BIULETYN INFORMACYJNY
numer 11/2017 (274)

egzemplarz bezpłatny

nakład 4000 egz.

ISSN 1732-6176

Gmina Kąty Wrocławskie wśród najlepszych samorządów
Gmina Kąty Wrocławskie na 13. miejscu w kraju
i 2. na Dolnym Śląsku wśród najlepiej się rozwijających się gmin miejsko-wiejskich w Rankingu JST
Zrównoważonego Rozwoju.
Zestawienie jest opracowywane na podstawie 15
wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod
uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na
1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys.
mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Ranking został stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej i
ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów
jako jednostek samorządu terytorialnego, a także
promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. W uroczystości wręczenia nagród, która się odbyła w 6 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP
w Warszawie uczestniczył burmistrz Antoni Kopeć.
Gmina Kąty Wrocławskie znalazła się wśród pięciu
gmin miejsko-wiejskich najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość w tegorocznej XV edycji
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST.
Gminy miejsko-wiejskie:
1. Dziwnów
2. Ożarów Mazowiecki
3. Konstancin-Jeziorna
4. Żukowo
5. KĄTY WROCŁAWSKIE

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka. Powstaje w oparciu o 16 wskaźników,
obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking
opracowany jest na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych)
i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy
miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na
prawach powiatu.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST był
ogłoszony w czasie konferencji „Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Jej organizatorami były:
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Papieża
Jana Pawła II oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
WS

Każdy budżet i planowane w nim inwestycje
mają służyć ludziom
Każdego roku w listopadzie przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projekt budżetu na następny rok. Obligują mnie
do tego obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Stworzenie projektu budżetu poprzedza zebranie
wniosków od rad sołeckich, osiedlowych, radnych
i stowarzyszeń. Do 30 września br. złożono bardzo
dużo wniosków, które zdecydowanie przekraczają
możliwości finansowe naszej gminy. Wiele z nich
nie było wnioskami na rok 2018, ale wręcz wnioskami do wieloletniego planu inwestycyjnego.
Projekt budżetu na 2018 rok jest rekordowy.
Złośliwi powiedzą, że to budżet przedwyborczy.
Jeżeli tak, to każdy składany przeze mnie w ostatnich latach takowym już był. Co roku jest on wyższy ze względu na rosnące dochody gminy, dzięki
zwiększającym się dochodom z podatków PIT

W NUMERZE M.IN.:

i CIT. Planowane wydatki osiągnęły poziom 150
mln złotych. Poszczególne komisje Rady Miejskiej
w ostatnim czasie wykonały dużą pracę, aby zdiagnozować najpilniejsze potrzeby inwestycyjne
i stworzyć odpowiednie programy i plany wynikające z przeprowadzonej analizy.
Na inwestycje w 2018 roku planujemy przeznaczyć kwotę przekraczającą 49 mln złotych, co
stanowi prawie 33% ogólnych wydatków gminy.
Część z tych wydatków zostanie pokryte, jeżeli rada tak postanowi zaciągniętym kredytem,
w tym również na warunkach preferencyjnych
głównie na budowę kanalizacji. Podobnie jak
w latach poprzednich swoistymi priorytetami
będzie rozbudowa bazy oświatowej, dróg, bazy
sportowo-rekreacyjnej oraz realizacja inwestycji,
na które możemy pozyskać środki zewnętrzne.

Ważnym elementem planowania inwestycji jest
wykorzystywanie możliwości współfinansowania
zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi, państwowymi i prywatnymi. W efekcie
dynamizuje to i zwiększa realizację potrzeb na
terenie naszej gminy.
W przyszłym roku będziemy kontynuować rozbudowę szkoły w Sadkowie i pływalni Delfinek
w Kątach Wr. Ważnym, rozpoczętym zadaniem
jest rewitalizacja dawnego kościoła ewangelickiego w rynku w Kątach Wr., gdzie powstanie biblioteka z czytelnią i regionalne muzeum. Będziemy kontynuować budowę kanalizacji wschód,
głównie w Zabrodziu i Mokronosie Dolnym, aby
przystąpić do następnych miejscowości (Mokronos Górny i Cesarzowice). Mając na uwadze, że
ciąg dalszy na stronie 2

Kolejne dofinansowanie do budowy Delfinka (str. 2) • Nowe oświetlenie (str. 3)
Przegląd Poezji Patriotycznej i Religijnej w Małkowicach (str. 4) • System ATMS KIDS (str. 5)
Otwarte Mistrzostwa Świata – ITF HQ KOREA (str. 6)
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Nowy cmentarz
W naszej gminie został oddany do użytku nowy
Cmentarz Komunalny w Smolcu przy ul. Starowiejskiej 52 wraz z kaplicą cmentarną. W sprawach
pochówku należy kontaktować się z Zakładem
Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 16a
w Kątach Wrocławskich lub pod numerem telefonu 71/3167 079 w dniach od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Każdy budżet i planowane w nim inwestycje
mają służyć ludziom
dokończenie ze strony 1

