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Bilet aglomeracyjny i bezpłatne linie
do punktów przesiadkowych oraz pociągu
mogą rozwiązać wiele problemów
Szanowni Państwo!
W styczniowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego
stwierdziłem, że budżet na 2018 rok jest wyzwaniem
na dziś, a komunikacja gminna jest wyzwaniem na
jutro. Dzisiaj chciałbym się podzielić z Państwem
informacjami na ten temat. Sprawa komunikacji
zbiorowej jest zadaniem, które w najbliższym czasie
będzie stymulować rozwój naszej gminy. Ostatnie
miesiące pokazały jak ważny jest to temat. Wiele
osób zauważyło, że jest to doskonały temat na czas
rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Pojawiły
się ankiety, zapytania, petycje, zbieranie podpisów.
W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja,
w której padały różne propozycje szczegółowych
rozwiązań. Z jednej strony to dobrze, bo w ten oto
sposób poznaliśmy oczekiwania wielu grup społecznych, a każdy racjonalny głos należy wziąć pod uwagę. Tych uwag było sporo. Z jednej strony była troska
o takie zorganizowanie transportu, aby nie „wozić
powietrza” i tym samym nie marnotrawić publicznych pieniędzy. Z drugiej strony część uwag miała
na względzie nie zawsze zaspokojenie zbiorowych
(nawet niewielkiej grupy osób) potrzeb lecz konkretną indywidualną dla siebie propozycję. Bardzo dużą
pracę wykonali radni, szczególnie z Komisji Dróg,
Bezpieczeństwa i Porządku, którą kieruje Mirosław
Pawlaczyk.
Zostało zlecone opracowanie mające na celu dokonanie analizy istniejącego stanu wraz z możliwościami wykorzystania istniejących połączeń, w tym
połączeń kolejowych. Zostały przeprowadzone badania marketingowe, zebrane ankiety wraz z analizą
wyników. Zaproponowano również koncepcję układu sieci komunikacji gminnej, aby uniknąc błędów,
które zostały popełnione w innych gminach. Odbyły
się spotkania z przewoźnikami, którzy obecnie na
zasadach komercyjnych świadczą usługi na naszym
terenie. Szczególnie za tę możliwość wysłuchania
uwag bardzo dziękuję, bo kto jak kto, ale przewoźnicy w sposób może trochę bolesny pokazali drugą
stronę medalu. Zdecydowana większość z Państwa
wie, że w życiu bywa różnie. Nie zawsze ci, którzy
podpisują się pod petycją i apelem o uruchomienie
autobusu, po jego uruchomieniu z niego korzystają.
Nie ma zgody na wyłożenie z budżetu gminy kilku
milionów złotych na to, żeby autobusy bez pasażerów lub z pojedynczymi osobami, jak to określił jeden
z przewoźników, odbywały „wycieczki krajoznawcze”
po naszym terenie. Nalegałem stanowczo, aby Rada
Miejska głosując odpowiedni wniosek określiła wysokość środków finansowych – konkretną kwotę
jaką chce przeznaczyć w kolejnych budżetach na
tego typu usługi. Złożyłem w tej sprawie odpowiednie pismo i mam nadzieję na jego rozstrzygnięcie. Na
pewno z całej tej dyskusji wyłonił się pewien obraz.
Można wyciągnąć wnioski czego ludzie oczekują,
które postulaty mają charakter potrzeby zbiorowej,

