Budżet uchwalony
– teraz przed nami ciężka praca

Szanowni Państwo,
w listopadowym numerze naszego Biuletynu sygnalizowałem, że w ostatnich dniach
grudnia planowana jest sesja Rady Miejskiej,
w której programie jest uchwalenie budżetu na 2014 rok. Uchwalenie tego tak
ważnego dla nas dokumentu poprzedzone
zostało szczegółową analizą możliwości
zrealizowania poszczególnych zadań. Ta
analiza odbyła się w poszczególnych komisjach Rady. Pojawiały się głosy, że niektóre z zadań należy planować ostrożnie
ze względu na nadal trwające problemy
naszej gospodarki. Wiele niezadowolenia
spowodował fakt, że państwo nie rekompensuje w pełni finansowa zadań, które
powierza gminom, mimo że koszty ich realizacji ciągle rosną. Przykładem niedoinwestowania przez subwencje jest oświata, która
stanowi bardzo duże obciążenie dla wielu
gmin, w tym naszej. W tegorocznym budżecie przeznaczyliśmy na inwestycje 23 mln
złotych. Gdyby nie trzeba było dokładać
do oświaty powyższa kwota zbliżyła by się
do poziomu bliskiego 40 mln złotych. Jestem przekonany, że w takich warunkach
z pewnością efektowniej korzystalibyśmy
z możliwości szerszego pozyskania środków
europejskich.
Zaplanowaliśmy w tegorocznym budżecie
zadania, których realizacja jest przewidziana wspólnie z innymi jednostkami. Z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei chcielibyśmy
przebudować ulicę Popiełuszki w Kątach
Wrocławskich, a ze Starostwem Powiatowym
wykonać inwestycje na ulicach Głównej
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i Chłopskiej w Smolcu i być może chodnik
w Strzeganowicach. Piszę o tych zadaniach
siejąc w Państwu niepewność, ale realizacja
tych przedsięwzięć jest możliwa, gdy druga
strona wywiąże się z obowiązku umieszczenia ich w swoich budżetach.
Planując nasz budżet przewidzieliśmy po
stronie dochodów zaciągnięcie kredytu dla
zbilansowania dochodów i wydatków. Czynimy tak co roku, gdyż aby ogłosić przetargi zamawiający musi mieć zabezpieczone
w 100 % środki na ich realizację. Po zakończeniu postępowania okazuje się, że zdecydowana większość zadań kosztuje mniej
i tego kredytu nie zaciągamy wcale. Tak
było w roku ubiegłym, gdzie poza pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska wspomaganą 50-procentową
dotacją kredytów nie zaciągaliśmy. Ważniejsze wydatki inwestycyjne podajemy
w tabeli zamieszczonej na 3 stronie biuletynu. Pragnę jednak podkreślić, że jak co
roku przewidzieliśmy kwoty na wykonanie nakładek asfaltowych, budowę chodników, rozbudowę oświetlenia czy czyszczenie rowów melioracyjnych. Planowane
są remonty mieszkań komunalnych, nadal
będziemy wspierać organizacje pozarządowe. Dokładny wykaz tych pozycji podamy po zakończeniu konsultacji z radnymi
w odpowiednich komisjach rady oraz po
rozstrzygnięciu konkursów, które zgodnie z przepisami zostaną przeprowadzone
w pierwszym kwartale tego roku.
Pełna informacja dotycząca budżetu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie bip.katywroclawskie.pl. Żeby ten
budżet zrealizować będzie dużo pracy. Mam
jednak nadzieję i wyrażam przekonanie,
że tak jak udało się nam to w przeszłości,
zrealizujemy postawione przed nami cele.
Rok przed nami trudny. Zawsze w roku wyborczym znajdą się tacy, którzy będą uważać, że można zrobić więcej. Być może tak,
ale często zdarza się, że ci, którzy wyrażają
takie opinie, nie posiadają wiedzy o uwarunkowaniach, które uniemożliwiają realizację ambitniejszych planów. Nie jest sztuką
zadłużyć gminę i pokazać, że można dużo
zrobić. Z dużym niepokojem słuchałem na
ostatnim spotkaniu wójtów i burmistrzów
nowego starosty Powiatu Wrocławskiego,
który podkreślał, że zadłużenie naszego
starostwa osiągnęło maksymalny poziom,
a są jeszcze do spłacenia w roku 2014
długi poprzedników za zadania wykonane
w zeszłym roku. Takiego sposobu przypodobania się mieszkańcom ja nie akceptuję.
Cieszę się, że podobnego zdania jest większość wybranych przez Państwa radnych.
Podstawą projektowania budżetów w przeszłości był i jest realizm planowanych dochodów. Nigdy nie opieraliśmy budżetu na
wirtualnych pieniądzach lub nie planowaliśmy zdarzeń gospodarczych, które w założeniach od początku były niewykonalne.
Zawsze się nam to opłaciło i myślę, że tak
będzie i w tym roku. Pozwoli to utrzymać
pozycję silnej gospodarczo gminy Dolnego
Śląska.
Burmistrz MiG – Antoni Kopeć