wykonane w chwili obecnej projekty są lub będą
wkrótce realizowane, przystępujemy do projektowania kanalizacji południe. W budżecie 2018
pojawią się środki, co pozwoli rozpisać przetarg
na wyłonienie wykonawcy zadania obejmującego nie tylko miejscowości na południe od autostrady A4, ale także Pełcznicę i Nową Wieś Kącką.
Zgodnie z przyjętym po długich dyskusjach konsensusem realizujemy remont świetlicy w Kozłowie i rozpoczynamy budowę świetlic w Kilianowie, Kębłowicach i Pełcznicy. Pomimo trudności
nie zamierzamy rezygnować z rozbudowy świetlicy w Samotworze (zaplecze kuchenne i sanitariaty). Wspomniałem, że chcemy tworzyć i modernizować bazę sportowo-rekreacyjną. Mamy
wykonawców na zadania w Krzeptowie i Smolcu,
a w planach na następny rok przewidzieliśmy
m.in. środki na rozpoczęcie modernizacji stadionu w Kątach Wrocławskich, boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach oraz trybun w Bogdaszowicach. Planujemy aplikować o środki na
uruchomienie Otwartych Stref Aktywności (OSA)
we Wszemiłowicach, Strzeganowicach i Kamionnej. Na wielu boiskach pojawią się nowe bramki,
ogrodzenia i piłkochwyty, a we Wszemiłowicach
kontener szatniowy. Zawsze w każdym budżecie
ważne są drogi. Wspólnie z powiatem przy udziale środków gminy przebudowana zostanie droga
przez Kilianów w kierunku Kamionnej i dalej do
Mietkowa (TNT). W Smolcu zostanie zakończona
przebudowa ul. Willowej, rozpoczniemy ul. Legionów w Kątach Wr. oraz ul. Krótką i Korczaka,
a także mniejsze zadania w Mokronosie Dolnym,
Cesarzowicach oraz skrzyżowanie z drogą 348

w Nowej Wsi Wrocławskiej. W planach mamy też
parking obsługujący korzystających z pływalni
Delfinek, która w godzinach popołudniowych
i w dniach wolnych ma służyć ogółowi mieszkańców. Trudno tu wymienić wszystkie odcinki nakładek asfaltowych i chodników, na które tak jak co
roku przeznaczamy kwotę ponad 1,5 mln złotych.
Pomimo braku zainteresowania DSDiK chcemy
sfinansować ze środków gminy sygnalizację przy
ul. 1. Maja. Bezpieczeństwo pieszych to także
oświetlenie ulic, na które przeznaczamy kolejne
700 tys. zł. Rekordową kwotę przeznaczamy na
zakup mieszkań, w których oprócz oczekujących
z listy chcemy przenieść lokatorów dworców kolejowych, zaplanowanych do remontu. Aby skutecznie realizować inwestycje w przyszłości już
dzisiaj musimy myśleć o projektach. Pomagają
w tym opracowane plany, o których wspomniałem na wstępie. Koniecznością staje się budowa kolejnego przedszkola w Kątach Wr. i nowej
szkoły na potrzeby rozwijającego się Krzeptowa
i nowego Smolca. Aby to zrealizować kończymy
opracowywanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego i zabezpieczyliśmy częściowo
środki na zakup gruntu pod tę inwestycję.
Jest wiele potrzeb, o części zadań teraz nie wspomniałem, Będę to czynił w trakcie procedowania
lub po uchwaleniu budżetu. W tej chwili ważna
jest konstruktywna i odpowiedzialna dyskusja,
która wspólnie z radnymi będę prowadził przez
najbliższe tygodnie. Jestem przekonany, że dobro
ogólne całej gminy będzie przyświecać wszystkim, którzy w tej dyskusji będą brać udział.
Antoni Kopeć
Burmistrz MiG Kąty Wr.

Podziękowania dla Burmistrza
i Przewodniczącego RM
W sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 października br. uczestniczyli organizatorzy sportowej imprezy
pn. „Selfie z mistrzem w Gminie Kąty Wrocławskie –
zapasy sportem wszystkich dzieci!”. Wśród obecnych
byli: medalista olimpijski Józef Tracz, członek zarządu Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego Mariusz

Kruczyc oraz trenerzy Hieronim Kuryś i Grzegorz
Graczykowski. Podziękowania za wspieranie sportu
w gminie, w szczególności zapasów, otrzymali z rąk
Józefa Tracza: Burmistrz Antoni Kopeć i Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Wojciechowski. Ideę
imprezy przybliżył zebranym Hieronim Kuryś.

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie na realizację krytej pływalni typu Delfinek przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Dofinansowanie to pochodzi ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach programu ponadlokalnej infrastruktury sportowej. Kwota dofinansowania z MSiT wynosi 1 563 200 zł.
Przypominamy, że w październiku otrzymaliśmy promesę dofinansowania budowy pływalni z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości
1 250 000 zł, co razem daje kwotę dofinansowania 2 813 200 zł.

Termin ważności
dowodów osobistych
Szanowni Państwo, informujemy, że dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku
życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania
dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez
okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie
daty ważności dowodu osobistego i jak najszybsze
złożenie wniosku o nowy dowód osobisty.

