BIULETYN INFORMACYJNY

W NUMERZE M.IN.:

Średnia liczba uczniów
w klasie w gimnazjum

Liczba osób
przypadających
na jedną przychodnię

27,6 479,1 192,5 19,0

25,0

2635,0

2. Kórnik

wielkopolskie

26,1

369,2

604,1

21,7

24,3

b.d.

3. Zakopane

małopolskie

25,4

471,2

188,1

19,1

23,1

4593

4. Podkowa
Leśna

mazowieckie

25,2

769,1

429.2

22,5

21,0

1500,0
3845,0

Wydatki na kulturę na
mieszkańca 2014

Średnia liczba uczniów
w klasie w szkole podst.

Wydatki na środowisko na
mieszkańca 2014

dolnośląskie

Ranking pkt

1. KĄTY
WROCŁ.

5. Kozienice

mazowieckie

25,2

461,6

702,1

15,9

24,3

6. Błonie

mazowieckie

24,9

263,6

165,4

21,2

22,7 10250,0

7. Głogów

dolnośląskie

24,7

613,0

202,5

22,6

24,3

1765,0

8. Karpacz

dolnośląskie

24,6

632,7

124,9

17,0

20,00

4921,0

9. Mszczonów mazowieckie

24,5

369,3

168,0

20,0

25,0

5680,0

24,5

431,4

270,9

17,0

23,0

1201,0

10. Karlino

zachodniopomorskie

Przyrost podmiotów
gospodarczych na 1000
osób w wieku produkcyjnym

wielkopolskie

31,0

1480,3

830,8

8,5

2,4

1,2

dolnośląskie

25,8

848,9

353,2

3,8

5,3

3,0

3. Puszczykowo

wielkopolskie

25,2

822,4

526,5

15,0

2,5

3,3

4. Kołobrzeg

zachodniopomorskie

25,2

827,3

868,1

5,0

0,3

5,6

5. Pruszcz
Gdański

pomorskie

24,1

1505,4

694,4

- 11,9

0,2

3,9

6. Muszyna

małopolskie

24,1

1231,6

401,7

8,9

3,5

7,6

7. Karlino

zachodniopomorskie

24,0

1731,5

521,5

7,7

0,3

14,9

8. Uniejów

łódzkie

23,8

1961,3

276,3

- 3,7

3,1

11,4

9. Błonie

mazowieckie

23,8

1392,4

400,0

2,4

3,2

3,5

10. Środa
Śląska

dolnośląskie

23,5

932,4

382,2

10,8

- 0,2

5,7
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Ranking Tygodnika Wprost – „Gmina przyjazna biznesowi”

