśliwa i ul. Stawowa, Bogdaszowice
ul. Słoneczna i ul. Ziołowa, Czerńczyce ul. Lotnicza, Gniechowice ul. Porzeczkowa,
Kębłowice, Krzeptów ul. Jagodowa i ul. Truskawkowa, Nowa Wieś Wrocławska
wyjazd w kierunku na Gądów, Romnów wjazd i wyjazd z miejscowości, Różaniec
oświetlenie przystanku, Skałka wyjazd z miejscowości w kierunku na Samotwór.
Obecnie realizowana jest budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Gniechowicach, ul. Brzeskiej w Kątach Wrocławskich, ul. Klasztornej
w Małkowicach, skrzyżowania ul. Polnej z ul. Wrocławską w Mokronosie Górnym
oraz projekt kontynuacji oświetlenia drogi przez Park Staromiejski od mostu na
rzece Bystrzyca do Sośnicy, a w trakcie przygotowywania są kolejne inwestycje
oświetleniowe zaplanowane do zrealizowania w tym roku.
Wydział Gospodarki Komunalnej
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Mistrzostwa powiatu wrocławskiego w zapasach
dla dzieci i młodzieży szkolnej
Tyle emocji, energii i nerwów w jednym czasie
i jednym miejscu jeszcze nigdy nie było, to wszystko za sprawą najmłodszych zapaśników, którzy
w Gniechowicach rywalizowali o medale. Zawody rozegrano w pierwszy dzień wiosny (21 marca
2015) i to chyba spowodowało wśród młodzieży
tyle energii i zaciętych, wręcz zażartych pojedynków, które często kończyły się wybuchem spontanicznej radości oraz niekontrolowanej rozpaczy.
Ogółem rywalizowano w dwóch grupach wiekowych, gdzie rozdano 15-cie kompletów medali.
Spośród zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych gremium sędziów i obserwatorów wybrało
3 najlepszych i najwszechstronniejszych zapaśników turnieju. Najlepsi z najlepszych to: Piotr Wiśniowski, Dominik Partyka i Maksymilian Staszczak.
Zawody mogły odbyć się na tak wysokim poziomie
dzięki wsparciu i hojności Powiatu Wrocławskiego
reprezentowanego przez Starostę Romana Potockiego oraz dzięki wsparciu Gminy Kąty Wrocławskie re-

prezentowanej przez Burmistrza Antoniego Kopcia.
Głównym organizatorem mistrzostw był Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy” reprezentowany
przez panią Prezes Dorotę Mroczkowską i Hieronima Kurysia. Podziękowania również dla sędziów i
trenerów, a w szczególności dla Grzegorza Graczykowskiego, Andrzeja Maksymiuka, Michała

Trawińskiego, Jakuba Szczepaniaka i Mariusza
Bieleckiego. Dziękujemy również naszym zaprzyjaźnionym firmom „Doti’’ i „Harnaś’’ ze Smolca,
oraz „Magnat’’ z Sadkówka. Zapraszamy już dzisiaj
na kolejne rozgrywki w przyszłym roku o Mistrzostwo Powiatu Wrocławskiego w zapasach.
Kamila Cichowska

Wyjazd na KRĘGLE

PODWÓRKO NIVEA
Gmina Kąty Wrocławskie wystartowała w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmę NIVEA pn. „PODWÓRKO NIVEA”. Do konkursu
zgłoszony został plac zabaw przy ul. Zwycięstwa
(za GOKIS-em). Nasza lokalizacja została przyjęta
przez organizatora i wpisana na listę do głosowania. Wybudowanych zostanie 40 placów, które
zdobędą największą liczbę głosów.
Już od 1 kwietnia 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/podworko.
Codziennie każdy 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 dołóżmy wszelkich starań, aby teren
wskazany przez gminę zamienić w prawdziwy,
bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla dzieci.
Głosujmy wszyscy i zachęcajmy naszych znajomych, sąsiadów i rodzinę. Głosy można oddać do
30 kwietnia do godz. 23:59:59.