a które są indywidualnymi postulatami. Można również dokonać oceny, czy aktywność niektórych środowisk ma autentycznie na celu załatwienie problemu przy zachowaniu racjonalności i uwzględnieniu
możliwości finansowych, czy kierują się innymi przesłankami, w tym politycznymi.
Ta wielomiesięczna dyskusja ma oprócz plusów też
jeden zasadniczy mankament. Uciekł nam czas. Nie
jest już możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań
od 1 stycznia 2019 roku. Myślę, że nowa Rada Miejska uchwalając budżet, przeznaczy na to zadanie
odpowiednie środki (proponuję 2,5 mln złotych),
co umożliwi wystartowanie gminnej komunikacji
w połowie 2019 roku. Ja osobiście, przy ustalaniu
siatki połączeń, będę rekomendował większe wykorzystanie linii kolejowej. Skomunikowanie mniejszych miejscowości i tych z dala od głównych już
funkcjonujących tras, być może powinno odbywać
się liniami bezpłatnymi. Smolec i miejscowości na
północy gminy trzeba połączyć z Wrocławiem za
pomocą bezpośrednich połączeń z wprowadzeniem
biletu aglomeracyjnego. Takie są społeczne oczekiwania, jednak muszą być one oparte na rachunku
ekonomicznym przy poszanowaniu sprawiedliwości
społecznej.
Bardzo nam zależy na osiągnięciu dwóch celów.
Pierwszy to umożliwienie skorzystania większej liczby mieszkańców z komunikacji zbiorowej, szczególnie z miejscowości, w których jej w tej chwili nie ma
lub funkcjonuje w niewystarczający sposób. Drugi
cel wpisuje się w walkę ze smogiem i zatorami komunikacyjnymi, ma za zadanie skłonić kierowców
samochodów osobowych do częstszego korzystania
z komunikacji zbiorowej. Powszechne korzystanie
z komunikacji zbiorowej tych dwóch grup pasażerów daje podstawy, że poziom dofinansowania będzie akceptowany przez zdecydowaną większość,
również tych, którzy z naszej komunikacji gminnej,
z różnych względów nie będą korzystać, a łożą na nią,
płacąc często wysokie podatki. Zależy mi również
na tym, aby przez nieprzemyślane decyzje nie spowodować sytuacji, że dotychczasowe linie ulegną
likwidacji. Na ostatnim posiedzeniu Komisja Dróg,
Bezpieczeństwa i Porządku, przychyliła się do stanowiska, że na tym etapie, aby pójść dalej do przodu
Rada Miejska winna określić wysokość kwoty dofinansowania. Komisja proponuje również powołanie
zespołu roboczego, który pod określoną kwotę zaproponuje konkretne rozwiązania. Sprawa komunikacji gminnej jest na tyle ważna, że nie powinna być
przedmiotem politycznych targów w czasie kampanii wyborczej. Zgadza się z tym zdecydowanie większość zaangażowanych osób. Jestem przekonany, że
bez względu na wynik wyborów od wdrożenia w życie gminnego systemu transportu nie ma odwrotu.

W odpowiedzi na sygnały płynące od mieszkańców w sprawie konieczności poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia przestępczości na terenie
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, dofinansowaliśmy z budżetu gminy pracę dodatkowych patroli na naszym terenie. Od 10 sierpnia do połowy
grudnia służbę pełnią dodatkowi funkcjonariusze. W swojej pracy obok stałych działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i porządku w okresie
jesienno-zimowym, policjanci będą reagować na
sygnały o zanieczyszczaniu powietrza poprzez
wykorzystywane nieodpowiednich materiałów
w ogrzewaniu budynków.
WS

OGŁOSZENIE GOPS
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kątach Wrocławskich planują w najbliższym czasie włączenie się w następujące inicjatywy:
1. Współrealizacja Pikniku Dla Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu. Tegoroczny Piknik odbędzie się 08.09.2018 w Krzyżowicach
w godzinach: 12.00-16.00. Wszystkich chętnych do udziału serdecznie zapraszamy.
2. Realizacja projektu socjalnego „Radość życia
bez użycia przemocy i alkoholu”. Projekt realizowany będzie w okresie IX-XII 2018 przy
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kątach
Wrocławskich.
Zapraszamy.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kątach Wrocławskich

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich ul. Kościuszki 16A uprzejmie informuje,
że posiada do wynajęcia następujące nieruchomości:
• lokal użytkowy – Gniechowice ul. Kątecka 50
(lokal przeznaczony jest na usługi medyczne),
• lokal użytkowy – Zabrodzie 10.
Szczegółowych informacji w sprawie najmu można uzyskać w siedzibie Zakładu lub pod numerem
telefonu 71 3167-079.