Ranking pkt

Szanowni Państwo.
Ogólnopolski Tygodnik WPROST opublikował ranking miast i gmin, w których
wg autorów opracowania żyje się najlepiej. Ranking obejmuje miejsca, gdzie
stworzone zostały najlepsze warunki w wielu dziedzinach życia codziennego.
Z ogromną satysfakcją chcę Państwu przekazać informację, że na czele tego
ogólnopolskiego zestawienia znalazły się miasto i gmina Kąty Wrocławskie.
Na pewno teraz pojawią się głosy niektórych osób, że ich odczucia są odmienne. Natura ludzka jest tak skonstruowana, że bardzo szybko zapominamy co
nam dokuczało przed laty, a skupiamy się na tym czego brakuje nam obecnie.
W przyjętej w 2009 roku „Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie” przyjęto jako cel do 2020 roku – „wykorzystanie rozwoju gospodarczego naszej gminy dla poprawy warunków życia jej mieszkańców”. Myślę,
że jest jeszcze wiele do zrobienia. Jednak, gdy cofniemy się do analizy naszych
mocnych i słabych stron z czasu przygotowania tego dokumentu, widać, że
w wielu dziedzinach naszego życia postęp jest widoczny i odczuwalny.
Piszę ten artykuł w chwili, gdy przez nasz kraj przetacza się nieprzebierająca
w słowach kampania wyborcza do naszego parlamentu. Nie chcę oceniać naszej gospodarki i wchodzić w wielką politykę. Zawsze skupiam się na naszych
sprawach, bo dla mnie, gospodarza tego terenu, to właśnie te sprawy są najważniejsze. Cieszy mnie nasz wspólny sukces, tym bardziej, że ranking został
opracowany przez ludzi, których z naszą gminą nic nie łączy. Powstał on na
podstawie liczb i danych, które każda gmina i każde miasto rokrocznie składa
w regionalnych izbach obrachunkowych, w GUS i właściwych ministerstwach.
Takie sukcesy łączą naszą wspólnotę samorządową. Jesteśmy dumni z tego, że
wśród prawie 1000 gmin miejsko-wiejskich jesteśmy na czele. W entuzjastycznej
chwili radości przekazaliśmy do mediów tę świetną wiadomość. Wiele redakcji
poświęciło temu ważnemu wydarzeniu swój czas antenowy, szpaltę w gazecie,
czy miejsce w portalu internetowym. Informacja została również przesłana do
lokalnego tygodnika ukazującego się na terenie naszej gminy. Okazało się, że
nie jest to informacja godna zainteresowania. No cóż, każde pismo ma swoje
priorytety. Ja osobiście chciałbym, aby Kąty Wrocławskie były rozpoznawane w Polsce z faktu tworzenia nowych pozytywnych zdarzeń. Ostatnio, będąc
służbowo niedaleko Poznania, byłem pod wrażeniem pani notariusz, dumnej
z dokonań swojego miasta, choć w rankingu znalazło się ono za Kątami Wrocławskimi.
Budujemy wspólnie naszą gminną tożsamość, cieszymy się wspólnie każdym
sukcesem. Dzisiaj łatwo o wszelkie informacje. Z Internetu korzystają wszyscy,
czytają również potencjalni inwestorzy. Zarówno ci duzi, jak i mali chcą inwestować w gminie sukcesu, a nie tam gdzie wszystko się wali. My te sukcesy
mamy, a kolejne przed nami. Prowadzone są rozmowy z poważnymi inwestorami, którzy stworzą dla nas kolejne miejsca pracy w Nowej Wsi Wrocławskiej,
Pietrzykowicach i Cesarzowicach. Fundamentem tworzenia poczucia że żyje się
lepiej, jest praca i to praca coraz lepiej opłacana. Konkurowanie firm o dobrego
pracownika spowoduje, że za dobrą pracę wynagrodzenie będzie coraz lepsze.
Korzyści z nowych inwestorów ma również gmina, bo z nowych podatków
może zaspokajać codzienne potrzeby swoich mieszkańców.
Antoni Kopeć,
Burmistrz MiG Kąty Wrocławskie
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Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r.
Zestawienie planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie wg działów za I półrocze 2015 r.
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Obrona narodowa
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Suma ogólna:

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
ogłasza przetarg publiczny – licytację na sprzedaż samochodu ratowniczogaśniczego marki STAR 244, numer rejestracyjny DWR 30FC, rok produkcji 1989,
6-osobowy, silnik z zapłonem samoczynnym, cena wywoławcza: 8 500 zł.
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest sprawny technicznie.
Licytacja odbędzie się dnia 10.09.2015 r. roku o godz. 10:00 w Sali Obrad
Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1, 55–080 Kąty Wr.
Minimalne postąpienie wynosi 85,00 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 ono
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 kupnasprzedaży, oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy
kupna-sprzedaży.
Ustala się termin podpisania umowy kupna-sprzedaży na 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia licytacji.
Pojazd można oglądać w dniach 24–28.08.2015; 31.08–04.09.2015
oraz 07–09.09.2015 r. w remizie OSP Małkowice ul. Szkolna 1,
55 – 080 Kąty Wrocławskie w godz. od 09:00–14:00.
(prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o chęci oględzin pojazdu
pod numerem telefonu 605 738 698).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kątach Wrocławskich w pokoju nr 5
lub telefonicznie pod numerami 071 390 72 33; 605 738 698.
Gmina Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od przeprowadzenia licytacji bez podania przyczyny.
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Plan dochodów

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA I PÓŁROCZE 2015
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majątkowe

6 404 646 zł
3 908 867 zł

Dotacje na cele
bieżące

3 748 609 zł
1 810 623 zł
Pozostałe dochody

Wykonanie

Plan dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30 czerwca 2015 roku
po zmianach wynosi ogółem 90.188.439,73 zł, wykonanie dochodów wyniosło
47.891.408,57 zł tj. 53,1 %.
Dochody obejmują:
• dochody bieżące zaplanowane w kwocie 83.778.861,73 zł, wykonane 45.328.537,88
zł tj. 54,1%;
• dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.409.578 zł, wykonane 2.562.870,69
zł tj. 40,0%.

