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AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
TO COŚ WIĘCEJ NIŻ INTEGRACJA
Szanowni Państwo.
Wrzesień we wszystkich sołectwach i osiedlach jest okresem, w którym odbywają się zebrania mieszkańców w czasie których dokonuje się podziału środków przekazanych
przez gminę w ramach tzw. funduszu sołeckiego. W chwili gdy ten egzemplarz Biuletynu dotrze do Państwa w części sołectw będzie już po zebraniach. Mimo to chciałbym
w tym artykule przybliżyć mieszkańcom naszego miasta i gminy ideę istnienia funduszu sołeckiego jako wyodrębnionych środków finansowych.
Rada Miejska zaraz po wydaniu stosownych
przepisów w 2009 roku zdecydowała, że część
gminnego budżetu przekierujemy do jednostek pomocniczych w celu ich wzmocnienia. Zależało nam aby
sołectwom (i radom osiedla) zapewnić instrumenty rozwoju pozwalające efektywnie zaspokajać potrzeby lokalnej
społeczności. Procedura wydawania środków z funduszu sołeckiego jest ustalona i opisana w ustawie z dnia 20
lutego 2009 roku. Te środki, o których wydatkowaniu decydują na zebraniu mieszkańcy są cały czas elementem
(częścią składową) budżetu gminy i mogą być wydatkowane na realizację zadań własnych gminy określonych
w przepisach. W ustawie określone zostały procedury
i terminy, których należy ściśle przestrzegać. Wniosek
do funduszu sołeckiego musi się mieścić w katalogu zadań własnych gminy, musi być zgodny ze strategią rozwoju gminy (z jej charakterem), oraz ma służyć poprawie
życia mieszkańców i musi być złożony do 30 września roku poprzedzającego rok którego dotyczy.
17 sierpnia br. w urzędzie zostało zorganizowane specjalne 3-godzinne szkolenie, podczas którego obecni sołtysi i przewodniczący rad osiedli mogli szczegółowo zapoznać
się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie wygłosił specjalista, który tematem funduszu sołeckiego zajmuje się na co dzień. Prelegent przedstawił
na konkretnych przykładach jak uniknąć błędów, które
w przyszłości kwestionowaliby kontrolerzy Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Bardzo dużo pytań dotyczyło finansowania różnego rodzaju spotkań integracyjnych. Przepisy w tym zakresie są jasne. To ma być integracja, w której
mieszkańcy wykażą aktywność, a skierowane środki finansowe pomogą pielęgnować tradycję, aktywizować dzieci, seniorów lub inne grupy społeczne.
Krótko mówiąc, nie może być tak, że profesjonalna firma cateringowa wszystko przygotuje, a uczestnicy spotkania ograniczą się tylko do konsumpcji przygotowanych
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potraw. Cieszy mnie bardzo, gdy w miejscowościach, w których w przeszłości nic się nie działo powstaje Grupa inicjatywna, która tworzy zalążek, który w przyszłości może
być np. kołem gospodyń wiejskich. Trudno za własne,
prywatne pieniądze zakupić surowce do przygotowywania tradycyjnych wyrobów regionalnych. Przy wsparciu środków z funduszu sołeckiego można przekazać
młodym umiejętności pieczenia i gotowania. Musimy
dbać by w przyszłości byli ludzie, którzy będą kultywować tradycję i przenosić ją na kolejne pokolenia. Taki jest
cel integracji połączonej z aktywizacją mieszkańców,
ale aby taki cel osiągnąć musi być wsparcie dla działań
sołtysa. Nie można i nie wolno pozostawić wszystkiego na jego barkach. Pamiętajmy, że wspólnie można osiągnąć więcej i tam gdzie wybrany przedstawiciel uzyskuje
pomoc grupy zaangażowanych współmieszkańców wyniki są fenomenalne. Szczególnie widać to było po wieńcach dożynkowych czy wiejskich dożynkach i piknikach
osiedlowych. Tam gdzie pracowała duża grupa ludzi pozytywne efekty były bardzo widoczne.
W naszych miejscowościach nadal jest wiele do zrobienia. Często są to drobne zadania, które mają ogromny wpływ na poprawę estetyki miejscowości (osiedla).
To na wsi ludzie wiedzą najlepiej, co można zrobić taniej
przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, co da wielokrotnie lepszy efekt. Wydawanie publicznych pieniędzy
musi być w zgodzie z przepisami. Środków finansowych
w funduszu sołeckim jest z roku na rok coraz więcej.
Pamiętam, gdy sołectwa dysponowały bardzo małymi środkami z odpisu. Teraz, gdy pieniądze są większe
również możliwości się zwiększyły. Martwi mnie jednak
zbyt małe zainteresowanie współuczestniczeniem mieszkańców w ich podziale. Proszę i apeluję – przyjdźcie
na zebranie chociaż raz w roku. Wiem, że prawdopodobieństwo złego wydania tych środków jest mniejsze, gdy
zainteresowanie ludzi jest większe. Niech Nasze miejscowości będą piękniejsze, bardziej estetyczne i aktywne.
W statucie gminy jest zapis, że radny wybrany z danej
miejscowości ma obowiązek przynajmniej raz w roku spotkać się ze swoimi wyborcami. Dajcie im szansę poznać
swoje problemy i wspólnie podzielcie przyznane Wam
pieniądze. Gmina to nie urząd i urzędnicy. Gmina to my
mieszkańcy tworzący wspólnotę samorządową. Bądźmy
za nią odpowiedzialni.
Burmistrz MiG, Antoni Kopeć
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Projekty planistyczne na etapie
wyłożenia: wrzesień 2016