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ „ŚMIECIOWĄ”
Informujemy, że 14 stycznia minął termin
składania korekty deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi. Jeśli ktoś z mieszkańców nie
złożył korekty deklaracji prosimy o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku.
WPOiEA
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Informacja o pracy Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Dnia 30 grudnia 2013 roku odbyła się XXXIX
sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.
Tematem głównym było uchwalenie budżetu
gminy na 2014 rok.
Burmistrz Antoni Kopeć przedstawił projekt
budżetu na 2014 rok.
Oto kilka szczegółów:
Planowane dochody w 2014 roku wynoszą
80,2 mln złotych. Są one o 3 mln większe
w porównaniu z dochodami z 2013 roku.
Wzrost spowodowany jest zwiększeniem
udziału Gminy w podatkach od osób fizycznych
o 220 tys. zł, większą subwencją oświatową
o 580 tys. zł, wzrostem podatków z nowo oddanych inwestycji w 2012 i 2013 roku osób fizycznych i osób prawnych, o prawie 1,5 mln zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości w 2014 roku wynoszą 22,7 mln zł,
a w 2012 roku wynosiły 20 mln. Niewielki
wzrost dochodów będzie z podatków lokalnych, które wzrosną o 2,3%.
Skarbnik Gminy zapewniła, że budżet po
stronie dochodów jest bezpieczny.

INFORMACJA

dot. zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, organ zezwalający cofa w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie
zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym,
na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych
w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie
w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży
lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą
napojów alkoholowych przez dany punkt
sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt
nie powiadamia organów powołanych do
ochrony porządku publicznego,
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych
źródeł,
• do dnia 31.01.2014 należy złożyć oświadczenie o obrotach za alkohol za 2013 rok
• do dnia 31 stycznia 2014 należy wnieść
opłatę I raty za posiadane zezwolenia na
sprzedaż alkoholu .
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na okres 6 miesięcy.
Pełnomocnik ds. profilaktyki
Anna Dębicka
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Wydatki na 2014 rok zaplanowane są na
88,7 mln zł, w tym na inwestycje ponad 23 mln zł,
z tego 13,7 mln zabezpieczone kredytem.
Z roku na rok dokładane są Gminie zadania bez
zabezpieczenia finansowego na ich realizację.
Na oświatę i wychowanie w 2014 planuje się
ponad 31 mln zł, w tym na inwestycje 4.6 mln,
m.in. rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Smolcu. Subwencje wyniosą jedynie 12,7 mln.
Nadmieniam, że w 2010 roku wydatki na oświatę
wynosiły 25 mln, w tym inwestycje 7 mln z subwencja oświatowa 9 mln. W porównaniu do 2010
roku wydatki na utrzymanie przedszkoli wzrosły
o 5,4 mln, nie licząc inwestycji. Na pomoc społeczną planuje się 6,1 mln, w tym dotacje z budżetu państwa 4 mln. Gmina dopłaci z własnych
dochodów 2,1 mln zł w 2014 roku. W 2010 roku
wydatki na pomoc społeczną wynosiły 5,5 mln zł,
dotacje 4,2 mln, a dopłata Gminy 1,3 mln zł. Tendencje po stronie wydatków są niekorzystne,
bo: wzrastają wydatki na oświatę szybciej niż
przyznawane subwencje, zwiększa się dopłata
Gminy na pomoc społeczną, oraz zmniejsza się
kwota na inwestycje finansowane z bieżących
dochodów, muszą być wspomagane kredytem.
Planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 13,7 mln zł. na pokrycie niedoboru
środków 8,5 mln, oraz na spłatę rat pożyczek
i kredytów 5,2 mln.
Rada Miejska podjęła wniosek aby środki
zwolnione w przetargach przeznaczyć w dużej mierze na zmniejszenie kredytu. Podobny
wniosek podjęła Rada Miejska w ubiegłym
roku, planowany był kredyt 9,6 mln, a faktycznie zaciągnięty kredyt wyniósł 200 tys zł.
Rada Miejska podjęła także wniosek o przeznaczenie dodatkowych środków w ciągu
roku, zwolnionych po przetargach, na inwestycje w zakresie oświetlenia, wykonania
chodników i remontów dróg gminnych.
W 2014 roku nie zmienią się ceny wody,
ścieków i kwoty abonamentów. Rada Miejska
podjęła m.in. uchwałę o przedłużeniu czasu
obowiązywania taryf na te media do dnia