Szanuj zieleń
Zieleń wokół nas staje się coraz ważniejszą i docenianą częścią struktury miast i wsi. Mieszkańcom daje
możliwość kontaktu z naturą oraz łagodzi uciążliwości związane z życiem w dużych aglomeracjach.
Kompozycje zieleni przede wszystkim pełnią funkcje biologiczne. Bardzo ważną rolę pełnią izolacyjne
pasy zieleni, które między innymi tłumią hałas, zatrzymują kurz, gazy, tworzą zapory przeciwwiatrowe. Rośliny ograniczają także zanieczyszczenie powietrza. Zieleń wprowadza swoisty ład przestrzenny,
kształtuje układy urbanistyczne, chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem. Obecnie głównym
zadaniem zieleni jest stworzenie warunków do wypoczynku. Służyć mają temu m.in.: zieleńce i parki.
Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby dbali o nasadzenia, które pojawiają się na terenie naszej gminy
m.in. w pasach drogowych i przy placach zabaw.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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Kolejne dofinansowanie
do Delfinka

· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Wydz. OSIR

INFORMACJE UMiG

Biuro Obsługi
w Smolcu
Szanowni Państwo informujemy, że Biuro Obsługi
Klienta w Smolcu od czasu rozszerzenia zakresu
spraw do załatwienia odwiedziło 3648 osób z czego jesteśmy zadowoleni i liczymy na dalszą owocną współpracę.
Biuro Obsługi Klienta w Smolcu mieści się przy
ulicy Wierzbowej 9 i pozostaje do Państwa dyspozycji w poniższych godzinach:
Otwarte:
poniedziałek, czwartek, piątek od godziny 07:30
wtorek, środa od godziny 09:00
Czynne do:
poniedziałek do godziny 15:30
wtorek, środa do godziny 15:45
czwartek, piątek do godziny 14:00
W Biurze Obsługi Klienta w Smolcu oprócz możliwości załatwiania spraw w dotychczasowym
zakresie możliwe jest również załatwienie następujących spraw:
1. Z zakresu dowodów osobistych:
• złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
• odebranie dowodu osobistego (niezbędne
jest uprzednie uzgodnienie 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 gospodarczej 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.
Wydział Spraw Obywatelskich
i Biuro Obsługi Klienta

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Ogłasza przetarg publiczny – licytację na sprzedaż
pługa odśnieżnego PD - 03, rok produkcji 2005,
cena wywoławcza 7600 zł brutto.
Pług przeznaczony do sprzedaży jest sprawny technicznie.
Licytacja odbędzie się dnia 08.12.2017 r. roku o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy
w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz 1, 55–080 Kąty Wrocławskie.
Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.
Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne oraz prawne.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie przelewem
na konto 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005 wadium w kwocie 500,00 złotych.
Warunkiem przystąpienia do licytacji będzie okazanie dowodu wpłaty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który licytację wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia,
a w razie uchylania się od zawarcia umowy, ulega ona przepadkowi na rzecz sprzedającego. Osobom,
które licytację przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
Wygrywający licytację będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze licytacji (pomniejszonej
o wpłacone wadium) na konto BS Kąty Wrocławskie 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001, przed
podpisaniem umowy kupna-sprzedaży oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem
umowy kupna-sprzedaży.
Ustala się termin podpisania umowy kupna-sprzedaży na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia licytacji.
Pług można oglądać w dniach 27-30.11.2017; 01.12.2017; oraz 04-07.12.2017 r.
w remizie OSP Zachowice, ul. Słoneczna 12, 55–080 Kąty Wrocławskie
w godz. od 09:00–14:00 (prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne
o chęci oględzin pojazdu pod numer telefonu 605 738 698).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w pokoju
nr 5 lub telefonicznie pod numerami 71 390 72 33; 605 738 698.
Gmina Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia licytacji
bez podania przyczyny.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich informuje, że na terenie Miasta i Gminy
mamy trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych do których mieszkańcy mają prawo
nieodpłatnie przekazywać następujące frakcje
odpadów komunalnych:
odpady zielone, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie, odpady rozbiórkowe i budowlane.
1. TPSO przy ul. Mireckiego 11 w Kątach Wrocławskich
czynny jest w poniedziałki od godz.: 12:00–17:00,
od wtorku do piątku w godz.: 10:00–17:00, w soboty od godz.: 8:00–15:00,

2. TPSO przy ul. Szkolnej w Gniechowicach – czynny
jest w poniedziałek, środę i piątek od godz.: 15:00–
17:00, w soboty od godz.: 12:00–14:00,
3. PSZOK przy ul. Polnej w Smolcu – czynny jest od
poniedziałku do piątku w godz.: 14:00–17:00,
soboty od godz.: 12:00–14:00

Wymienione odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są od mieszkańców zamieszkujących Gminę
i Miasto Kąty Wrocławskie pod warunkiem złożenia deklaracji wg art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bez dodatkowej opłaty. Zachęcamy mieszkańców do
przekazywania odpadów.

