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Regionalny System
Ostrzegania (RSO)
Informujemy, że od lipca 2014 roku funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który
umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach. Bezpłatna aplikacja RSO na
urządzenia mobilne jest dostępna do pobrania
na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu pod poniższym
linkiem: https://www.duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz – ikonka „Do pobrania”.
Aplikacja RSO pozwala m.in. na:
1. Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na
kategorie: meteorologiczne, hydrologiczne,
informacje drogowe, ogólne.
2. Przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy,
3. Dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Wydział Spraw Obywatelskich

Wsparcie
dla dolnośląskich
rzemieślników
Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął
kolejne działania w celu wsparcia dolnośląskich
rzemieślników.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów mający na celu unowocześnienie
procesów produkcyjnych zwiększających konkurencyjność i innowacyjność wytwarzanych dóbr i usług.
Termin naboru: od 05.10.2017 r. do 07.12.2017 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne pod adresem:
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobaczogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-15-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktoweji-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msprzemieslnicy.html

Opłaty
za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
Przypominam, że 30 września 2017r upływa termin opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż
alkoholu.
Pełnomocnik ds. Profilaktyki
Anna Dębicka

Realizacja zadań publicznych
Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji celowych na realizację zadań publicznych w II półroczu 2017 roku w zakresie upowszechniania
i rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie:
• Smoleckiemu Towarzystwu Sportowemu „Sokół”

dowice w wysokości 25.000,00 zł

• Klubowi Sportowemu „Ambrozja” Bogdaszowice
w wysokości 5.000,00 zł

Wydział WOP
Monika Romańska

Smolec w wysokości 45.000,00 zł

Podatki – termin
płatności III raty
Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy, że 15 WRZEŚNIA br. upłynął termin płatności III raty:
• podatku od nieruchomości, rolnego, łącznego zo-

OGŁOSZENIE
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW W KĄTACH WROCŁAWSKICH
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
NA UROCZYSTOŚĆ

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO
DNIA SENIORA

bowiązania pieniężnego,

• opłaty za odpady komunalne.
Tych z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze płatności prosimy o dokonywanie wpłat na nadane
Państwu indywidualne numery rachunków bankowych bądź na ogólny rachunek urzędu.
Wydział Podatków i Opłat
Joanna Zagórska

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK
27.10.2017 r. GODZ. 16.00
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU
W KĄTACH WROCŁAWSKICH PRZY
UL. ZWYCIĘSTWA 23

Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych usług publicznych
Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz
8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa,
Siechnic i Żórawiny.
W dniu 25.08.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie
dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin:

Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów
Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic
i Żórawiny” nr RPDS.02.01.01-02-0011/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1 „E-usługi
publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Informacje o projekcie: http://www.katywroclawskie.pl/sites/default/files/attachment/2017.09.12_
informacja_o_projekcie_euslugi.pdf
Wydział Organizacyjny

„Grób przeznaczony do likwidacji
z powodu braku opłaty”
Naklejki z podobnym napisem pojawią się w październiku br. na nieopłaconych grobach na cmentarzach komunalnych w Kątach Wrocławskich,
Smolcu, Sośnicy i Kilianowie.
Przypominamy, że raz na 20 lat rodziny osób pochowanych na cmentarzach zobowiązane są do

uiszczania opłaty za miejsce pod grób ziemny
i grobowiec jednomiejscowy.
Szczegółowe Informacje można uzyskać w siedzibie ZGM przy ul. Kościuszki 16a w Kątach Wrocławskich lub pod numerem telefonu 71/3167 079.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)

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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• Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Sa-

· 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.
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Nowa linia autobusowa od 1 września
Wchodząc naprzeciw oczekiwaniom i licznym
postulatom mieszkańców miejscowości Krzeptów, Smolec, Mokronos Górny i Mokronos Dolny
z przyjemnością informujemy, iż od 1 września
uruchomiliśmy nowe połączenie dofinansowywane ze środków gminnych z Krzeptowa do
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Wydział Dróg i Transportu
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Jarz¹bkowice
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Krzeptów - boisko
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WROC£AW - K¥TY WROC£AWSKIE

Istniejąca linia z Wrocławia do Kątów Wrocławskich przez Muchobór, Smolec, Krzeptów, Bogdaszowice będzie kursowała z oznaczeniem 557.