31 grudnia br. W celu złagodzenia społecznych
skutków, Rada podjęła uchwałę o utrzymaniu
na tym samym poziomie dopłaty tj. 1,43 zł
netto/m3 do ceny odprowadzanych ścieków.
Niepokojącym jest fakt zwiększenia opłat za
wywóz odpadów z posesji i odczucia niezadowolenia mieszkańców. Wydatki muszą zbilansować się z dochodami. Wprowadzona ustawa
od lipca 2013 roku spowodowała znaczny
wzrost kosztów, które przedstawiono Radzie
Miejskiej. Wyjaśnienie w tej sprawie przedstawiono mieszkańcom i uzasadniono, dlaczego ten wzrost był konieczny na stronie 5.
Osoby i rodziny o niskich dochodach mogą
starać się o ulgi indywidualne (umorzenie,
odroczenie terminu płatności lub rozłożenie
na raty), wnioski w tej sprawie należy kierować do Burmistrza.
Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy:
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy
1. Maja i rzeki Strzegomki,
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skałka,
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Pietrzykowice-Rybnica w rejonie ulicy Wrocławskiej.
Informuję, że protokół z obrad sesji Rady Miejskiej, po zatwierdzeniu na następnej sesji Rady
Miejskiej będzie umieszczony na BIPie, w zakładce: Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się
30 stycznia.
Tematem będzie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
DLA ROLNIKÓW
Przypominamy, że od 01.02.2014 r. do 28.02.2014 r. można składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do
tego rejestru,
• imienne faktury VAT stanowiące dowód zakupu ON w okresie od 01.08.2013 r. do 31.01.2014 r.,
• oświadczenie o dzierżawionych gruntach rolnych lub potwierdzone umowy dzierżaw.
Limit zwrotu podatku w 2014 roku wynosi:

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie

od 1 do 30 kwietnia 2014 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WPOiEA

I N F O R M AC J E U M i G

Dowody
osobiste

Informujemy, że posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
• zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
• uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej
ustalenie tożsamości osoby,
• upływu terminu ważności dowodu osobistego.
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym
najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje
wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania
nowego dokumentu.
Dowód osobisty jest unieważniany:
• z dniem zawiadomienia o jego utracie,
zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
• z dniem utraty obywatelstwa polskiego
przez jego posiadacza;
• z dniem zgonu jego posiadacza;
• z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
• z dniem upływu ważności dowodu osobistego
• w przypadku zmiany danych zawartych
w dowodzie osobistym (np. nazwiska,
adresu zameldowania), traci on ważność
po upływie 3 miesięcy od dnia zaistnienia zmian.
Dowód osobisty jest wydany na czas
oznaczony i jest ważny:
• 10 lat od daty jego wydania - w przypadku osób, które ukończyły 18 lat;
• 5 lat od daty jego wydania – w przypadku
osób, które nie ukończyły 18. roku życia;
• na czas nie oznaczony – w przypadku
osoby, która ukończyła 65. rok życia, o ile
osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu
osobistego z takim terminem ważności.
Wydział Spraw Obywatelskich

Płacę tylko
za siebie

– niekoniecznie
za mojego
sąsiada!
Szanowni Państwo,
w ślad za informacją o zmianie opłat za wywóz odpadów apelujemy wraz z radnymi
Rady Miejskiej o podjęcie wspólnych działań
w celu wyeliminowania przypadków wrzucania odpadów do naszych pojemników bez
wnoszenia z tego tytułu stosownej opłaty.
Na wzrost stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ mają:
• odpady wrzucane przez różnego rodzaju
podmioty gospodarcze do pojemników na
odpady komunalne (za wywóz i składowanie tony gruzu i materiałów budowlanych
trzeba zapłacić około 144 zł), a kiedy znajdą się w pojemniku na odpady zmieszane
kosztują 425 zł za tonę,
• część podatników deklaruje mniejszą liczbę
osób w rodzinie, niezgodną z rzeczywistością,
• nowe rodziny, które rozpoczynają zamieszkiwanie na naszym terenie nie legalizują
swojego pobytu, a produkują i oddają odpady komunalne.
Apelujemy, pomóżcie Państwo wyeliminować
te nieprawidłowości, a opłata za śmieci będzie niższa. Nie akceptujmy sytuacji, w której nie wszyscy finansują śmieciowy system.
Gdy każdy będzie płacił za zagospodarowanie swoich odpadów to opłata ulegnie
zmniejszeniu.
Wydział Podatków, Opłat
i Egzekucji Administracyjnej