Nowe oświetlenie
Odebrano wybudowane oświetlenie w miejscowości Bogdaszowice oświetlenie placu zabaw przy boisku sportowym, w Jaszkotlu przy
ul. Ogrodowej, w Gniechowicach przy ul. Ogrodowej i Szkolnej oraz w Czerńczycach przy ul. Lotniczej.
Trwają czynności odbiorowe wybudowanego
oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa
Wieś Kącka ul. Gradowa, Czerńczyce ul. Dębowa, Mokronos Górny al. Świerkowa oraz Smolec
ul. Tulipanowa.
Wydział GK

Czerńczyce, ul. Dęba

Nowa Wieś Kącka, ul. Gradowa

Smolec, ul. Tulipanowa
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Wyjątkowy koncert
w Gniechowicach
Odśpiewaniem „Bogurodzicy” w kościele p.w. św.
Filomeny w Gniechowicach, w niedzielę 12. listopada, rozpoczął się koncert pieśni patriotycznych
pt. „Jest taki kraj”. Chórzystom towarzyszyli zaprzyjaźnieni wokaliści zespołu „Impuls” oraz soliści
Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”. Artyści wykonali kilkanaście
pieśni patriotycznych i piosenek opowiadających
o historii Polski, od zaborów poczynając, poprzez I
wojnę światową, Powstanie Warszawskie, na roku
1989 kończąc. Największy aplauz wzbudziło brawurowe wykonanie piosenek z Powstania Warszawskiego „Siekiera, motyka” oraz „Teraz jest wojna – kto handluje, ten żyje”, które choć może nie
miały bardziej satyryczny charakter, to doskonale
oddawały sytuację w ówczesnej Polsce. Oczywiście owacjom i gratulacjom nie było końca. Dziękujemy za upamiętnienie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości tak pięknym
koncertem. Zastanawiam się, co czeka nas za rok,
w setną rocznicę odzyskania niepodległości?
Monika Sagan

Święto Niepodległości
Tradycją w Gniechowicach staje się wieczornica
z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wieczornicę przygotowali członkowie
i sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Gniechowic.
Przy smakołykach przygotowanych przez Panie
ze Stowarzyszenia, kilkudziesięciu mieszkańców
Gniechowic miało okazję obejrzeć dwa filmy o historii naszej miejscowości. Pierwszy film poświęcony był najstarszym mieszkańcom Gniechowic, ich
losom i ich pierwszych dniach pobytu w Gniechowicach. W drugim zadano mieszkańcom pytanie
„Dlaczego Gniechowice?”. Odpowiedzi były różne,
lecz wszystkie sprowadzały się do jednego: wszyscy lubimy naszą miejscowość, to jest nasze miejsce na ziemi. Wielu wzruszeń dostarczyło wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych. Przy akompaniamencie akordeonu, do późnych godzin nocnych
brzmiały pieśni, piosenki i piosneczki. Był to bardzo
mile spędzony czas. Trochę szkoda, że w spotkaniu

nie uczestniczyła ani młodzież, ani dzieci, ani osoby, które niedawno przeprowadziły się tutaj. Szkoda, bo warto znać historię swojej małej ojczyzny,
a poza tym jest to świetna okazja do integracji.
Monika Sagan

XIX Gminny Przegląd Poezji
Patriotycznej i Religijnej w Małkowicach
W przeddzień obchodów 99. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej w Małkowicach odbył się XIX Gminny Przegląd Poezji Patriotycznej i Religijnej.
Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 2

z Kątów Wrocławskich, Szkoły Podstawowej w Sadkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu
i gospodarze zaprezentowali się w przepięknych
wykonaniach utworów o tematyce patriotycznej
i religijnej.
Tradycją Przeglądu stały się także występy
uczniów z Niepublicznego Specjalnego Ośrodka
Szkolno–Wychowawczego w Jaszkotlu, którzy
przypomnieli nam w swoim koncercie szereg
polskich pieśni patriotycznych ściśle związanych
z wydarzeniami ważnymi dla naszego kraju.
Spotkanie z poezją patriotyczną rozpoczęło
w naszej szkole przygotowania do uroczystych
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także stało się okazją do
integracji uczniów z naszej gminy.
M. Wiejacka