Kr
z
Sm ept
ó
Smole w ol c - sk
ec sk rz
y
Sm - G lep ¿.
ol ³ów/Dê
e
Sm c - na bow
ol skr nr a
8
e
Sm c - zy¿ 3
ol Ch .
e
Sm c - ³op
Sm
ol Ch ska
ec
³o / C - W ol
- C ps iso iœ ec
M
h³ ka/ wa nio
uc
op Œl
w
a
St
ho
sk iwk
an
a/
o
b
W wa
ór
is³
rz
aw
W
os
ow
ow lk.
a
s

węzła komunikacyjnego FAT we Wrocławiu przez
Smolec, Mokronos Górny i Mokronos Dolny.
Nowa linia otrzymała numer 577, zapraszamy
do zapoznania się z rozkładem jazdy na stronie: http://www.przewozy.trako.com.pl/images/
rozklady/katy/577_2017-09-01.pdf
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wynajmy autobusów i busów
informacje, skargi, wnioski:
tel. 71 78 555 97 / 509 258 541
przewozy@trako.com.pl
www.przewozy.trako.com.pl
ul. Krasiñskiego 15a/5
50-449 Wroc³aw

MOKOSZA
Początek sezonu 2017/2018 dla Zespołu Muzyki
Polskiej MOKOSZA był bardzo pracowity.
2 września podczas „Narodowego Czytania
2017 – Wesele St. Wyspiański” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu zespół zaprezentował
pieśni ludowe. Zaproszenie wystosował Urząd
Wojewódzki we Wrocławiu. Jednym z czytających lekturę narodową był Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.
Już następnego dnia, 3 września MOKOSZA wystąpiła na Dożynkach Wojewódzkich w Urazie. Tym
razem organizatorem był Urząd Marszałkowski we
Wrocławiu. Przy skocznej i wesołej mokoszowej
muzyce publiczność bawiła się wyśmienicie. Wcześniej, jeszcze w sierpniu, MOKOSZA koncertowała
na Dożynkach w Rogowie Sobóckim. Przy pięknej
pogodzie grupa wykonała pieśni dożynkowe.
Jeszcze we wrześniu można będzie posłuchać
MOKOSZY w Legnicy na Słowiańskim Festiwalu

„Lugidunum”. Zespół wystąpi z półtoragodzinnym koncertem w charakterze „gwiazdy wieczoru”. Oprócz pieśni ludowych zaprezentowana zostanie Suita „Noc Kupały” z muzyką Piotra Lerocha
do tekstu Jana Kochanowskiego z Czarnolasu.
24 września Mokosza będzie gospodarzem organizowanego przez GOKiS VII Festiwalu Zespołów

Muzyki Ludowej. Impreza odbędzie się w Rynku
w Kątach Wrocławskich. Oprócz naszego zespołu
wystąpi jeszcze 9 grup folklorystycznych z Dolnego Śląska.
Zapraszamy na wspólną zabawę przy muzyce
ludowej!
Piotr Leroch
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Uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2017/2018
Czwartego września, wraz z dzwonkiem do sali
gimnastycznej weszli uczniowie z nauczycielami
oraz rodzicami. Uroczystość inauguracji nowego
roku szkolnego rozpoczęła Wicedyrektor Beata
Zielińska, która powitała zgromadzonych i przedstawiła grono pedagogiczne. Pani Dyrektor Lidia
Reps szczególnie ciepło i serdecznie zwróciła się
do najmłodszych uczniów, którzy po raz pierwszy
świętowali początek roku szkolnego.