Burmistrz MiG Kąty Wr.
Antoni Kopeć

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)
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Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października. Ruszył kalendarz wyborczy.
do dnia 27 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach
i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast
do dnia 27 sierpnia 2018 r. – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 6 września 2018 r. – zgłaszanie komisarzom
wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 11 września 2018 r. – powołanie przez
komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 17 września 2018 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 –
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym
list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
do dnia 21 września 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
do dnia 21 września 2018 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
do dnia 26 września 2018 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów
dla list tych komitetów wyborczych, które zareje-

strowały listy kandydatów co najmniej w połowie
okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 28 września 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list
tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały
co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do
sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 1 października 2018 r. – przyznanie przez
komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej
jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową
Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego
wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
do dnia 1 października 2018 r. – powołanie przez
komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
do dnia 1 października 2018 r. – sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do dnia 8 października 2018 r. – rozplakatowanie
obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
do dnia 8 października 2018 r. – zgłaszanie przez
wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille’a
od dnia 8 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych
przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 12 października 2018 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 16 października 2018 r. – składanie przez
wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich
stałego zamieszkania
w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 października 2018 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców
w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 –
głosowanie
Szczegóły: https://wybory2018.pkw.gov.pl

PODZIAŁ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA OKRĘGI WYBORCZE
Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
w okręgu

1

Miasto Kąty Wrocławskie: Osiedle nr 1; Osiedle nr 2; Osiedle nr 3; Osiedle nr 4; Osiedle nr 5.

6

2

Sołectwa: Smolec – Centrum; Smolec – Osiedle Leśne; Smolec – Zatorze; Mokronos
Dolny, Mokronos Górny, Zabrodzie, Cesarzowice.

5

3

Sołectwa: Pietrzykowice, Gądów – Jaszkotle, Nowa Wieś Wrocławska, Sadków – Sadkówek, Baranowice – Bliż, Rybnica, Sadowice, Małkowice, Krzeptów, Kębłowice, Skałka, Samotwór, Bogdaszowice, Romnów, Stoszyce, Zybiszów.

5

4

Sołectwa: Sośnica – Różaniec, Strzeganowice, Kilianów, Szymanów, Kamionna, Wojtkowice – Krobielowice, Zachowice – Stradów, Czerńczyce, Gniechowice – Stary Dwór,
Górzyce, Pełcznica, Kozłów, Sokolniki, Nowa Wieś Kącka, Wszemiłowice – Jurczyce.

5

Wizyta Jana Miodka w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wr.
Czy muzyka pomaga w nauce? Jak poprawnie odmienić wyraz określający mieszkańca Kątów? Dlaczego przecinki są tak ważne? Kiedy używać zaimka
mnie, a kiedy mi? Te i wiele innych pytań mieli szansę zadać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich wybitnemu polskiemu językoznawcy, profesorowi nauk humanistycznych Janowi

Miodkowi, który w czerwcu gościł w naszej szkole.
Profesor z niezwykłym zaangażowaniem i serdecznością wyjaśniał zawiłości językowe czy etymologię słów i rozwiewał niejasności i wątpliwości
dotyczące skomplikowanego języka polskiego.
O tych zawiłościach poprawnościowych profesor Miodek mówił ze swadą, dając humorystycz-

ne przykłady najlepiej przemawiające, zarówno
do tych młodych jak i nieco starszych słuchaczy.
I bez wątpienia, spotkanie z profesorem dr hab.
Janem Miodkiem, można zamknąć refleksją: „Tym,
co zdradza nas najczęściej, nie są ani przyjaciele,
ani wrogowie, ale nasz własny język”.
Zespół ds. Promocji Szkoły

PROGRAM RAMOWY
Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gminie Kąty Wrocławskie
WRZESIEŃ
1.09.2018 r.
8.09.2018 r.
15.09.2018 r.
29.09.2018 r.