Plener historyczny – podróże w czasie
SP nr 2 w Kątach Wrocławskich
Koniec października zainspirował nas do cofnięcia się w czasie – do epoki średniowiecza. Byliśmy ciekawi, jak dawniej wyglądało nasze miasto,
ale także jakie zawody były wykonywane przez
mieszkańców.
Kąty Wrocławskie to bardzo majestatyczne miasteczko, chętnie odwiedzane przez turystów. Na
początku naszej przygody poszliśmy zobaczyć
pozostałości z murów obronnych, którymi było
otoczone nasze miasto. Za murem pracowali tylko ci, których zawody były bardzo hałaśliwe bądź
śmierdzące, jak np. garbarze albo kowale. Robili
to po to by nie utrudniać życia pozostałym mieszkańcom. Natomiast w mieście pracowali m.in.
piekarze, kliku szewców, garncarz. Kąty były kiedyś bardzo bogatym miastem i w związku z tym
miały też własnego kata. Egzekucje wykonywał za
miastem, w okolicach dzisiejszego zjazdu na A4.
Ruiny miejskiej szubienicy zachowały się do lat 70
ubiegłego stulecia.
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Następnie wybraliśmy się na teren Domu Kultury,
gdzie kiedyś stał browar. Za nim 800 lat temu znajdował się gród. Usytuowany w pobliżu rzeki, miał
dostęp do długiego i stosunkowo bezpiecznego
traktu handlowego. Ale Bystrzyca nie dawała poczucia pełnego bezpieczeństwa, liczne powodzie
trapiące mieszkańców dawnego grodu zmusiły
mieszkańców do budowy wałów przeciwpowodziowych, których pozostałości można jeszcze
zobaczyć. Stoi tam pamiątkowy obelisk, mówiący
o tym, że jest to ruina grodu i teren jest pod ochroną. Kolejnym przystankiem, na którym się zatrzymaliśmy był rynek. Rynek w Kątach jest kwadratowy, a jego ulice prostopadłe do niego przylegają.
W Rynku, jak przed wiekami, tak i obecnie tętni
życie. W centrum rynku znajduje się ratusz z wieżą
ratuszową. Dawniej w ratuszu rządził wójt z rajcami miejskimi, którymi przewodniczył burmistrz.
Kiedyś w centrum miasta było pełno straganów,
obecnie funkcje te przejęły sklepy.

Niestety rynek był naszym ostatnim przystankiem
i to on zakończył naszą podróż. Bardzo podobała
nam się ta wizyta w przeszłość, dowiedzieliśmy się
trochę o historii miasta, ale także o jego położeniu
i mieszkańcach. Taka lekcja historii to nie tylko nauka, ale również budowanie więzi młodzieży ze
społecznością lokalną – stwierdziła przewodniczka młodzieży i nauczycielka historii Alina Dudziec.
Weronika Miazek
(SP nr 2 Kąty Wrocławskie)

INFORMACJE Z GMINY

System ATMS KIDS
w przedszkolach publicznych
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
w przedszkolach publicznych w Kątach Wr. i Smolcu
został wprowadzony elektroniczny system rozliczeń
pobytu oraz posiłków wszystkich przedszkolaków.
System ATMS Kids umożliwia przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych (dwóch darmowych dla
każdego dziecka) oraz czytników umieszczonych
w budynku placówki precyzyjną oraz wygodną
rejestrację obecności w przedszkolu, a także automatyczną ewidencję posiłków oraz ich rozliczanie.
Przypominamy rodzicom o konieczności odbijania kart przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci
z przedszkola. Wszyscy opiekunowie poprzez logowanie do systemu informatycznego mają możliwość wglądu do ewidencji czasu pobytu oraz
rozliczeń swojego dziecka.

Dzieje się…
Szkoła Podstawowa nr 2
na progu nowego roku szkolnego
Już drugie półwiecze rozbrzmiewa pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. W roku szkolnym 2017/2018 do placówki
włączono uczniów ośmiu klas gimnazjalnych, którzy
mocą ustawy o systemie oświaty stali się uczniami
szkoły podstawowej. Wspólnie zainaugurowaliśmy
rok szkolny 4 września w hali widowiskowej. Progi naszej szkoły przekroczyło ponad 500 uczniów,
w tym uczniowie klas pierwszych i oddziałów
przedszkolnych. Podczas uroczystego apelu młodszych kolegów i koleżanki powitały starsze roczniki.
W obecności wszystkich uczniów, dyrekcji szkoły,
grona pedagogicznego, pracowników oraz przybyłych gości i rodziców uroczyście rozpoczęliśmy rok
szkolny. Życzenia pomyślności zostały skierowane
w szczególności do uczniów klas trzecich, którzy
w tym roku przystąpią do egzaminów gimnazjalnych. Oby okazały się proste i przystępne i żeby ten
ostatni rok w naszej szkole był dla nich nie tylko ciężką pracą, ale również przyjemnością. Uczniowie starszych klas powitali równie serdecznie pierwszaków.
Życzono im dużo radości w spotkaniu z nauką, sportem i sztuką. Do uczniów i licznie zgromadzonych
rodziców adresowane były słowa dyrektor Szkoły
Podstawowej pani Marii Szul i dyrektor Gimnazjum
pani Agnieszki Górskiej. Pasji i ciekawości życzył
młodzieży i dzieciom burmistrz pan Antoni Kopeć
i dyrektor ZOJO pan Marek Osiński. Wierzymy, że
przyszłość naszej szkoły będzie wspólnym dziełem
nauczycieli i rodziców, a to przełoży się na sukcesy
jej uczniów, powiedzieli obecni na inauguracji roku
szkolnego mieszkańcy miasta.