FUNDUSZ SOŁECKI
I RAD OSIEDLI 2017
Lp.

Nazwa miejscowości

Wielkość
funduszu na 2017
rok w zł

1

Baranowice

2

Bogdaszowice

28 320,58

3

Cesarzowice

12 298,12

4

Czerńczyce

18 311,39

5

Gniechowice- Stary Dwór

38 795,32

6

Górzyce

12 569,68

7

Gądów- Jaszkotle

21 298,63

8

Jurczyce- Wszemiłowice

17 923,44

9

Kamionna

13 229,20

10

Kilianów

18 117,41

11

Kozłów

10 940,28

12

Krobielowice- Wojtkowice

22 423,69

13

Krzeptów

24 673,82

14

Kębłowice

14 664,63

15

Małkowice

27 467,08

16

Mokronos Dolny

22 811,65

17

Mokronos Górny

29 096,49

18

Nowa Wieś Wrocławska

19 281,27

19

Nowa Wieś Kącka

17 884,64

20

Pełcznica

19 669,23

21

Pietrzykowice

30 105,17

22

Romnów

11 754,98

23

Rybnica

12 492,09

24

Sadków- Sadkówek

38 795,32

25

Sadowice

24 014,30

26

Samotwór

17 457,89

27

Skałka

16 100,06

28

Smolec Centrum

38 795,32

29

Smolec Osiedle-Leśne

38 795,32

30

Smolec Zatorze

38 795,32

31

Sokolniki

12 453,30

W związku z tym , że na terenie miasta i gminy stwierdzono wiele przypadków wyrastania ponad obrys ( lub przez płoty
lub siatkę) ogrodzeń gałęzi drzew lub krzewów z prywatnych
posesji, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie
z chodnika przy drogach , zwracam się z prośbą do właścicieli posesji aby dokonać przeglądu stanu chodnika przed swoją
posesją i jeśli zachodzi taka koniczność dokonać cięć korekcyjnych gałęzi drzew oraz krzewów w celu udrożnienia światła chodnika.
Ze względów bezpieczeństwa sprawę proszę potraktować
bardzo poważnie i jako pilną do wykonania.