Turniej Koszykówki „Gramy dla Niepodległej”, Hala Widowiskowo-Sportowa Kąty Wr. ul. Brzozowa 4
Uroczyste posadzenie drzewa „Dąb Marszałek”, Smolec przy kościele
Rajd rowerowy – I Bike Maraton Doliną Bystrzycy, GOKiS Kąty Wr. ul. Zwycięstwa 23, szczegóły na stronie www.gokiskwr.pl
Koncert Patriotyczny Zespół Muzyki Polskiej „Mokosza”, świetlica wiejska w Smolcu
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INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE
Budowa krytej pływalni
przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kątach Wrocławskich

Kozłów
Trwają prace wykończeniowe dotyczące remontu świetlicy wiejskiej
w Kozłowie.

Trwają prace dotyczące budowy
krytej pływalni w Kątach Wrocławskich. Zakończone zostały prace dotyczące niecki basenowej.
Trwają prace wykończeniowe na
hali basenowej.

Na ukończeniu są prace związane z obudową boisk
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich
Kębłowice i Kilianów
W dniu 30.07.2018 r. przekazano wykonawcy, firmie HYPMAR, place
budowy dla zadań „Budowa świetlicy wiejskiej w Kębłowicach” i „Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie”.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kątach Wrocławskich
Trwają prace związane z budową parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich. Wykonawca robót jest firma MABUD sp. z o.o. z Wrocławia.
Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz sieć zasilająca oświetlenie drogowe, trwają prace związane z wykonywaniem podbudowy
oraz rozpoczęto układanie nawierzchni miejsc postojowych.

Nowa Wieś Kącka
Trwają prace remontowe dotyczące części
wysokiej dachu świetlicy
wiejskiej w Nowej Wsi
Kąckiej. Prace dotyczą
w głównej mierze naprawy elementów drewnianej konstrukcji stropu
i dachu oraz wymiany
pokrycia dachowego.

4

Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka
w Kątach Wrocławskich
Zakończone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy drogi. Do dnia 30.11.2018 r. powstanie ul. Korczaka
na odcinku od POLOmarketu do budynku Gminnego Ośrodka Opieki
Społecznej. Wykonawcą została firma MABUD s.c. z Wrocławia, z którą
podpisana została umowa.

INFORMACJE UMiG

INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE
„Budowa kanalizacji sanitarnej
wschód – etap II – Mokronos
Dolny”
Kontynuowane są prace budowlane
przy realizacji kanalizacji sanitarnej
w Mokronosie Dolnym. Aktualnie prace prowadzone są na sięgaczach ulicy
Stawowej od strony AOW oraz na ulicy
Porzeczkowej. Powyższe zadanie współfinansowane jest (w formie dotacji
i pożyczki) ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej
w Sadkowie
Wykonawca zakończył prace przewidziane do realizacji w etapie I inwestycji związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Sadkowie o nowy
budynek szkolno-przedszkolny z kuchnią, jadalniami, salami zajęcio-

wymi i lekcyjnymi, szatniami oraz
pomieszczeniami biurowymi. Roboty zostały odebrane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie
obiektu.
Obecnie nowy budynek jest wyposażany o niezbędne urządzenia
i przedmiotowy naukowe.
Jednocześnie trwają prace związane z przebudową istniejącego
budynku szkoły i budową sali gimnastycznej.

REWALORYZACJA PARKÓW

W lipcu br. na wniosek Gminy Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla dwóch projektów pn.:
• „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na
cele turystyczne” – zwiększenie dofinansowania do wartości 1 769
573,22 zł,
• Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez „Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu – etap
I” oraz „Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu
nawodnego w Smolcu”. Zwiększenie dofinansowania do wartości
2 478 331,62 zł.
Obecnie Gmina jest na etapie wyłonienia Wykonawców powyższych inwestycji.
Ponadto zostało zwiększone w ramach RPO WD 2014-2020 dofinansowanie na realizowaną inwestycję pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” – łącznie uzyskano dofinansowanie
w wysokości 802.692,13 zł.
Obecnie trwają prace przy nasadzeniach roślin w parku. Opracowywana jest treść tablic informacyjnych i edukacyjnych, które przybliżą
zwiedzającym tematykę przyrodniczą.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich

Trwają prace przy termomodernizacji budynku szkoły i byłego gimnazjum w Kątach Wrocławskich. Wykonawca zakończył wykonywanie robót elektrycznych związanych z wymianą oświetlenia na LED,
zakończono roboty w części przedszkolnej, trwają prace elewacyjne
dociepleniowe na części szkolnej oraz w kotłowni, rozpoczęto roboty
elewacyjne na części gimnazjalnej.
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Dolnośląskie Święto Rodzin w Gniechowicach
Uroczystym otwarciem bramy kultury przez dzieci, ks. Jarosława Wawaka – gospodarza wydarzenia, jak i przedstawicieli samorządu terytorialnego – Pana Burmistrza Antoniego Kopcia, Pana
Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, Pana
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Krzyżowicach Jana Głowę oraz Pana Sołtysa Sołectwa
Gniechowice-Stary Dwór Grzegorza Kołcza, rozpoczęło się 11 sierpnia b.r. Dolnośląskie Święto
Rodzin w Gniechowicach.
Święto zorganizowane przez parafię pw. św. Filomeny i Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic
zgromadziło na „Farmie u Jarka” ponad 550 osób
z województwa dolnośląskiego, m.in. z Obornik
Śląskich, Wrocławia, Kobierzyc i Kątów Wrocławskich, ale nie tylko. Gościliśmy także przyjezdnych z innych rejonów Polski m.in. z Raciborza,
Lublina oraz z zagranicy: z Holandii, Hiszpanii
i USA. Na przybyłych czekało wiele atrakcji, min.
występ księdza Jakuba Bartczaka pt. „Złap rap”,
pokaz sztuk walki zorganizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj”,
animator zabaw dla dzieci, występ solistki Pani dr Doroty Baran-Błaszczyk, krzyżówki z nagrodami, konkursy bicia piany, przeciągania liny, na rodzinne ciasto
czy na najdłuższy staż małżeński. Jak się
okazało, para z najdłuższym stażem ma
aż sześćdziesiąt jeden lat pożycia małżeńskiego! Są to mieszkańcy sąsiedniej gminy
Kobierzyce, którym gratulujemy! Warto
wspomnieć, iż nasz Partner, Omega Sport
ze Smolca, zorganizował dla dzieci mini
kort tenisowy oraz pokaz zumby. Panie Małgosia
i Lucyna przez całe popołudnie dzielnie ozdabiały twarze dzieci i prowadziły warsztaty dla całych
rodzin. Chór „Filomena” pod dyrekcją Pana Jacka
Mroza wystąpił z koncertem piosenek patriotycznych na cześć obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości m.in. „Orzeł Biały”,
„Dziś idę walczyć, mamo” czy „Modlitwa obozowa”, a schola „Dzieci Filomenki”, przy rytmicznym
wyznaniu wiary, poderwała do tańca w piosenkach „Nie ma innego jak Jezus” oraz „Gdyby wiara

twa”. Dodatkowym występem uświetniła naszą
uroczystość Martyna Bacik z Ostrzeszowa, która
zaśpiewała dwa utwory patriotyczne pt. „Dziewczyna z granatem w ręku” i „Piosenka o Wojtku”
oraz zaprezentowała muzykę dawną. Z innych
atrakcji Dolnośląskiego Święta Rodzin można wymienić zwiedzanie samochodu OSP Gniechowice
i kurs pierwszej pomocy zorganizowany przez
strażaków, zamki dmuchane, rodzinną fotodziuplę czyli miejsce na rodzinne zdjęcie przy drzewie, wspólne zabawy i naukę tańców średniowiecznych i belgijki, odtańczonej na zakończenie
spotkania. Równocześnie, w kościele parafialnym,
miał miejsce spektakl o życiu i męczeństwie św.
Filomeny pt. „Wierna i niezłomna” w reżyserii Pani
Elżbiety Gajdy. Spektakl poprzedziły dwie prelekcje: pierwsza, wygłoszona przez doktorantkę filologii klasycznej Panią Gabrielę Gajdę, o czasach,
w których żyła nasza patronka i druga, wygłoszona przez brata Pelegriniego, o fenomenie i kulcie