INFORMACJA USC
Informujemy, że w 2014 roku będzie istniała dodatkowo możliwość zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w następujące soboty tj.:
15.02.2014; 15.03.2014; 12.04.2014; 10.05.2014; 07.06.2014; 12.07.2014; 09.08.2014;
13.09.2014; 18.10.2014; 22.11.2014; 06.12.2014.

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 2014 roku obchodzą rocznicę 50-lecia,
60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego 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

Najważniejsze
inwestycje
2014
L.P.

INWESTYCJA

WARTOŚĆ

1.

Budowa chodnika,
Kąty Wr., ul. Popiełuszki

2.

Pomoc finansowa dla Powiatu
Wrocławskiego – Smolec

300000,00 zł

3.

Budowa drogi
w ul. Jarzębinowej w Smolcu

923000,00 zł

4.

Budowa drogi w ul. Tymiankowej
i Ziołowej w Krzeptowie
wraz z oświetleniem

250000,00 zł

5.

Modernizacja poboczy dróg –
chodniki i nakładki asfaltowe

1515173,00 zł

6.

Przebudowa drogi
Smolec – Krzeptów

2410000,00 zł

7.

Budowa cmentarza w Smolcu

300000,00 zł

8.

Rozbudowa cmentarza
w Kątach Wrocławskich

200000,00 zł

9.

Zakup samochodu
dla OSP Małkowice

250000,00 zł

3719600,00 zł

10.

Zakup i montaż bramy garażowej
– OSP Gniechowice

38000,00 zł

11.

Zakup motopomp
dla OSP Małkowice i Smolec

16800,00 zł

12.

Rozbudowa monitoringu gminy

30000,00 zł

13.

Rozbudowa szkoły w Sadkowie

100000,00 zł

14.

Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz
4500000,00 zł
z infrastrukturą towarzyszącą

15.

Wykonanie podłoża boiska
szkolnego do gry w koszykówkę,
Szkoła Podstawowa Małkowice

16.

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Baranowicach i Bliżu

1700000,00 zł

17.

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Sadkowie

2800000,00 zł

18.

Budowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przebudową
400000,00 zł
drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie

19.

Budowa oświetlenia
i wykonanie projektów

802000,00 zł

20.

Remont i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Gądowie

270000,00 zł

21.

Remont i przebudowa świetlicy
wiejskiej we Wszemiłowicach

286000,00 zł

22.

Budowa boiska do gry
w koszykówkę
w Mokronosie Górnym

23.

Budowa placu zabaw
przy ul. Brzozowej
w Kątach Wrocławskich

100000,00 zł

24.

Budowa placu zabaw
w Zachowicach

275000,00 zł

25.

Doposażenie placów zabaw

200311,00 zł

26.

Montaż piłko chwytów,
bramek i ogrodzeń

90000,00 zł

27.

Urządzenie placu zabaw
w Starym Dworze

35000,00 zł

35000,00 zł

70000,00 zł
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Uroczyste
wręczenie medali!
Uroczyste
wręczenie
medali!