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
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Wykonanie
za I półrocze[zł]

Plan dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach
wynosi ogółem 90.188.439,73 zł , wykonanie dochodów wyniosło 47.891.408,57 zł tj. 53,1 %.
Dochody obejmują :
 dochody bieżące zaplanowane w kwocie 83.778.861,73 zł, wykonane 45.328.537,88 zł tj.
54,1%;
 dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.409.578 zł, wykonane 2.562.870,69 zł tj.
40,0%;

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Godziny pracy urzędu: Pn., Wt., Czw.: 7.30-15.30 · Śr.: 7.30-16.00 · Pt.: 7.30-15.00

Plan
na rok 2015 [zł]

· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)
· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
· Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl

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

INFORMACJE UMiG

INFORMACJA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza przetargi
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (szóste
przetargi) położonych w Kątach Wrocławskich: przy ul. Sybiraków
• działka nr 2/35, AM-1 o pow. 1254 m2,
cena wywoławcza 208.700.00 zł, wadium 25.000,00 zł
• działka nr 2/36, AM-1 o pow.1284 m2,
cena wywoławcza 213.700,00 zł, wadium 21.000,00 zł
• działka nr 2/37, AM-1 o pow.1235 m2,
cena wywoławcza 205.500,00 zł, wadium 20.000,00 zł
• działka nr 2/39, AM-1 o pow. 1200 m2,
cena wywoławcza 209.200,00 zł, wadium 21.000,00 zł
• działka nr 2/40, AM-1 o pow.1232 m2,
cena wywoławcza 205.000 zł, wadium 20.000,00 zł
• działka nr 2/41 i nr 2/7, AM-1 o łącznej pow.1205 m2,
cena wywoławcza 200.500,00 zł, wadium 20.000,00 zł
• działka nr 2/42 i nr 2/8, AM-1 o łącznej pow.1198 m2,
cena wywoławcza 208.900,00 zł, wadium 21.000,00 zł
• działka nr 2/43 i nr 2/9, AM-1 o łącznej pow. 1191 m2,
cena wywoławcza 207.700,00 zł, wadium 20.000,00 zł
• działka nr 2/44 i nr 2/10, AM-1 o łącznej pow. 1176 m2,
cena wywoławcza 205.00,00 zł, wadium 20.000,00 zł
• działka nr 2/45 i nr 2/11, AM-1 o łącznej pow.1298 m2,
cena wywoławcza 239.000,00 zł, wadium 24.000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
wg stawki wynoszący 23%.
Przetargi odbędą się w dniu 10 września 2015 r. od godz. 10:00 co 10 minut
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Sali Obrad.
Osoby przystępujące do przetargu powinny nie później niż 3 dni przed
przetargiem 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 dotyczącej ww. nieruchomości udziela się w Urzędzie
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami pok. nr 23
tel. 71 390 72 39.

Bezpieczny plac zabaw przy SP 1
w Kątach Wrocławskich
Początek roku szkolnego przywita uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, przy
ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich mocno odnowionym, bezpiecznym
placem zabaw. Zadanie „Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw
przy SP 1 w Kątach Wrocławskich” będzie odebrane do końca sierpnia. Zadanie w całości zostało wykonane ze środków własnych gminy.
Ewa Grzelakowska
Wydział PRiI