32

Sośnica

17 419,10

Wydział Dróg i Transportu

33

Stoszyce

11 095,46

34

Strzeganowice

23 548,76

35

Szymanów

9 854,01

36

Zabrodzie

19 669,23

37

Zachowice- Stradów

37 049,53

38

Zybiszów

13 888,72

39

Osiedle nr 1 w KWr

38 795,32

40

Osiedle nr 2 w KWr

38 795,32

41

Osiedle nr 3 w KWr

38 795,32

42

Osiedle nr 4 w KWr

32 665,66

43

Osiedle nr 5 w KWr

38 795,32

Razem

15 013,79

Jurczyce (139JUR)
Wyłożenie 08.09.2016 r. - 28.09.2016 r.
Dyskusja 20.09.2016 r. godz. 12:00
Uwagi do 12.09.2016 r.
Nowa Wieś Wrocławska, rejon ul. R. Chomicza
(169NWW)
Wyłożenie 08.09.2016 r. - 28.09.2016 r.
Dyskusja 20.09.2016 r. godz. 12:00
Uwagi do 12.09.2016 r.
Mokronos Dolny Zabrodzie (121ZAB)
Wyłożenie 08.09.2016 r. - 28.09.2016 r.
Dyskusja 20.09.2016 r. godz. 13:00
Uwagi do 12.09.2016 r.
Wszemiłowice (138WSZ)
Wyłożenie 08.09.2016 r. - 28.09.2016 r.
Dyskusja 20.09.2016 r. godz. 12:30
Uwagi do 12.09.2016 r.

Konary krzewów i drzew
utrudniają korzystanie
z chodnika
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu

Przypomnienie
30 września 2016r.
upływa termin opłaty
za posiadane zezwolenia
na sprzedaż alkoholu.
Pełnomocnik ds. Profilaktyki
Anna Dębicka

1 004 721,15

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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
Godziny pracy urzędu: Pn., Wt., Czw.: 7.30-15.30 · Śr.: 7.30-16.00 · Pt.: 7.30-15.00
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Kąty Wrocławskie, rejon ulic Mireckiego i Imbirowej
(155KWR)
Wyłożenie 08.09.2016 r. - 28.09.2016 r.
Dyskusja 16.09.2016 r. godz. 12:00
Uwagi do 12.09.2016 r.

· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl), tel. 71 390 71 46
· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
· Przygotowanie, skład, druk: Drukarnia ANTEX, www.antex.pl
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.

Wydawca
zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych
Materiałów niezamówionych nie zwraca.
ogłoszeń/reklam.
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Otwarcie BOK Smolec
DOBRA WIADOMOŚĆ
- ZAMELDOWANIA I DOWODY OSOBISTE ZAŁATWISZ W SMOLCU

Szanowni Państwo wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że od 03.10.2016r. Biuro Obsługi Klienta w Smolcu będzie do Państwa dyspozycji w nowo wyznaczonych
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
Ponadto w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu oprócz możliwości załatwiania spraw w dotychczasowym zakresie od 03.10.2016r.
możliwe będzie załatwienie spraw:
1. Z zakresu dowodów osobistych:
• złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
• odebranie dowodu osobistego (niezbędne jest uprzednie
uzgodnieniu 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 gospodarczym 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
Mamy nadzieję, że zaproponowane nowe możliwości przyczynią się do polepszenia jakości Państwa życia.
Wydział Spraw Obywatelskich
i Biuro Obsługi Klienta

Podatki przypomnienie
Szanowni Mieszkańcy !
Przypominamy, że 15 września 2016 roku upływa termin
płatności:
- III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- II raty podatku od środków transportowych.
Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe bądź na ogólne konto Gminy.
Informujemy również, że należności można również wpłacać
u sołtysów - podatek od nieruchomości, rolny, leśny i opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ważna informacja:
W przypadku zaistnienia zmian w ilości osób zamieszkałych
na danej nieruchomości - np. urodzenie, zmiana miejsca zamieszkania, tymczasowe zameldowanie, zgon prosimy o zgłaszanie tego faktu w ciągu 14-stu dni od zaistnienia takiej zmiany. Ma to istotny wpłw na wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Należy złożyć wówczas nową deklarację.