Wieczór
w Filharmonii
Program:
Ph. Glass

I Koncert skrzypcowy

D. Szostakowicz

X Symfonia e moll op. 93

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńW 2013 r. Urząd Stanu Cywilnego w Kątach
skiego obchodzili Państwo: Jadwiga i StaniWrocławskich wystąpił z wnioskiem do Presław Gidzińscy, Janina i Jan Kijak, Czesława
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie
i Jan Siedlarczek, Maria i Marian Froniewscy,
medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Krystyna i Kazimierz Jaroszewicz, Krystydla par z terenu Gminy Kąty Wrocławskie
W 2013r. Urząd Stanu Cywilnego w Kątach
Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do
na i Henryk Simińscy, Stanisław i Czesława
i Gminy Mietków. Uroczyste wręczenie mePrezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
o nadanie
za długoletnie
pożycie
małżeńskie
dla
Raczyńscy,
Stanisława
i Edward
Depowscy,
dali odbyło
się w Gminnym
Ośrodku
Kultury medali
par ziterenu
Kąty
Wrocławskie
i Gminy
Uroczyste
odbyło
Andrzeja
i Ryszardwręczenie
Kozłowscy.medali
Jubilatom
poSportuGminy
w Kątach
Wrocławskich.
Pary
stawi- Mietków.
nownie
składamy życzenia
wielu wspólnych
się wraz zOśrodku
rodzinami
oraz zaproszonymi
się włyGminnym
Kultury
i Sportu w Kątach
Wrocławskich.
Pary stawiły
się wraz
lat życia w zdrowiu i radości.
gośćmi, by odebrać medale z rąk Burmistrza
z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi, by odebrać medale z rąk Burmistrza Miasta i Gminy
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Antoniego
Burmistrz
Miasta
Kąty Kopcia.
Wrocławskie
Antoniego Kopcia. Uroczystość uświetnił swoją obecnością
Wójt Gminy
Uroczystość uświetnił swoją obecnoi Gminy Kąty Wrocławskie
Mietków
Adam
Kozarowicz.
Jubileusze
długoletniego
pożycia
małżeńskiego
obchodzili
ścią Wójt Gminy Mietków Adam Kozarowicz.
oraz pracownicy Urzędu

Wyjazd odbędzie się:

31.01.2014, godz. 17.50

spod GOKiS przy ul. Zwycięstwa 23
Wykonawcy:
Michał Klauza – dyrygent
Piotr Pławner – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej

BILETY W CENIE 25 ZŁ

do nabycia
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich

Państwo: Jadwiga i Stanisław Gidzińscy, Janina i Jan Kijak, Czesława i Jan Siedlarczek,
Maria i Marian Froniewscy, Krystyna i Kazimierz Jaroszewicz, Krystyna i Henryk Simińscy,
(pokój nrAndrzeja
11b), w i godzinach
NA WYBÓR
Stanisław OGŁOSZENIE
i CzesławaKONKURSU
Raczyńscy,
Stanisława i Organizacyjny
Edward Depowscy,
Ryszard
REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO:
urzędowania oraz na stronie internetowej
Kozłowscy. Jubilatom
ponownie
składamy życzenia wielu wspólnych lat życia w zdrowiu
„Rehabilitacja
Lecznicza
www.bip.katywroclawskie.pl.
(Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców
i radości.
Termin realizacji umowy: od podpisania umoMiasta i Gminy Kąty Wrocławskie”

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wrocławskie
na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.
zm.) oraz art. 114-116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów leczniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora
programu zdrowotnego dot. „Rehabilitacja
Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.
Oferenci, uczestniczący w niniejszym konkursie
muszą spełniać wszystkie wymagania wynikające
z oświadczeń i dokumentów, których listę przedstawiono w Szczegółowych Warunkach Konkursu
(SWK) oraz inne wymagania tam określone.
Szczegółowe warunki konkursu w tym projekt umowy, obowiązujące formularze oferty,
dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, Wydział

Aktualizacja
informacji
o organizacjach
pożytku
publicznego

U
U

ycznych może przekazad 1% swojego
go celu społecznego. Podatnicy sami
y skorzystało na tym najbliższe
o domu”, czyli działające lokalnie, z

rzekazad 1% podatku dochodowego.
cznego można odnaleźd w Internecie
.ms.gov.pl. W biuletynie

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego i osoby fizyczne z terenu gminy Kąty
atkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PITWrocławskie
podatku należnego
na rzecz organizacjido przekazywania informacji

akim widnieje w Krajowym Rejestrze
o podatku. Po wyliczeniu wysokości
my kwotę, którą chcemy przekazad dla
podatku należnego, wynikającego z
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wy do 31.12.2014 r.
Oferty można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich (BOK – parter pok.
Nr 10) do dnia 29.01.2014 r. do godz. 16.00.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od
upływu terminu składania ofert. Ocena ofert
nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów. Rozstrzygnięcia konkursu
dokona komisja konkursowa w terminie do
14 dni od upływu terminu do składania ofert.
W toku konkursu oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów na zasadach
określonych w SWK. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu.
Wydział OR

Bezpłatne szkolenia

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
pracownicy
Urzędu.
Woraz
związku
z planowanym
w dniach 17 luty

– 03 marca 2014 naborem wniosków, zapraszamy do Urzędu Gminy w Kobierzycach (Sala błękitna), na bezpłatne szkolenia z zakresu działań:
4.02.2014 godz. 16.00–19.00 przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy z Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
6.02.2014 godz. 16.00–19.00 przygotowanie
wniosku o przyznanie pomocy z Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe Projekty.

o możliwości przekazania 1% podatku na
rzecz danej osoby lub instytucji.
Na informacje czekamy do 10 lutego br. pod
e-mailem or@katywroclawskie.pl i numerem telefonu 71 390 71 46. Należy przekazać
informacje wg poniższego schematu:
Nazwa instytucji pożytku publicznego: …
Numer KRS: …
Informacje uzupełniające: …
Informacje zostaną wydrukowane dwukrotnie: w lutym i kwietniu.