Ważne wydarzenie
W Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich, dnia 24 października 2017r. odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Dzieci klas pierwszych uroczyście dołączyły do grona uczniów szkoły. Pani
Dyrektor, Maria Szul przyjęła ślubowanie i złożyła
wraz z panem Burmistrzem Antonim Kopciem życzenia, aby pobyt w szkole przyniósł radość i zadowolenie uczniom, rodzinom i nauczycielom.
Zespół ds. promocji szkoły

Pierwsze sukcesy nowej SP nr 2
w nowym roku szkolnym
Już 15. września Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe zakończyły się zwycięstwem dziewcząt
i chłopców – uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Reprezentacja zajęła 1 miejsce, wygrywając ze Szkołą
Podstawową w Smolcu i Szkołą Podstawową nr 1
w kategorii wiekowej 2002–2004. Zwycięstwo
w zawodach pozwoliło uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 awansować do zawodów powiatowych,
które odbyły się w Kobierzycach 2 października.
Dziewczyny w składzie: Klimczak Kinga, Linder
Jagoda, Folga Weronika, Kwapisz Natalia, Miazek
Weronika, Walkowiak Oliwia, Krawczyk Klaudia,
Kałuża Iga, Podobińska Zuzanna, Victor Nathalie
opiekowała się pani Agnieszka Lewandowska. Nad
składem reprezentacji chłopców: Kołcz Mateusz,
Murawicki Bartosz, Musiał Jakub, Ostapiuk Piotr,
Trębacz Filip, Wątroba Grzegorz, Czerwiec Kacper,
Dołowicz Kacper, Myjak Bartłomiej, Szydlik Patryk,
Skrzekowski Kacper, Dryja Olivier czuwał pan Ka-

mil Śmigielski. Powiat okazał się szczęśliwszy dla
chłopców. Zajęli oni trzecie miejsce, dziewczyny
uplasowały się tuż za podium. Z takimi dziećmi,
pełnymi chęci i zapału, kolejne zwycięstwa są w zasięgu ręki, jak zgodnie stwierdzili kibice.
SP nr 2

Dzień Przedszkolaka 2017
Dnia 20 września 2017 w Przedszkolu Publicznym
w Kątach Wrocławskich po raz kolejny obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym
dniu dzieci wyruszyły ulicami miasta w rozśpiewanym pochodzie, rozdając przechodniom niespodzianki w formie zadań do wykonania. Takie
same niespodzianki-zadania otrzymały władze
gminy. Pan Burmistrz Antoni Kopeć miał napić się
wody a Pani Skarbnik Małgorzata Wujciów – pójść
na spacer. Dzieci otrzymały od Pana Burmistrza

słodkości, którymi poczęstowano całą społeczność przedszkolną. Dalsze świętowanie odbywało
się już w salach przedszkolnych. Warto zaznaczyć,
że w tym roku sal dla dzieci jest już nie 12 lecz 14 –
gdyż nasze przedszkole „rozrosło się” i teraz mieści
aż 310 dzieci. Nowe sale, są tak jak i pozostałe, kolorowe i przyjazne, gdzie dzieci mają na co dzień
do dyspozycji wiele ciekawych zabawek i pomocy dydaktycznych. W takich warunkach zabawa
i świętowanie to sama przyjemność.

Gmina Kąty Wr. w aplikacji Footsteps
Gmina Kąty Wrocławskie dołączyła do grona miejscowości dostępnych w aplikacji mobilnej Footsteps. Zapraszamy turystów, a także mieszkańców
do zwiedzania naszej gminy oraz całej Aglomeracji Wrocławskiej przy użyciu dostępnych tras.
Wszystkie trasy zostały opracowane przez profesjonalny zespół, dzięki czemu są one ciekawe,
mają wysoką jakość i wartość merytoryczną. Przy
współpracy przedstawicieli gminy wraz z firmą
Footsteps powstały 2 dedykowane tras:
• Zabytki Kątów Wrocławskich
• Rowerem przez Dolinę Bystrzycy
oraz pięć ciekawych tras zwiedzania całej Aglomeracji Wrocławskiej:
• Szlak zamków i pałaców
• Szlak sakralny
• Starorzeczem Odry – trasa rowerowa

• Przez Wzgórza Trzebnickie na rowerze
• Wzdłuż Doliny Bystrzycy na rowerze
Miłego zwiedzania!
Więcej informacji na stronie internetowej: footsteps.city/realizacje
Aplikacja na Androida – https://goo.gl/z7DPGY
Aplikacja na iOS’a – http://apple.co/1Y68Tqv
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„Nieważne co trenujesz, ważne ile serca w to wkładasz”