W nowym roku szkolnym dyrekcja życzyła
uczniom realizacji ambitnych planów, wiary
we własne możliwości, wytrwałości w dążeniu do
celu oraz radości i wielu przyjaźni. Po uroczystości
inauguracyjnej uczniowie spotkali się w salach
lekcyjnych z wychowawcami i kolegami.

Rekrutacja na rok 2017/18
trwa!!!
Rekrutacja

na rok 2017/18
Tu zaczyna się przygoda!
trwa!!!
Zespół ds. Promocji Szkoły

Tel: 535-129-654 ul. Imbirowa 1C, Kąty Wrocławskie

TU ZACZYNA SIĘ
PRZYGODA!
tel. 535-129-654
ul. Imbirowa 1C
Kąty Wrocławskie

Święto plonów w Gniechowicach
Koniec sierpnia i początek września na wsiach
tradycyjnie kojarzą się z zakończeniem żniw i podziękowaniem rolnikom za ich pracę. W Gniechowicach dożynki wiejskie i parafialne miały miejsce
w sobotę 19 sierpnia. O godz. 16 na boisku sportowym przy ul. Czystej odprawiona została msza
św. dziękczynna za zebrane plony. W uroczystej
procesji z darami na ołtarzu złożone zostały min.
bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, słój
tegorocznego miodu, kosz z owocami i kwiaty
z gniechowickich ogrodów. Ksiądz proboszcz Jarosław Wawak w homilii podziękował rolnikom za
ich ciężką pracę. Podkreślił też, że niestety coraz
mniej osób przychodzi podziękować Panu Bogu
za szczęśliwe zbiory. Czyżby prawdziwych rolników było coraz mniej?
Po mszy świętej gniechowickie dożynki uświetnił chór „Moje Mojęcice” z Mojęcic. Panie i panowie zaśpiewali kilkanaście mniej i bardziej
znanych piosenek i przyśpiewek ludowych.
Publiczność żywo reagowała i śpiewała razem
z wykonawcami. Dzieciom przygotowano mnóstwo atrakcji: od waty cukrowej poczynając, na
dmuchanych zamkach kończąc. Na pewno nikt
się nudził. Specjalnymi gośćmi była delegacja
mieszkańców Biblis (Niemcy) – miasta partnerskiego naszej gminy. Z opowiadań wiemy, że
bardzo im się podobało i chętnie przyjechaliby
jeszcze raz. Świętowanie zakończyło się zaba-
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wą taneczną, która trwała do późnych godzin
nocnych.
Dziękujemy panu Dariuszowi Jędrzejczakowi
i jego pracownikom, którzy upiekli kilka koszy

przepysznych bułek. Rozdano je podczas mszy
dożynkowej. Dziękujemy też panu sołtysowi i radzie sołeckiej za zorganizowanie dożynek.
M. Sagan

INFORMACJE Z GMINY

Rodzina 500+
Aby nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 należy ponownie złożyć
wniosek. Druki dostępne są w siedzibie Ośrod-

ka Pomocy Społecznej – Kąty Wrocławskie
ul. Nowowiejska 4, nr telefonu: 71/33-47-226,
a także na stronie Ośrodka pod adresem: www.
bip.gops.katywroclawskie.pl.