UWAGA!
Akta stanu cywilnego
- wydawanie odpisów
Od dnia 1 marca 2015 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 28
listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce.
Urodzenia, małżeństwa i zgony są rejestrowane przez Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze
Stanu Cywilnego.
Rejestr Stanu Cywilnego jest sukcesywnie napełniany aktami stanu cywilnego między innymi poprzez:
• bieżącą rejestrację aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów)
• przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych
dotychczas w księgach stanu cywilnego z urzędu lub
na wniosek osoby, w przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, dokonywania zmian w aktach lub dokonywania czynności dla których niezbędny jest wgląd do aktu (np.
przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa).
Odpisy aktów stanu cywilnego można wybrać w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego pod warunkiem, że
żądany akt urodzenia , małżeństwa lub zgonu został wprowadzony przez Urząd Stanu Cywilnego dotychczasowego miejsca przechowywania do centralnego Rejestr Stanu Cywilnego.
Czas oczekiwania na wprowadzenie aktu stanu cywilnego do rejestru wynosi około 10 dni roboczych. W związku z powyższym
przed udaniem się do Urzędu Stanu Cywilnego celem otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego należy upewnić się, że figuruje
on w wyżej wymienionym rejestrze.
Za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego pobiera się opłatę skarbową lub zwalnia się z jej uiszczenia w zależności od tego do jakich celów odpis jest wydawany co zostało uregulowane w ustawie z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn.
zm.)

Z Rejestru Stanu Cywilnego wydaje się odpisy:
• odpis zupełny aktu stanu cywilnego - stanowi dosłowne powtórzenie pierwotnej treści aktu stanu cywilnego wraz treścią późniejszych zmian; wniosek o jego wydanie składa się
do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 33 zł (jeżeli nie podlega zwolnieniu od uiszczenia opłaty)
• odpis skrócony aktu stanu cywilnego - odzwierciedla aktualną
treść aktu tj. uwzględnia dokonane zmiany w akcie; wniosek
o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 22 zł(jeżeli nie podlega zwolnieniu od uiszczenia opłaty)
• odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego - odpis wydawany na druku zawierającym tłumaczenie rubryk
w językach obowiązujących w krajach Unii Europejskiej,
odzwierciedla aktualną treść aktu tj. uwzględnia dokonane zmiany w akcie; wniosek o jego wydanie składa się
do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 22 zł (jeżeli nie podlega zwolnieniu od uiszczenia opłaty)
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego są:
• osoba, której akt dotyczy, - jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel
ustawowy (np. rodzic), - opiekun (jeżeli osoba, której akt dotyczy, znajduje się pod prawną opieką) - osoba, która wykaże
w tym interes prawny (np. w przypadku prowadzenia postępowania spadkowego). Interes prawny musi wynikać z konkretnego stosunku prawnego i mieć swoje umocowanie
w przepisach prawa materialnego.
• sąd, - prokurator, - organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes
społeczny
• organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne
do realizacji ich ustawowych zadań
Urząd Stanu Cywilnego
Tel. (71) 390-72-18

Wydział Podatków i Opłat
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Dożynki 2016
21 sierpnia 2016 r. odbyły się dożynki w Kątach Wrocławskich,
które rozpoczęła msza dziękczynna w kościele pw. Świętych
Piotra I Pawła. Następnie mimo padającego deszczu przeszedł
uroczysty korowód, któremu towarzyszył śpiew Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA. Główna część dożynkowych obchodów została tradycyjnie zorganizowana na placu przy GOKiS.
Otwarcia uroczystości dokonał Burmistrz Antoni Kopeć w towarzystwie starostów Dożynek.

Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy:
I miejsce – Romnów;
II miejsce – Pełcznica;
III miejsce – Małkowice;
III miejsce - Cesarzowice
Wyróżnienia zdobyły:
Nowa Wieś Kącka, Strzeganowice, Zabrodzie, Wojtkowice,
Górzyce, Smolec Zatorze, Gądów, Smolec Centrum.
Wieniec z Romnowa wziął udział w konkursie na najładniejszy
wieniec w czasie Dożynek Powiatowych organizowanych w Kobierzycach, na których otrzymał III nagrodę. Gratulujemy.
Klasyfikacja w konkursie na najładniejsze sołectwo:
I miejsce – Krzeptów;
II miejsce – Mokronos Dolny;
III miejsce – Nowa Wieś Wrocławska.
Wyróżnienia zdobyły wsie:
Kozłów, Bogdaszowice, Pełcznica, Cesarzowice

Funkcję tegorocznych Starostów Dożynek Gminnych
w Kątach Wrocławskich pełnili Aneta Mazgaj i Leszek Jeske.
Starostów dożynek wybiera się spośród rolników i mieszkańców wsi cieszących się największym autorytetem w swoim
środowisku. Starosta i Starościna Dożynek wręczyli Burmistrzowi bochen chleba upieczony z mąki z ostatnich zbiorów. Za trud
pracy podziękował rolnikom również dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Piotr Regies. Udanej zabawy w czasie dorocznego święta życzyli uczestnikom imprezy Burmistrz z partnerskiej
gminy Biblis – Felix Kusicka oraz tegoroczna Miss Ogórków –
Michelle Rimer.

Część artystyczną rozpoczął Zespół Muzyki Polskiej
MOKOSZA, kolejno wystąpili Radzowiczanie z Radzowic
oraz „Swojacy” z Zagrodna. Atrakcją dożynkowych występów był
zespołu Lasowianie. Muzykę z pogranicza popu i folk rocka zaprezentował InoRos. Oczekiwaną przez wielu widzów gwiazdą
wieczoru była Cleo, której występ porwał mieszkańców gminy.

OZNACZ BUDYNEK NUMEREM
PORZĄDKOWYM
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przypomina o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub ogrodzeniu przy bramie, tablicy
z nadanym numerem porządkowym, w terminie 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia.
Nie wykonanie powyższego obowiązku – zgodnie z art.64
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Kodeks Wykroczeń Dz.U z 2015
r. poz.1094 z póź. zm) podlega karze grzywny lub karze nagany.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Program Rodzina 500+
Dożynki nie mogłyby się odbyć bez tradycyjnych wieńców symbolizujących trud żniwiarzy. Jak co roku zorganizowano konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz na najładniejsze
sołectwo.

4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich
informuje, że w ramach realizacji świadczenia wychowawczego - program 500+, wypłacono świadczenia wychowawcze
dla 1683 rodzin na kwotę 5 722 794 zł za okres: kwiecień lipiec 2016 r. W sierpniu wypłacono kwotę 1 184 270 zł.

INFORMACJE Z UMIG INFORMACJE
INFORMACJE Z GMINY

Dowody Osobiste

Rok szkolny 2016/2017

Przypominamy iż od dnia 01.03.2015 r. obowiązuje nowa Ustawa o Dowodach Osobistych, która wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze składania wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
Najbardziej znaczącą zmianą jest możliwość składania wniosku w dowolnym organie gminy na terytorium RP. Do tej
pory było to możliwe jedynie w gminie właściwej ze względu na zameldowanie na pobyt stały.
Istotna zmiana nastąpiła przy okazji ubiegania się o wydanie
dowodu osobistego dla osoby niepełnoletniej. Niezależnie od
wieku dziecka do złożenia wniosku potrzebny jest jeden rodzic. Zaznaczyć należy jednak, że rodzic, który złoży wniosek,
jest obowiązany odebrać wystawiony dowód. Rodzic, który
ubiega się o wydanie dowodu osobistego dziecku musi mieć
ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport. Dziecko, które
ukończyło 5 rok życia musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się jedynie fotografię spełniającą wymogi określone
w §7.1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, którego treść
brzmi: „do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x
45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą
ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami […]”
oraz w wymogach określonych w instrukcji wykonywanie zdjęć
do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych. Ponadto należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (np. dowód
osobisty, paszport, legitymację szkolną itp.). Nie trzeba przynosić odpisów aktów stanu cywilnego, jedynie w wyjątkowych
przypadkach organ może żądać określonego dokumentu.
Ponadto przypominamy, iż każdy pełnoletni obywatel zamieszkujący na terytorium RP jest obowiązany posiadać dowód
osobisty.

Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2016/2017 za nami.
Zobaczcie kilka zdjęć z rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Życzymy dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz pracownikom obsługi z całej gminy dobrego roku szkolnego!

Wydział Spraw Obywatelskich

Boiska
Trwają prace związane z wykonaniem dwóch kolejnych boisk na terenie Gminy. We wsi Wszemiłowice wykonywana jest
modernizacja trawiastej nawierzchni boiska. Wykonano już
niezbędne prace ziemne i pielęgnacyjne pod wysiew trawy.
W ramach zadania wykonane zostaną piłkochwyty oraz zamontowane bramki.

Trwają ostatnie prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kątach Wrocławskich (przy ul. Żeromskiego). Od wrześnie
uczniowie będą mogli rozgrywać mecze na nowej nawierzchni ze sztucznej trawy.
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Maximus w II lidze
Koszykarze kąteckiego Maximusa już trenują, rozgrywki II ligi zaczynają się już pod koniec września. Poniżej
zamieszczamy tabele z terminami występów naszej drużyny. Zapraszamy do kibicowania Maximusowi we wszystkich meczach, a w szczególności tych, które odbędą się
w Kątach Wrocławskich.

DATA

GOSPODARZ

W dniu 07.09.2016 r. przekazano do użytkowania plac
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Brzozowej
w Kątach Wrocławskich. Plac zabaw był nieczynny w wakacje, ponieważ trwała budowa nowej, poliuretanowej
nawierzchni. Od dnia wczorajszego plac jest otwarty
i można z niego bezpiecznie korzystać.

GOŚĆ

24.09.16

POLKĄTY MAXIMUS Górnik Trans.Eu
Wałbrzych

01.10.16

BC Obra Kościan

POLKĄTY MAXIMUS

08.10.16

POLKĄTY MAXIMUS Muszkieterowie Nowa Sól

15.10.16

KS Stal Ostrów
Wlkp.

22.10.16

POLKĄTY MAXIMUS KS Sudety Jelenia Góra

26.10.16

POLKĄTY MAXIMUS Roben Gimbasket
Wrocław

29.10.16

Energa Drogbruk
Kalisz

05.11.16

POLKĄTY MAXIMUS Sokół Marbo Międzychód

11.11.16*

Rawia Rawag
Rawicz

13.11.16

POLKĄTY MAXIMUS MKS Otmuchów

19.11.16

WKS Śląsk Wrocław

POLKĄTY MAXIMUS

03.12.16

WKK Wrocław

POLKĄTY MAXIMUS

10.12.16

Górnik Trans.Eu
Wałbrzych

POLKĄTY MAXIMUS

17.12.16

POLKĄTY MAXIMUS BC Obra Kościan

06.01.17*

Muszkieterowie
Nowa Sól

08.01.17

POLKĄTY MAXIMUS KS Stal Ostrów Wlkp.

14.01.17

KS Sudety Jelenia
Góra

POLKĄTY MAXIMUS

18.01.17

Roben Gimbasket
Wrocław

POLKĄTY MAXIMUS

21.01.17

POLKĄTY MAXIMUS Energa Drogbruk Kalisz

28.01.17

Sokół Marbo
Międzychód

04.02.17

POLKĄTY MAXIMUS Rawia Rawag Rawicz

11.02.17

MKS Otmuchów

18.02.17

POLKĄTY MAXIMUS WKS Śląsk Wrocław

05.03.17

POLKĄTY MAXIMUS WKK Wrocław

POLKĄTY MAXIMUS

POLKĄTY MAXIMUS

POLKĄTY MAXIMUS

POLKĄTY MAXIMUS

POLKĄTY MAXIMUS

POLKĄTY MAXIMUS

* możliwe są zmiany terminów spotkań
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PLAC ZABAW PRZY SP2
UL. BRZOZOWA W KĄTACH
WROCŁAWSKICH

„GRÓB PRZEZNACZONY DO
LIKWIDACJI Z POWODU
BRAKU OPŁATY”
Naklejki z podobnym napisem pojawią się już 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.