Fundusz sołecki na 2016 r.
Nazwa sołectwa

Liczba
mieszkańców
danego
sołectwa

Wysokość środków
przypadających na
dane sołectwo
w złotych

Baranowice

194

13 496,00

Bogdaszowice

526

24 868,26

Cesarzowice

111

10 652,93

Czerńczyce

271

16 133,54

Gniechowice-Stary Dwór

1605

34 253,80

Górzyce

127

11 200,99

Gądów-Jaszkotle

341

18 531,31

Jurczyce-Wszemiłowice

259

15 722,49

Kamionna

141

11 680,55

Kilianów

265

15 928,02

Kozłów

82

9 659,57

Krobielowice-Wojtkowice

379

19 832,95

Krzeptów

408

20 826,31

Kębłowice

187

13 256,22

Małkowice

539

25 313,56

Mokronos Dolny

389

20 175,49

Mokronos Górny

517

24 559,97

Nowa Wieś Wrocławska

300

17 126,90

Nowa Wieś Kącka

268

16 030,78

Pełcznica

303

17 229,66

Pietrzykowice

559

25 998,63

Romnów

99

10 241,89

Rybnica

125

11 132,49

Sadków-Sadkówek

739

32 164,32

Sadowice

429

21 545,64

Samotwór

245

15 242,94

Skałka

210

14 044,06

Sokolniki

121

10 995,47

Sośnica

272

16 167,79

Stoszyce

86

9 796,59

Strzeganowice

448

22 196,46

Szymanów

56

8 768,97

Zabrodzie

314

17 606,45

Zachowice-Stradów

724

31 650,51

Zybiszów

160

12 331,37

Smolec Zatorze

1161

34 253,80

Smolec Centrum

641

28 807,45

Smolec Osiedle

1958

34 253,80

Osiedle nr 1

861

34 253,80

Osiedle nr 2

1516

34 253,80

Osiedle nr 3

1978

34 253,80

Osiedle nr 4

599

27 368,79

Osiedle nr 5

1439

34 253,80

21952

878 061,91

3

INFORMACJE UMiG

Rozbudowa szkoły w Smolcu
za ponad 10 mln złotych zakończona!
7 sierpnia 2014 roku w Smolcu został uroczyście
wmurowany kamień węgielny pod rozbudowę
szkoły podstawowej przy ul. Kościelnej. Budowa
zakończyła się zgodnie z planem – 30 czerwca
2015 roku, natomiast pozwolenie na użytkowanie obiektu Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Powiatu Wrocławskiego wydał
w dniu 28 lipca 2015 roku. Wykonawcą inwestycji była firma POLBAU Zakład Techniczno-Budowlany sp. z o.o. z Opola.
Na terenie działek sąsiadujących z istniejącym
budynkiem szkoły wybudowano piętrowy, niepodpiwniczony budynek szkoły podstawowej
w rzucie przypominający literę „L” o wymiarach
65,6 x 35,9 m, z dachem spadzistym krytym dachówką. Na terenie działek powstało boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
i wymiarach 22x44 metry, ogrodzony plac zabaw
wykończony nawierzchnią z płyt gumowanych,
ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe
dla samochodów osobowych oraz autobusów.
Budynek podzielono na 2 części: część dydaktyczną, w której zlokalizowano 9 sal lekcyjnych, szatnię, świetlicę, pomieszczenia biurowe i sanitarne,
pomieszczenie do wydawania posiłków oraz część
widowiskową, w której przewidziano salę prze-

Dzieci ze świetlic
środowiskowych
wypoczywały na kolonii
w Łebie
Dla 120 dzieci z 13 świetlic środowiskowych z terenu naszej gminy, które systematycznie uczęszczały na zajęcia, został zorganizowany 10-dniowy
wypoczynek letni w nadmorskiej Łebie.
Wypoczynek dla dzieci w pełni został sfinansowany ze środków przeznaczonych na profilaktykę.
Z relacji małych uczestników kolonii podczas
pobytu wiemy, że atrakcji nie brakowało. Dzieci
uczestniczyły w kąpielach w morzu, w wycieczkach po okolicznych miejscowościach m.in.
zwiedziły Hel i odwiedziły Fokarium. W czasie
kolonii dzieci brały udział w zabawach organizowanych przez wykwalifikowaną kadrę wychowawczą. Organizowane były Neptunalia, chrzest
kolonijny oraz dyskoteki.
Wypoczynek sprawił, że wszyscy wrócili zadowoleni, wypoczęci, opaleni i pełni wrażeń.
Pełnomocnik ds. profilaktyki
Anna Dębicka
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Nowe oświetlenie
na terenie naszej Gminy

znaczoną do występów dzieci z widownią dla 192
osób. Budynek został wykonany bez barier architektonicznych, a wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po
nich przez osoby niepełnosprawne.
Zgodnie z planem dzieci i młodzież rozpoczną naukę w nowym budynku już 1 września br.
Do końca sierpnia cała szkoła zostanie wyposażona w niezbędne do nauki meble, sprzęty i akcesoria. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby odwiedzić nową szkolę w Smolcu zapraszamy na Dzień
Otwarty, który odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia. Zwiedzanie szkoły zostanie zorganizowane
w godzinach: 9–14.
Weronika Szwaj
Gniechowice ul. Spokojna w trakcie realizacji