Dla beneficjentów już realizujących projekty przygotowaliśmy szkolenia w dniach
11 i 13 luty w godzinach 16.00–19.00, również w Sali błękitnej w Urzędzie Gminy Kobierzyce. Szkolenia będą z zakresu: przygotowanie wniosków o płatność i rozliczanie
projektów. Beneficjentów już realizujących
projekty zapraszamy również do skorzystania
z bezpłatnego doradztwa w biurze Lider A4.
Małgorzata Żurawska
Wiceprezes Stowarzyszenia Lider A4

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP,
wspierając w ten sposób realizację ważnego
celu społecznego. Podatnicy sami decydują, której organizacji przekażą część swoich
podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe otoczenie, podatnicy często wspierają
organizacje „blisko swojego domu”, czyli
działające lokalnie, z której nazwą i efektami
działania już się wcześniej spotkali.
WS
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Analiza gospodarowania odpadami
– dlaczego tak drogo?
żemy znacząco zmniejszyć masę bioodpadów.
Jeśli gruz i odpady budowlane trafią do PSZOK-u
tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, to zostaną wykorzystane na
wykonanie podbudowy dróg. Gruz wrzucony
do pojemnika na odpady zmieszane kosztuje
425 zł za tonę. Prosimy w tym miejscu mieszkańców o zwracanie uwagi na podjeżdżające
samochody, z których wyrzucany jest gruz
Odpady zmieszane
Odpady segregowane
Wystawka i GPGO
Okres
Koszty (zł)
do pojemników przy drogach osiedlowych.
(Mg)
(Mg)
ul. Mireckiego (Mg)
Poczujmy się gospodarzami naszej Gminy!
I – VI
3.590
221
94
1.896.700
W bieżącym roku będzie wprowadzony w szkoVII- XII
3.482
449
264
2.252.800
łach i przedszkolach program zbiórki makuWorki
11.850
do segregacji
latury. Środki pozyskane przez te placówki ze
Pojemniki
108.050
sprzedaży makulatury zostaną przeznaczone
Ogółem
7.072
670
358
4.269.400
dla dzieci. Makulatura, która zastanie zebrana
szkołach i przedszkolach nie trafi do systemu
gospodarowania odpadów. Po zmianie przepiAby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tyorganizowanego przez gminę. Zmniejszą się
sów odpady muszą być zbierane selektywnie
tule - podane wyżej ilości wytworzonych odwówczas nasze koszty selektywnej zbiórki,
i mogą trafiać tylko do Regionalnych Instalacji
padów przeliczyć należy na jednego mieszwspierajmy więc tę akcję.
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Ich
kańca. Otrzymamy wówczas informację, że
Segregujmy! Segregowanie surowców wtórnych
przetwarzanie to proces technologiczny barw naszej gminie statystyczny mieszkaniec
jest kosztowne, ale konieczne. Musimy segregodzo kosztowny. Obecnie prawo zabrania skławytwarza 356 kg odpadów zmieszanych
wać coraz więcej, aby osiągnąć wymagane pradowanie nieprzetworzonych odpadów. Cena
i zbiera selektywnie 32 kg surowców tj. łączwem poziomy odzysku. Jeśli ich nie osiągniemy
tony odpadów przyjmowanych do Instalacji
nie 388 kg. Od lat zwracamy uwagę na ko– będziemy płacić kary do Unii Europejskiej.
wraz z kosztami transportu wynosi 425 zł.
nieczność ograniczenia masy wytwarzanych
Zamieszczone informacje tłumaczą przyczyGmina występowała do Urzędu Marszałkowodpadów.Gminy sąsiednie, które nie miały
nę wzrostu stawek opłaty w 2014 r. Jeśli nie
skiego o zmianę miejsca dostarczania odpasystemu takiego jak nasz podają, że ilość wyzmniejszymy ilości wytwarzanych odpadów
dów, niestety nie uzyskaliśmy na to zgody.
twarzanych odpadów przez jednego mieszto stawka będzie się kształtować na poziomie
Dowożenie odpadów do Rudnej Wielkiej k. Ra18 złotych. Aby jednak zakończyć optymiwicza kosztuje Gminę, a tym samym naszych
stycznie – zachęcamy wszystkich do małych
mieszkańców.
działań – „unikajmy, ograniczajmy, gospoKiedy wiemy co decyduje o wysokości ponodarujmy odpadami” aby uzyskać efekty jak
szonych przez nas opłat przychodzi czas na
mądrym, stole”
starym przysłowiu - „Ziarnko do
refleksje. Co można zrobić „W
abyprzedszkolu
nie było takprzy w
wigilijnym
ziarnka a zbierze się miarka”. Wszystkie te
drogo, aby mniej płacić ? Odpowiedź brzmi:
działania pozwolą na zmniejszenie kosztów,
podjąć działania, które zależą od nas. Trzeba
które mają odzwierciedlenie w wyliczonych
ograniczyć wytwarzanie odpadów. Do pojemstawkach. Pamiętać jednak musimy zawsze, że
ników oddawać mniej, zagospodarowywać we
gospodarowanie odpadami ma cel nadrzędny
własnym zakresie wszystko co jest możliwe.
– ochronę środowiska, w którym żyjemy!
Jeśli uruchomimy kompostowniki na obszarze
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej to moWydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Upłynęło 6 miesięcy od wdrożenia w życie
nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Początek roku jest
właściwym czasem na podsumowania, dlatego przedstawimy Państwu analizę gospodarowania odpadami w minionym roku. Tabela
poniżej zawiera dane w ujęciu sześciu i dwunastu miesięcy.