OGŁOSZENIE
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Kąty Wrocławskie organizuje
jednodniową wycieczkę:
Zamek Pszczyna i Muzeum Tychy
05 Października 2016 r.
Zapisy i wpłaty w biurze związku:
W poniedziałki i wtorki
od godz. 9.00 do 12.00

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
DROBNE
OGŁOSZENIA

ͳ



Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46

• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• Lokal handlowo-usługowy w Kątach Wrocławskich
ul. Sikorskiego do wynajęcia, 30 m kw. Tel. 605 660 662
• Kurs tańca weselnego, Sadków, tel. 500 175 923
• Sprzedam dom jednorodzinny w Kątach Wr., ul. Imbirowa,
pow. cał. 162 m kw., cena do negocjacji, tel. 509 800 616
• Wynajmę lokal o pow. 40 m kw. w Kątach Wrocławskich,
tel. 785 206 481
• Szukam osoby do prowadzenia domu. Praca w Kątach
Wrocławskich u emeryta, wdowca. Kontakt: 695 986 377
• Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, nadawaj paczki,
ul. Kościuszki 20 kąty Wrocławskich, przy Biurze Ubezpieczeń
tel. 692 886 321
• Sprzedam dom 190 m kw. w Kątach Wrocławskich,
ul. Staszica. tel. 695 986 377.
• MIÓD prosto z ula, również tegoroczny. Pasieka Smolecka,
tel. 533 183 897
• KIEROWNIK BUDOWY, TERMOWIZJA, Andrzej Pałka, Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
• UBEZPIECZENIA KURYŚ Beata - 605 477 010. Zapraszamy
codziennie: 9.00 - 17.00; Smolec ul. Różana 1
• Nowy punkt KSERO – kopiowanie, drukowanie, skanowanie
A3 i A4; ul. Kościuszki 20 kąty Wr., przy Biurze Ubezpieczeń;
tel. 692 886 321

An INGRAM MICRO Company

PRACA dla osób 50 + i nie tylko
Firma Anovo Polska dziaáająca od 10 lat w branĪy serwisowej poszukuje osób na
stanowiska:
• Operator Serwisu / Monter
• Pracownik Magazynu
Twoje 50+ bĊdzie duĪym atutem,
Zatrudnimy osoby bez doĞwiadczenia
Dla wszystkich zapewniamy szkolenia, które przygotują kaĪdego w peáni do
powierzonych obowiązków.
Gwarantujemy stabilne miejsce pracy z umową o pracĊ na peány etat, umowa o pracĊ
na czas
NIEOKREĝLONY po 15 miesiącach.
Proponujemy bogaty pakiet socjalny: bony Ğwiąteczne – 2 razy w roku, dopáaty do
wypoczynku, dofinansowanie do karty Multisport, wyjazdy integracyjne moĪliwoĞü
przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

JeĞli zainteresowaáa CiĊ nasza oferta:
ZadzwoĔ do nas 71 316 18 18
lub wyĞlij swoje CV na adres: rekrutacja@anovo.com
CV moĪna równieĪ dostarczyü osobiĞcie i listownie na adres:
ANOVO Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20C Pietrzykowice
55-080 Kąty Wrocáawskie
Prosimy o dopisanie nastĊpującej klauzuli: („WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883”).
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www.mgokna.pl

biuro@mgokna.pl
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OGŁOSZENIA

Całodobowo
Kompleksowo

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

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl

20 Banków w 1 miejscu
w Kątach Wrocławskich!
kredyty gotówkowe
● konsolidacja - taniej do 50%
● oferta dla rolników
● kredyt hipoteczny
● leasing
●

+48 533 881 321
biuro@foxﬁnance.pl
ul. Barlickiego 1/1
Kąty Wrocławskie
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