Zakończyła się modernizacja oświetlenia drogowego w rejonie osiedla mieszkaniowego SM „Ślęża” w Gniechowicach. Wymieniono nienadające
się do dalszej eksploatacji słupy, a pozostałe
zostały oczyszczone i zabezpieczone farbą antykorozyjną oraz wypionowane. Zabezpieczono
wnęki słupowe i wymieniono wysięgniki słupowe
dwuramienne na pojedyncze. W miejsce starych
rtęciowych opraw zamontowano nowe oprawy
sodowe o wysokiej sprawności.
Dzięki przeprowadzonym pracom osiedle zyskało
nie tylko na estetyce, ale przede wszystkim, pomimo zredukowania ilości opraw, poprawił się poziom oświetlenia dróg. Ponadto dzięki wymianie
opraw zmniejszył się pobór prądu, co w kolejnych
latach przyczyni się do uzyskania oszczędności.
Powyższe prace wykonał Zakład Robót Teletechnicznych TELFA ze Świdnicy.
Wydział Gospodarki Komunalnej

Zachowice mają nowe miejsce spotkań
W dniu 22 lipca b.r. dokonano odbioru robót
budowlanych zadania „Budowa boiska i terenu
rekreacyjnego przy placu zabaw w Zachowicach”. W związku z tym, przybyło w naszej gminie następne, piękne, bezpieczne miejsce dające
możliwość spędzenia wolnego czasu dla dzieci,
młodzieży, a także starszych osób. Jest to świetnie zagospodarowana przestrzeń publiczna, która
będzie z pewnością służyła integracji i aktywizacji
lokalnej społeczności.
Kompleks rekreacyjny, w którego skład wchodzi ogrodzony niewysokim płotkiem plac zabaw
z wieloma nowoczesnymi, bezpiecznymi, kolorowymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci oraz
elementami małej architektury – ławkami, wiatą
z ławką i stołem, stolikami do gier planszowych

oraz boiskiem z nawierzchnią poliuretanową
do gry w koszykówkę, siatkówkę czy tenisa, zrealizowano w dwóch etapach.
Na etap pierwszy – plac zabaw dla dzieci – uzyskano unijne wsparcie finansowe w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy, w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Projekt ten został zrealizowany już w ubiegłym
roku.
Drugi etap – Budowa boiska i terenu rekreacyjnego w całości został wybudowany ze środków
własnych gminy.
Ewa Grzelakowska
Wydział PRiI

INFORMACJE UMIG ● INFORMACJE GOKiS

Lato w gminie Kąty Wrocławskie
czyli wycieczki jednodniowe dla dzieci

Gmina Kąty Wrocławskie w ramach realizowania Gminnego Programu
Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi po raz kolejny organizuje wycieczki rekreacyjne o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
w celu propagowania wśród tej grupy zdrowego stylu życia.
W związku z tym już od pierwszych dni wakacji uruchomiona została akcja
letnia dla dzieci z terenu gminy Kąty Wrocławskie. Dzieci mogły uczestniczyć w bezpłatnych całodniowych wycieczkach profilaktyczno-krajoznawczych. W tym roku wycieczki te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
rodziców i dzieci. W każdej wycieczce udział brało ponad stu uczestników.
W dniach 1, 3, 6, 8 i 10 lipca odbyło się pięć wycieczek dla dzieci wieku 7-14
do atrakcyjnych miejscowości: Złotoryi ze zwiedzaniem Muzeum Złota, następnie do Karpacza i zwiedzanie Światyni Wang oraz Muzeum Zabawek.
Kolejna wycieczka odbyła się do Górecznika trasą mikrokosmosu owadów.
Dzieci mogły poznać niesamowity świat owadów oraz ich zwyczaje. Na kolejną wycieczkę dzieci wyruszyły do Lubomierza z wizytą w Muzeum Kargula i Pawlaka oraz do zaułka filmowego, następnie zwiedziły Świeradów
Zdrój z przejazdem kolejką gondolową na Stóg Izerski. Ostatnia wycieczka
odbyła się do Chorzowa, gdzie dzieci zwiedziły Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika oraz odwiedziły Śląski Ogród Zoologiczny.
W czasie trwania wszystkich wycieczek dzieci zapewnione miały:
• przejazd autokarem turystycznym
• opiekę pedagogiczną podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,
• opiekę przewodnika lokalnego, opłacone bilety wstępu
• wyżywienie (jednodaniowy obiad)
• ubezpieczenie, ubezpieczenie NNW (10000 zł)
Każda wycieczka sprawiała, że dzieci wracały zadowolone i pełne wrażeń, co
zachęca do organizowania podobnych akcji letnich na przyszłość.
Pełnomocnik ds. Profilaktyki
Anna Dębicka