św. Filomeny. W spektaklu wzięło udział wielu
aktorów-amatorów, nie tylko z Gniechowic, ale
również z Tyńca Małego jak i studenta z Lublina.
Wiadomo nawet, że jeden z odtwórców roli żołnierza rzymskiego zamienił dyżur w szpitalu, żeby
móc wystąpić w spektaklu. „Dolnośląskie Święto
Rodzin” poprzedzone było dwoma warsztatami:
muzycznym i teatralnym, w których łącznie wzięło udział 60 osób. Warsztat muzyczny poprowadziła Pani prof. Bogusława Orzechowska – wykładowczyni Akademii Muzycznej we Wrocławiu,

a warsztat teatralny – Pani Katarzyna Zawadzka
związana z Akademią Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu. Warto nadmienić, iż każdy uczestnik Dolnośląskiego
Święta Rodzin miał możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku, który obsługiwała Restauracja
„Vera” z Gniechowic oraz Panie ze Stowarzyszenia
Miłośników Krzyżowic i Stowarzyszenia Przyjaciół
Gniechowic. Wydarzenie było współfinansowane
z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk”. Patronat
medialny nad wydarzeniem objęło Radio Rodzina,
a Patronat Honorowy Gmina Kąty Wrocławskie.
Wszystkim uczestnikom Dolnośląskiego Święta
Rodzin bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie!
Parafia pw. Św. Filomeny i Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli w jakikolwiek sposób nasze
przedsięwzięcie, a są to: Radio Rodzina, Gmina
Kąty Wrocławskie, SANBET W.S. Piotrowscy, Apart,
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich, Bank Spółdzielczy w Kobierzycach,
BZ WBK Oddział w Kątach Wrocławskich,
Skoda, MIŚ Hotel&Spa, Wrocławski Teatr
Lalek, Opera Wrocławska, Magnat, Doti,
Martmet Marcin Martuś, Sklep Niespodzianka Beata Niedziółka, Pawilon Handlowy Elżbieta Błasiak, Hurtownia Nasion
SALNAS Anna, Krzysztof Salij, BED-BUD
Elżbieta Bednarek, Ślęża Bike Academy,
Winnica Adoria, Omega Sport Smolec,
PHU Mariusz Kłoskowski, Piekarnictwo
Dorota Jędrzejczak, Restauracja VERA,
Cukiernia-Piekarnia Dariusz Jędrzejczak, Warzywniak Jerzy Zimoch, Mirosław Lautenszlager, Beata
Wcisło, Martyna Bacik z Ostrzeszowa, Kingdam
Damian Gołębiowski, Stowarzyszenie Miłośników
Krzyżowic, Sołtys Wsi Gniechowice-Stary Dwór
Grzegorz Kołcz z Radą Sołecką, Sołtys Wsi Owsianka Piotr Lizak, Sołtys Wsi Krzyżowice Andrzej Włodarski, OSP w Gniechowicach, Grupa Społeczna
Dolnośląskiego Święta Rodzin oraz anonimowi
darczyńcy.
Monika Sagan