BARNEVELD 25.09–01.10.2017
Otwarte Mistrzostwa Świata – ITF HQ KOREA
Reprezentacja Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do
UNIFIED / ITF HQ KOREA, w dniach 25 września –
01 października 2017 roku uczestniczyła w Otwartych Mistrzostwach Świata organizacji International Taekwon-do Federation headquarters Korea
(ITF HQ KOREA) w przepięknej miejscowości Barneveld w Holandii.
Wyjazd naszej reprezentacji, która z godnością reprezentowała barwy narodowe podczas wyjazdu
należy zaliczyć do udanych. Zawodnicy wywalczyli 31 medali. Jest to nie lada wyczyn, zważywszy iż poziom zawodów był bardzo wysoki. Przyjechały silne i liczne drużyny z Rosji, USA, Kanady,
Holandii i mniej liczne z innych krajów. Ponad 35
drużyn, z całego świata.
Pierwszy dzień spędzony w Barneveld rozpoczął
się od szkolenia składu sędziowskiego. Uczestniczyli w nim nasi licencyjni sędziowie Basia Szlósarczyk, Ewa Piastowska, Józef Drozdowski oraz
Tadeusz Pułkownik. Nasi sędziowie wykazywali
duże zaangażowanie podczas szkoleń, które
trwały dwa dni. A efektem ich dużej wiedzy było
wyróżnienie przez sędziego głównego Steva Westona oraz organizatora mistrzostw Harry van
Schaik. Nasi sędziowie uznani zostali za osoby,
które sumiennie stosowały ustalone zasady i reguły jakie przekazywane był podczas wspomnianych szkoleń. Ich praca podczas rozgrywanych
konkurencji była wzorowo oceniona.
Jako drużyna mieliśmy sposobność uczestniczyć
w kongresie ITF HQ KOREA. Podczas tego spotkania poruszane były najważniejsze decyzje dotyczące przyszłych działań i planów na najbliższy czas,
w strukturach organizacyjnych ITF HQ Korea. Nowe
acz ciekawe doświadczenie dla niektórych delegatów naszego zrzeszenia, dające możliwość uczestniczenia w tak ważnych dyskusjach i ustaleniach
dotyczących rozwoju organizacji ITF HQ Korea.
Polskie Stowarzyszenie Taekwon-do, które posiada swoje sekcje we Wrocławiu w Strzegomiu,
w Smolcu, reprezentowali:
Prezes Grand Master Wojciech Dolny – posiadacz
najwyższego stopnia wtajemniczenia IX. Dan Taekwon-do UITF PL-9-1;
Trenerzy: Jacek Matuszewski;
Sędziowie: Basia Szlósarczyk, Tadeusz Pułkownik,
Ewa Piastowska;
Zawodnicy: Duma Szymon, Gołąb Miłosz, Pidanty
Jan, Dolny Mateusz, Paszynin Mateusz, Matuszewska Aleksandra, Wolak Paulina, Pułkownik Tadeusz,
Waga Jakub, Cender Patryk, Baczkowski Nikodem,
Aleksander Piastowski, Julian Piastowski;

Korzystając z okazji, składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy podziwu dla najmłodszych
naszych zawodników. Większość z nich po raz
pierwszy miała okazję uczestniczenia w tak prestiżowej i wyjątkowej imprezie sportowej. Godnie
reprezentowali barwy narodowe, nie tracąc głowy
podczas startu w konkurencjach, w których nie
było łatwo. Dali radę. Swoje pierwsze międzynarodowe laury zdobyli. Postawa godna Fighterów.
Składamy serdeczne podziękowania dla Burmistrza Strzegomia Pana Zbigniewa Suchyta oraz
zastępcy Burmistrza Pana Wiesława Witkowskiego, za pomoc w wyjeździe zawodnikom z sekcji
Strzegom.
Podziękowania za wkład w przygotowanie naszych zawodników należy się również trenerom.
Wraz z GM Wojciechem Dolnym czuwali nad naszą drużyną podczas wyjazdu, tak żeby wypadła
jak najkorzystniej dla nas wszystkich, a przede
wszystkim dla samych zawodników. Niskie ukłony
dla trenerów: Jacka Matuszewskiego, Józefa Drozdowskiego, oraz Grzegorza Furmanowskiego za
kawał dobrej roboty.
Jako organizatorzy wyjazdu, składamy skromne
podziękowania za wspaniałą atmosferę podczas
wyjazdu, cieszymy się bardzo, że wszyscy wrócili
zadowoleni, z medalami czy bez. Mistrzom gratulujemy sukcesów, tym co się nie udało również
gratulujemy, bo to ogromne wyróżnienie aby
wziąć udział w takim światowym wydarzeniu. Sami
doskonale wiemy że poziom był wysoki i nie łatwo
było znaleźć się na szczycie. Dziękujemy Wam
za to że tworzyliśmy jedność. Mimo podziałów,
z różnych klubów, sekcji na wyjeździe byliśmy jak
jedność, wspólnie sobie pomagaliśmy motywowaliśmy i dopingowaliśmy. Bardzo dziękujemy za
wspaniałą postawę przede wszystkim Mistrzowi
Wojciechowi Dolnemu, za to że ogarnął to wszystko i w chwilach naszych słabości czuwał nad nami
wszystkimi. Bez niego nie byłoby tego wyjazdu.
Podziękowania OGROMNE dla Basi Szlósarczyk,
która zorganizowała cały wyjazd do Barneveld w
Holandii. Basiu, zorganizowany wyjazd naszej reprezentacji to Mistrzostwo Świata. Transport super,
zakwaterowanie wow, lepiej niż w hotelu z gwiazdkami. Pięknie taki wyjazd zorganizować to nie lada
wyczyn. Skromne nasze podziękowania dla Ciebie.
Aleksandra Matuszewska mieszkająca w Smolcu,
zawodniczka Polskiego Stowarzyszenia Taekwon-do wywalczyła I miejsce – Mistrzyni Świata
w technikach specjalnych, oraz III miejsce w walkach sportowych kobiet.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim i dziękujemy.
Trenujcie dalej, bo przed nami kolejne mistrzostwa w Korei i Ameryce Południowej więc jest
o co walczyć!
Taekwon!
Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia, informację można znaleźć na naszej stronie:
www.wkdsw.strefa.pl
tel. 512-109-373
e-mail: sahyum65@wp.pl