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja
Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
Gmina Kąty Wrocławskie informuje, że rozpoczęła się realizacja opracowania
pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015–2019”.
Prace inwentaryzacyjne zlecone przez Ministra Środowiska są zgodne z art.
13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i dotyczą wszystkich form
własności, w tym także lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na
terenie całego kraju i będą prowadzone w cyklu 5 letnim w latach 2015-2019.
Prace wykonywane będą przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania
Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały: Białystok, Brzeg, Gdynia, Gorzów Wielkopolski,
Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Przemyśl, Radom, Szczecinek, Warszawa).
W związku z pismem Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 lipca
2015 r. w powyższej sprawie, zwracamy się z prośbą do właścicieli lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, o umożliwienie pracownikom
państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu prowadzone będą w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.
OSiR

PODZIĘKOWANIE
Składamy podziękowanie gminie za życzliwe potraktowanie projektu
budowy toru rolkarskiego dla dzieci i młodzieży z Kątów Wrocławskich. Od Dnia Dziecka, każdego dnia młodzi wielbiciele rolek i deskorolek korzystają z nowego obiektu sportowego, który jest zlokalizowany na terenie osiedla przy ulicy Jaśminowej.
Rada Osiedla nr 2
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Nowy okres zasiłkowy,
fundusz alimentacyjny
i świadczenia rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach
Wrocławskich informuje, nowy okres świadczeniowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie trwał: od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 01.08.2015 r. natomiast nowy
okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne będzie
trwał od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. Wnioski
na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od
01.09.2015 r.
Aby uzyskać świadczenia na nowy okres zasiłkowy należy złożyć wniosek wraz z dokumentami.
Bliższe informacje i druki dostępne są w siedzibie
Ośrodka – Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 4,
telefon: 71 33-47-223 lub 71 33-47-225 i na stronie Ośrodka www.bip.gops.katywroclawskie.pl

Pani

Renacie Krzyżanowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
Rada Miejska i pracownicy UMiG
oraz pracownicy Zespołu
Obsługi Jednostek Oświatowych
w Kątach Wrocławskich

Fundacja

„Ogrody Twojego Sukcesu”
serdecznie zaprasza
na bezpłatne szkolenie pt.

„Pierwsze kroki w biznesie
czyli jak założyć własną firmę”
które odbędzie się 19 września 2015 r. (sobota)
w miejscowości Smolec - Świetlica wiejska.
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.
Data: 19 wrzesień 2015 r. (sobota)
Czas: od godz. 8:00 do godz. 16:00 ( 8 godz.)
Cena: nieodpłatnie
Liczba miejsc: ograniczona (szkolenie planowane
dla 15 do 30 osób)
Zgłoszenia: tel. 71 333 46 69, otsbiuro@gmail.com
Prowadzący warsztaty: doradcy podatkowi, radcy
prawni, księgowi i przedsiębiorcy, doradcy finansowi.
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I miejsce w Trójboju Siłowym

20 czerwca Piotr Kurek wystartował w Pucharze
Polski Juniorów w Trójboju Siłowym w Kielcach,
gdzie zdobył pierwsze miejsce, broniąc tytułu
sprzed roku. Uzyskał wyniki: przysiad – 275 kg;
wyciskanie – 160 kg, martwy ciąg – 272,5 kg, total
– 707,5 kg Dzięki zwycięstwu w zawodach, drugi
raz z rzędu dostał się do kadry narodowej juniorów w Trójboju Siłowym. W grudniu 2015 roku
wystartuje w Mistrzostwa Polski Juniorów.