Z okazji Dnia Kobiet 16.03.2015 r. uczestnicy świetlicy środowiskowej „Kuźnia” w Górzycach i w Gniechowicach wyjechali na wycieczkę do Sky Bowling
we Wrocławiu. Dzieci miały okazję przekonać się,
że bowling to nie tylko zabawa i miłe spędzanie
czasu, ale sport i świetna forma aktywnego wypoczynku. Już samo miejsce robiło imponujące wrażenie. Wkrótce i kręgle wzbudziły zainteresowanie
wśród dzieci, które pod czujnym okiem opiekunek
„rozgryzały” tajniki gry. Młodzi gracze szybko opanowywali zasady, więc gra przysparzała im wiele
radości i satysfakcji z udanych rzutów, a rywalizacja
o punkty dostarczyła sportowych emocji.
J. K.

Wyjazdy w 2015 roku
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kątach Wrocławskich zaprasza do udziału w wyjazdach organizowanych przez oddział:
L.P.

MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN

ILOŚĆ DNI

1.

Mielno

17.09 – 30.09 (wyjazd 16.09)

14

31.07.2015

2.

Ustka

16.05 – 29.05 (wyjazd 15.05)

14

16.04.2015

3.

Ustka

01.10 – 14.10 (wyjazd 30.09)

14

15.07.2015

4.

Iwonicz-Zdrój

26.09 – 10.10

14

15.06.2015

5.

Licheń

04.07.2015

1

31.05.2015

6.

Częstochowa

22.08.2015

1

30.06.2015

7.

Chorwacja - Vodice

17.07 – 28.07

10

20.06.2015

9.

Zakopane

02.09 – 05.09

4

02.08.2015

Zapisy w Biurze Związku: poniedziałki i wtorki w godz. 9-12. Zapraszamy!
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OSTATECZNY TERMIN ZAPISU

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie bezpłatnych ogłoszeń: 71/390-71-46
»» Sprzedam działkę siedliskową z zabudowaniami gospodarczymi, 27 arów, w Wojtkowicach, tel. 721 848 158
»» Inwestoteka.pl Twoje miejsce na reklamę w lokalnej
ulotce reklamowej, tel. 723 005 009
»» CENTRUM OGRODU I BRUKU Cesarzowice - Drzewka i krzewy owocowe. Trawa z rolki. Kule z drewna.
tel. 713332299
»» Sprzedam dom, Smolec ul. Orzechowa, tel. 601 926 388
»» KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
»» Korepetycje: matematyka, fizyka – wszystkie poziomy,
Kąty Wr., tel. 698 967 083
»» SALON FRYZJERSKI DOROTA, Kąty Wr. ul. Roślinna 5,
tel. 723 570 047
»» Tanie noclegi blisko Wrocławia od 25zł/os., pokój
z łazienką, możliwe wyżywienie, Krzyżowice Pałac,
tel. 71 311 84 79
»» Kurs kombajnisty w Krzyżowicach, tel. 71 311 84 79
»» Sprzedam dom do małego wykończenia, tel. 511 458 957
»» Góral - buduje domy, stan surowy, tel. 784 107 930
»» TAXI JANUSZ, Kąty Wrocławskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397

W ramach projektu „Kącka Akademia Biznesu”
w dniu 16 maja 2015 roku odbędzie się szkolenie

PIERWSZE KROKI W BIZNESIE
czyli jak założyć własną firmę
Elementy szkolenia:
 Jak założyć własną działalność gospodarczą
 Jak i od czego zacząć
 Jak sporządzić biznesplan
 Jak poradzić sobie z pierwszymi problemami
 Jak pozyskać dofinansowanie
 Ile kosztuje prowadzenie własnego biznesu
 Jakie płacić podatki, składki, etc..
 Jakie instytucje mają prawo nas kontrolować
MIEJSCE:
Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 10
CENA:
nieodpłatnie
ZGŁOSZENIA: otsbiuro@gmail.com, tel: 71 797 88 57, 515 131 701
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OGŁOSZENIA

Www
www.kwiatydoniczkowe.eu

Zapraszamy :
Pn, Wt, Czw, Pt: 8:00 - 17:00
Œr, So: 8:00 - 14:00
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