„W przedszkolu
przy
wigilijnym stole”
Tradycyjnie jak co roku całe nasze przedszkole zasiadło do wigilijnego stołu, by
wspólnie uczcić zbliżające się święta Bożego
Narodzenia. Dnia 18 grudnia 2013 r., niczym
wielka rodzina, przeżywaliśmy ten radosny
dzień wraz z zaproszonymi gośćmi, m.in.

kańca kształtuje się na poziomie 160–240 kg
w skali roku. We Wrocławiu i innych dużych miastach Dolnego Śląska mieszkańcy wytwarzają
380–420 kg/M/r . Są to ilości znacznie wyższe
niż średnie krajowe, co wskazuje na wyższy
standard życia w naszym województwie.
Drugim czynnikiem, który wpływa na opłaty
ponoszone przez mieszkańców jest cena za-

i płynące ze sceny życzenia podkreśliły uroBurmistrzem Kątów Wrocławskich p. A . Kopczysty charakter wspólnego świętowania.
ciem, księdzem proboszczem R. Reputałą,
Na początku Nowego Roku 2014 pragniemy
przewodniczącą Rady Miejskiej p. Z. Kozińrównież i my
ską i innymi pracownikami UMiG. Świąteczne
Tradycyjnie
jak co rokusięcałe
nasze przedszkole zasiadło do wigilijnego stołu, by wspólnie
spotkanie rozpoczęło
przedstawieniem
przy tej pięknej sposobności,
uczcid
zbliżające
się święta
Bożego
Narodzenia. Dnia 18 grudnia 2013r., niczym wielka
jasełkowym
„na góralską
nutę”
w wykonaniu
życzyć Wszystkim dużo radości,
rodzina,
przeżywaliśmy
radosny
dzieci 6-letnich
z grupyten
„Misiów”,
w dzieo
którymwraz z zaproszonymi gośdmi, m.in. Burmistrzem
aby wszystkim się darzyło,
Kątów
Wrocławskich
Kopciem,
proboszczem R. Reputałą, przewodniczącą
w role aktorów
wcielili p.
sięA.
także
rodziceksiędzem
dziez
roku na rok lepiej było. Hej!
ci z tej
grupy oraz
nasze
małe ipociechy
z gruRady
Miejskiej
p. Z.
Kozioską
innymi pracownikami
UMiG. Świąteczne spotkanie rozpoczęło
py „Jagódek”.
Zimowa jasełkowym
scenografia, tradycyjne
się
przedstawieniem
„na góralską nutę” w wykonaniu
6-letnich
z grupy
Pracownicy dzieci
Przedszkola
Publicznego
góralskie stroje,
wspólnie
kolędy się także rodzice dzieci zw tej
Kątach
Wrocławskich
„Misiów”,
w którym
w roleśpiewane
aktorów wcielili
grupy
oraz nasze
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małe pociechy z grupy „Jagódek”. Zimowa scenografia, tradycyjne góralskie stroje, wspólnie
śpiewane kolędy i płynące ze sceny życzenia podkreśliły uroczysty charakter wspólnego