Piotr Kurek jest mieszkańcem Kątów Wrocławskich, studentem Politechniki Wrocławskiej. Od
4 lat trenuje trójbój siłowy pod okiem wielokrotnego medalisty mistrzostw europy i świata Pawła
Ośmiałowskiego.
Zawodnik dziękuje Sławomirowi Hryniewiczowi
oraz firmie Adrenalina Park za pomoc finansową
w przygotowaniach do zawodów.

Sukces Oli
na Mistrzostwach
Świata w Taekwon-do
W dniach 10–12 lipca 2015 roku po raz drugi
Aleksandra Matuszewska reprezentowała Polskę
na Mistrzostwach Świata w Londynie, zdobywając tytuł mistrza świata w walkach light-contakt
-53kg. W zawodach brali udział zawodnicy z 24
krajów.

Kamienna
rocznica ślubu!
Dnia 29.07.2015 r. Państwo Stanisław i Maria Bronowiccy, mieszkańcy wsi Kozłów obchodzili jubileusz
70-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej uroczystej okazji życzymy wszelkiej pomyślności oraz wielu wspólnych lat w szczęściu i zdrowiu.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
oraz pracownicy Urzędu

Terminy ślubów w 2015 r.
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w 2015 roku istnieje możliwość
zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w następujące soboty:
19.09.2015
17.10.2015
21.11.2015
12.12.2015
Przypominamy, że termin oczekiwania na zawarcie
związku małżeńskiego cywilnego wynosi miesiąc.
Ponadto bardzo prosimy wszystkie małżeństwa

zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, które w 2015 roku
obchodzą rocznicę 50-lecia, 60-lecia lub 65-lecia
pożycia małżeńskiego i więcej, i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale o kontakt
telefoniczny pod nr (071) 390-72-11, bądź osobiste
zgłoszenie jubileuszu w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 3). Ponadto informujemy, że czas
oczekiwania na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Urząd Stanu Cywilnego

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46
»» Nowa Hurtownia Ekogroszku, ul. ks. J.Popiełuszki 20 Kąty
Wr., otwarte od 15.08.2015, tel. 71 725 59 08
»» Oferta pracy od zaraz – operator produkcji. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Umowa o pracę. Tel. 6012323530
»» Kierownik budowy, domy jednorodzinne i inne,
tel. 698 837 122
»» Oferta pracy od zaraz – pracownik produkcji. 2000zł/m-c
brutto. Dwie zmiany. Umowa o pracę. Tel.601232530
»» Opieka na osobami starszymi, duże doświadczenie,
tel. 602 804 848
»» Nowa Agencja Pocztowa, Kąty Wr., ul. Kościuszki 20
(w Biurze Ubezpieczeń i skupu aut), tel. 692 886 321
»» Sprzedam Fiata Punto 2005 r., przebieg 115 tys. km,
tel. 513 017 116, 505 799 263
»» MIÓD prosto z ula. Pasieka Smolecka, tel. 533 183 897
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» TAXI JANUSZ, Kąty Wrocławskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397
»» KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
»» PRACA w kuchni w Gniechowicach, tel. 726 155 766
»» Sprzedam nowy klimatyzator przenośny, produkcja
niemiecka, cena 500 zł, tel. 695 986 377, tel. 71 31 66 377

Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy

Transport zmarłych
Produkcja Trumien
Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje
Krzyżowice ul. Główna 14

Tel: 71 311 84 40
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

ADMCompleX

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

www.zakladpogrzebowy24.pl
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Kredyt na budowę,
zakup domu, mieszkania

średni WIBOR 3M
+2,50 p.p. marży

Kredyt na zakup
działki, remonty

średni WIBOR 3M
+3,00 p.p. marży

Gabinet Weterynaryjny
ul. C. K. Norwida 4B
(teren ﬁrmy Komex)
Kąty Wrocławskie

szczepienia
proﬁlaktyka
czipowanie
wystawianie paszportów
zabiegi chirurgiczne
wizyty domowe

tel. 501 533 564
poniedziałek-piątek 13:00-17:00; sobota 10:00-14:00
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