Piknik
Rekreacyjno-Sportowy

Odpust w Gniechowicach
Po raz kolejny jedyna parafia w Polsce pod wezwaniem św. Filomeny w Gniechowicach obchodziła
odpust ku czci swojej Patronki. Na mszę świętą 5.
sierpnia przyjechało wielu księży i pielgrzymów
z różnych stron Polski. Podczas mszy św. homilię
wygłosił ksiądz prof. Mieczysław Kogut. Zwrócił
on uwagę na wartości, którym św. Filomena była
wierna aż do końca. Swoje rozważania podsumował pytaniem skierowanym do wiernych: „Jaki
świat ty wybierasz? Filomeny czy Dioklecjana?”. Po
mszy odpustowej odbyła się procesja z relikwiami
naszej Małej Świętej, a po niej wszyscy pielgrzymi
zaproszeni zostali do świetlicy wiejskiej. Panie –
mieszkanki Gniechowic – przygotowały obiad dla
ponad 200 pielgrzymów. Nikt nie wyszedł głodny
ani spragniony. Na placu kościelnym ustawione
zostały ławki. O godz. 15 rozpoczął się spektakl pt.
„Wierna i niezłomna” czyli Misterium o św. Filomenie Już po raz drugi z wielkim zapałem aktorzy-amatorzy z parafii, a także sympatycy z innych

miejscowości, przedstawili w teatralnym spektaklu
życie świętej Patronki. W tym roku nowością była
muzyka do spektaklu, którą skomponował dyrektor tutejszego chóru, pan Jacek Mróz. Gościnnie,
jako jeden z żołnierzy cesarza Dioklecjana, wystąpił
pan Mariusz Węgłowski (znany niektórym z serialu
„Policjantki i policjanci”) i był, jak sam zaznaczył,
niezwykle zbudowany postawą grających i świetną
atmosferą. Obiecał wystąpić również w przyszłym
roku. Trzymamy za słowo! Na końcu, w scenie finałowej, usłyszeliśmy jeszcze chór parafialny w pieśni o życiu św. Filomeny, której autorką jest jedna
z chórzystek, pani Irena Ornat.
Tak jak w poprzednim roku, nad całością przedsięwzięcia czuwała pani Elżbieta Gajda, przy dużej
pomocy swojej córki i ogromnym wsparciu księdza
proboszcza Jarosława Wawaka, który okazał się nie
tylko wspaniałym aktorem, ale też służył pomysłami w rozwiązaniach technicznych i logistycznych.
M. Sagan

W dniu 9 września odbył się Piknik Rekreacyjno-Sportowy organizowany przez Radę Osiedla nr 5.
Dobra pogoda i urozmaicony program przyciągnął całe rodziny, które miło spędziły swój wolny czas.
Pozytywny odbiór naszej pracy nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób.
Z tego miejsca chciałbym podziękować szczególnie członkom Rady Osiedla, tj. Kamilowi Ratajczykowi, Elżbiecie Byszyńskiej i Katarzynie
Fiałkowskiej za współorganizację, Marcinowi
Lizakowi, Robertowi Morysowi, Maciejowi Pełce
za pomoc, a także własnej rodzinie za wsparcie.
Urozmaicony program był możliwy dzięki Marcie Mędrek i Adrianowi Czerwińskiemu z Akademii Piłkarskiej Jedenastka, Piotrowi Chmurzyńskiemu, Izabeli Dykiel ze Szkoły Podstawowej nr
2 i zespołowi aktorów (nauczycieli i rodziców),
Rafałowi Rudawskiemu i Kąteckiemu Chórowi
Gospel.
Poszczególne części programu mogły się odbyć
dzięki osobom i sprzętowi Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu z Kątów Wrocławskich oraz Sołtysa Nowej Wsi Kąckiej, Marka Chwastyka.
Piknik był finansowany ze środków osiedlowych, z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.
Największą nagrodą za wykonaną pracę był
uśmiech uradowanych dzieci i postępująca integracja naszego osiedla.
Krzysztof Zarówny
Przewodniczący Rady Osiedla nr 5
w Kątach Wrocławskich
Kontakt:
strona: www. osiedlena5.wordpress.com
e-mail: osiedle5@katywroclawskie.pl
facebook (grupa otwarta): o5iedle