Remont ambony w kościele pw. św. Mikołaja w Pełcznicy
Od 22.06.2018 r. prowadzone są prace konserwatorskie ambony z 1750 r., wykonanej w stylu rokoko
przez Leopolda Jaschke, znajdującej się w kościele
filialnym w Pełcznicy. Jest to kontynuacja rozpoczętych w 2016 r. prac,
mających na celu odnowienie zabytkowego
wyposażenia kościoła.
W 2016 r. odnowiony
został ołtarz boczny
prawy MB Wspomożycielki, w 2017 roku
przeprowadzono prace
konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego lewego
św. Jadwigi.
Ambona przed wykonaniem Finansowanie prac możliwe jest dzięki otrzymaprac konserwatorskich
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finansowe płynie również ze strony mieszkańców
Pełcznicy i Kozłowa, którzy zbierali pieniądze na remont wyposażenia kościoła m.in. podczas zorganizowanego festynu w dniu 16 czerwca w Pełcznicy.
Na czas wykonywania prac konserwatorskich
ambona została przeniesiona do pracowni konserwatora dzieł sztuki – mgr Marcina Furykiewicza we Wrocławiu. Prace prowadzone są pod
nadzorem pracowników Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Planowane zakończenie prac 26.10.2018 r.
Ks. Krzysztof Tomczak
niu dofinansowania od Gminy Kąty Wrocławskie
w wysokości 35 000,00 zł, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
w wysokości 20 000,00 zł oraz Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 15 000,00 zł. Duże wsparcie

OGŁOSZENIA

tel.

ul. Stawowa 28
M&G OKNA

607 263 442
601 350 917
biuro@mgokna.pl

ADRES BIURA I PLACU:
MD-PROJEKT ul. ks. J. Popiełuszki 20, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel.: 0048 71 725 59 08, mail: biuro@mdprojektdyla.pl

• ROZPAŁKI do grilla i kominków,
szczapy rozpałkowe
W,

ŁA

• WĘGLE: kostka, orzech II wesoła

www.mgokna.pl

• BRYKIETY do kominków i pieców

Szczegóły – tel. kontaktowy 609-959-616

Mokronos Dolny,

W

Nowe lokale usługowe z zapleczem sanitarno-socjalnym o
powierzchni 43 m2 i 50 m2 w doskonałej lokalizacji przy ulicy
Mireckiego. Idealne na gabinety lub biura. Posiadają
2 wejścia - od strony ulicy i podwórka. W otoczeniu szkoła,
przedszkole, przychodnie lekarskie, apteki oraz osiedle
domków jednorodzinnych. Szybki dojazd do trasy
wylotowej A4.

PROFESJONALNY MONTAŻ sprzedaż na raty

• EKOGROSZKI polskie i zagraniczne
o różnej kaloryczności

w
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Wrrooccłłaaw
wsskkiicchh

NAPRAWA, PROSTOWANIE OKIEN
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OKKAALLEE D
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PCV ALU

BRAMY - ROLETY
PARAPETY - MOSKITIERY
ROLETKI - ŻALUZJE

OFERUJEMY EKOLOGICZNY OPAŁ:

»» Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro zaprasza
»» Zlecę otynkowanie budynku gospodarczego oraz wykonanie
fundamentów, Kilianów, tel. 601 724 313
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty, przekazy pocztowe.
Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 20 (przy Biurze Ubezpieczeń)
»» Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie, malowanie, usługi
ogrodnicze. Tel. 535 679 346
»» Poszukuję pracowników na stanowisko ELEKTRYK, prace budowlane,
na pełny etat, tel. 604 334 173.
»» Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe i czerwone, oraz buraki
pastewne i ogórki kiszone, cena do uzgodnienia, tel. 71 390 73 20
»» Poszukiwany fryzjer do pracy w salonie w Kątach Wr., tel. 609 614 215
»» Podejmę pracę jako opiekunka, pomoc domowa
(mam doświadczenie). Tel. 783 709 173
»» NetFix usługi informatyczne, Kąty Wr., tel. 799 113 262
»» Sprzedam ziemię orną w Małkowicach 5,5 ha. Tel. 71 360 57 50,
607 085 065
»» Rzemieślnik budowlany na emeryturze podejmie się budowy domu
od podstaw lub wykonania ocieplenia budynków i tynków.
Tel. 71 316 69 86
»» Sprzedam monety polskie z czasu PRL: 100 zł, 200 zł. Tel. 71 316 61 23

OKNA DRZWI

Ł:

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46

w ww.m dproje ktdy la.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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