Wojciech Dolny
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Motocross
Filip Seniuk, uczeń klasy IVB Szkoły Podstawowej
w Sadkowie, to laureat wielu nagród w Motocrossie. W ostatnim czasie podczas zawodów zdobył
Mistrzostwo Strefy Polski Południowej i Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w klasie MX65 oraz
zajął I miejsce w klasie MX65 i otrzymał Puchar
Burmistrza Polkowic. Cieszymy się, że Filip rozwija swoją pasję i jesteśmy dumni z tak zdolnego
ucznia. Młodemu sportowcowi gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów!
Małgorzata Samborska
SP Sadków

Salsa Sadków
Czy łatwo zmienić nawyki żywieniowe, które nam
nie służą? Pewnie różnie bywa, ale zwykle dzieje
się to z wysiłkiem… Wiadomo, że lepiej kształtować dobre przyzwyczajenia za młodu, kodować
smaki i zapachy dzieciństwa związane z jedzeniem, które nie tylko jest smaczne, ale też daje
ciału siłę i zdrowie. W myśl tej idei zorganizowano
w Szkole Podstawowej w Sadkowie projekt pod
tytułem: Sałatkowa Salsa. Festiwal smacznych
i zdrowych pomysłów żywieniowych. Na przestrzeni tygodnia uczniowie, nauczyciele i inni
pracownicy szkoły bawili się, współtworząc wariacje na temat smacznego, zdrowego odżywiania.
Rozmawiano, co jeść, żeby nasze ciało i umysł były
w formie. Warzywa i owoce stały się tematem prac
plastycznych i śpiewanych piosenek. Najbardziej
jednak podobały się zajęcia praktyczne: przygotowywano w klasach sałatki i częstowano się nimi
nawzajem. Rodzice zaangażowali się, pomagając
dzieciom w domu stworzyć najbardziej uśmiechniętą kanapkę na świecie. Zdjęcia tych dumnych
dzieł umieszczono w szkolnej galeryjce, by każdy
mógł inspirować się pomysłem na wesołe śniadanie. W Dniu Soku Jabłkowego przerwy wypełnił
dźwięk sokowirówek i każdy, kto miał ochotę, pił
tyle soku z jabłek, ile chciał. Choć starczyło go dla
wszystkich i tak pozostał pewien niedosyt. Dzieci,
rozochocone, podeszły twórczo do tematu i zastanawiały się, jakie inne owoce dobrze smakowałyby z jabłkiem. Zaplanowano więc, że koniecznie
trzeba za rok powtórzyć imprezę, by przekonać
się z czego jeszcze sok będzie najsmaczniejszy.
Ewa Majewska

OGŁOSZENIA

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

Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro zaprasza.
HYDRAULIK od zaraz tel. 609 020 719.
Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151.
Sprzedam nowy piec co 20 kW, wysokość 105x50 cm,
na każdy opał, tel. 665 172 701.
Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty,
przekazy pocztowe. Kąty Wr., ul. Kościuszki 20 (przy biurze
ubezpieczeń).
Sprzedam ziemniaki jadalne białe i czerwone, oraz buraki
pastewne i ogórki kiszone, cena do uzgodnienia, Małkowice,
tel. 71 390 73 20.
Poszukuję osoby do opieki nad starszą kobietą (90 lat)
w godz. od 14-17 (kwestia dogadania). Tel. 692886321,
504417441.
TAXI JANUSZ, Kąty Wrocławskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397.
Sprzedam działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu
jednorodzinnego w Kątach Wr. przy ul. Okrzei. Tel. 71 316 76
52, 661 086 348, 71 316 79 91.
Zakupy w sieci? Oszczędź czas i pieniądze
z porownajkoszyk.pl. Wejdź już teraz!
Regeneracja rozruszników, alternatorów i prądnic. Żarów,
ul. Pogodna 3, tel. 607 848 934.

NAPRAW SWÓJ TELEFON,
KOMPUTER, TABLET I NIE TYLKO
 serwis telefonów

GSM, tabletów i
wszelkiego
sprzętu
komputerowego
 sklep z
akcesoriami do
telefonów,
komputerów,
tabletów i nie
tylko
 skup- sprzedaż
telefonów,
tabletów

Kąty Wrocławskie
ul. Sikorskiego 5
mail: gsm.serwis@vp.pl
tel. 786 823 558
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Ca³odobowy Zak³ad Pogrzebowy,
Pogrzeby Tradycyjne, Kremacyjne,
Sprzeda¿ Nagrobków Granitowych,
Miêdzynarodowy Transport Zw³ok,
Ekshumacje, Wieñce, Wi¹zanki.
Krzy¿owice ul. G³ówna 14, Sobótka ul. Œw. Jakuba 26,
Wroc³aw ul. Borowska 254, Wroc³aw ul. Koœciuszki 67

Tel: 71 3118440 ; 607152668 24h

www.zakladpogrzebowy24.pl
8