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje
dla drużyny osiedla Grunwaldzkiego za zajęcie
I miejsca w turnieju piłki nożnej zorganizowanej
przez Radę Osiedla numer V (Jarosław Kozieja,
Wojciech Borek, Maciej Kuszewski, Mariusz Jura,
Kamil Drapan, Kamil Borowski, Błażej Sudo, Marcin Cymerman).
Dziękujemy!
Mieszkańcy Rada Osiedla nr 1
i Radny Rady Miejskiej
Czesław Pudlik
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INFORMACJE Z GMINY ● SPORT

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Szczepana Wielogórskiego
sołtysa miejscowości Mokronos Górny
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy
głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
Rada Miejska i pracownicy UMiG

Jest nas coraz więcej na facebookowym
profilu naszej gminy, a to znaczy, że
jesteście ciekawi co dzieje się na co dzień
w Kątach Wrocławskich.
Dziękujemy i prosimy:
udostępniajcie, komentujcie, zapraszajcie
znajomych do dołączenia do grupy fanów
profilu Gmina Kąty Wrocławskie.

Zapisy dla dzieci
i młodzieży do programu
„Zapasy Sportem
Wszystkich Dzieci”
Rozpoczął się nowy rok szkolny, dlatego ruszamy
z program „Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci’’.
Zapraszamy dzieci i młodzież na treningi ogólnorozwojowe do Smolca i Gniechowic. Dzięki dofinansowaniu jakie udało nam się uzyskać z Gminy
Kąty Wrocławskie oraz Polskiego Związku Zapaśniczego zajęcia treningowe są bez żadnych opłat.
Zapraszamy do zapisów i kontaktu po więcej informacji: Hieronim Kuryś – 605 745 010.
Oprócz obowiązkowych zajęć, warto pomyśleć
o wszechstronnym rozwoju dziecka. Zachęcam
wszystkich rodziców do rozwijania talentów i zapisywania dzieci na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie
z ich zainteresowaniami. Jeżeli dziecko przejawia
talent sportowy i jest w odpowiednim wieku –
warto zapisać je na zapasy. Razem z trenerem
Grzegorzem Graczykowskim szukamy młodych
talentów zapaśniczych na terenie gminy Kąty
Wrocławskie. Oferujemy nie tylko sportowe ćwiczenia, ale także integrację, wspólną zabawę, podniesienie sprawności fizycznej.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46
»» Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro
zaprasza.
»» Lokal usługowy do wynajęcia w Kątach Wr. 40 m2
tel. 785 206 481
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
»» Wdowiec szuka osoby do pomocy w pracy w domu
w Kątach Wr., tel. 71 39 06 537, 695 986 377
»» Kierownik budowy Andrzej Pałka, TERMOWIZJA,
Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
»» Biuro podróży MY TRAVEL zaprasza. Kąty Wr.
ul. Sikorskiego 6/2, tel. 577 077 179
»» Kredyty gotówkowe, hipoteczne, „chwilówki”. SKYKREDYT
Kąty Wr. ul. Sikorskiego 6/2, tel. 577 077 179
»» Sprzedam mieszkanie 40 m kw. w Jurczycach.
Tel. 721 848 158
»» Udzielę korepetycji z j. niemieckiego na każdym poziomie
zaawansowania. Tel. 668-677-326
»» Zaopiekuję się dziećmi w wieku szkolnym albo
przedszkolnym. Mam praktykę, pracowałam
w przedszkolu ponad 30 lat. Tel. 723 839 851

Obsługujemy obecnie trasy:
Kąty Wrocławskie Wrocław
Maniów -Wrocław
Bielany Wrocławskie -Wrocław
Chwałów -Wrocław
Środa Śląska
tǇŶĂũŵƵũĞŵǇďƵƐǇ͗ϭϵ͕ϯϬ͕ϲϬŽƐŽďŽǁĞ͘
Kąty Wrocławskie ul. 1-go Maja 90
Tel. 666-045-643
Mail. biuro.anita@gmail. com
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OGŁOSZENIA

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
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