SPORT • INNE
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

TYGRYSY
OBÓZ
ZAPAŚNICZY
W CZASIE
ZIMOWYCH
OBÓZ
ZAPAŚNICZY
W FERII
CZASIE
FERII
2014 WRAZ Z KADRĄ WOJEWÓDZKĄ MŁODZIKÓW

ZIMOWYCH 2014 WRAZ Z KADRĄ
ji
WOJEWÓDZKĄ MŁODZIKÓW
ZGRUPOWANIA:
WsiTERMIN
Wrocławskiej
15.02–23.02.2014
r. (9 dni)
TERMIN ZGRUPOWANIA : 15.02 – 23.02. 2014 r. ( 9 dni )

MIEJSCE ZGRUPOWANIA : Ośrodek Sportowy ‘’ROKITA’’ Brzeg Dolny

DODATKOWE INFORMACJE : Hotel ‘’Rokita” : pokoje 2–3 osobowe z
łazienką, basen, oraz Aquapark, lodowisko, hala zapaśnicza 4 maty rozłożone na
stałe, hala do gier zespołowych, restauracja, sklepik i kawiarenka, wszystko na
MIEJSCE
ZGRUPOWANIA:
miejscu. Wyśmienite
warunki do treningów i rekreacji.

Ośrodek Sportowy ‘’ROKITA’’ Brzeg Dolny
TRANSPORT : Bus lub PKP.

DODATKOWE
INFORMACJE: Hotel ‘’Rokita”,
WYŻYWIENIE : śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, napoje.
pokoje 2–3 osobowe z łazienką, basen, oraz
TRENINGI : 2x dziennie
+ rozruchy, hala
będą urozmaicone
– Basen, Aquapark,
Aquapark,
lodowisko,
zapaśnicza
4 maty
mata zapaśnicza, gry zespołowe, łyżwy, sanki, marszobiegi, zabawy na śniegu.
rozłożone
na stałe, hala do gier zespołowych,
restauracja,
i kawiarenka,
na
wszystkich
przepisów
z
OPIEKA : niezbędnych
trenerzy isklepik
kierownik, oraz
obsługa
na ośrodku. wszystko
miejscu.
Wyśmienite warunki do treningów i
dardami
fabryki
UBEZPIECZENIE
NNW : Zgrupowanie objęte jest ubezpieczeniem
rekreacji.
klubowym.

zanych Każdy
ze stratami
uczestnik obozu musi posiadać badania lekarskie od lekarza medycyny
TRANSPORT:
Bus od
lub
PKP
sportowej lub zaświadczenie
lekarza
rodzinnego.

Zaliczka – 200 zł.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń wraz z zaliczką.

WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, napoje.
TRENINGI: 2 x dziennie + rozruchy, będą urozmaicone – Basen, Aquapark, mata zapaśnicza, gry
zespołowe, łyżwy, sanki, marszobiegi, zabawy na
śniegu.
OPIEKA: trenerzy i kierownik, oraz obsługa na
ośrodku.
UBEZPIECZENIE NNW: Zgrupowanie objęte jest
ubezpieczeniem klubowym.
Każdy uczestnik obozu musi posiadać badania
lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego.
Zaliczka – 200 zł.
Liczba miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń wraz z zaliczką.
Więcej informacji u trenerów:
Hieronim Kuryś – 605745010
Grzegorz Graczykowski – 534745424

Sprostowanie
W związku z pomyłką drukarską
w kondolencjach z powodu śmierci
Grzegorza Kleinerta
Redakcja chciałaby przeprosić
wszystkich, zwłaszcza rodzinę
za błąd w nazwisku zmarłego.
Łączymy się w bólu z rodziną
pana Grzegorza i składamy
najszczersze kondolencje.

Operator Produkcji

Znajomość pakietu MS Office
Książeczki sanepidowskiej
w Oddziale Nestlé Purina
w Nowej Wsi Wrocławskiej
Poznaj zakres obowiązków:
Technik Utrzymania Ruchu
Praca w zintegrowanym zespole produkw Oddziale Nestlé Purina
cyjnym, z zastosowaniem wszystkich niew Nowej Wsi Wrocławskiej
zbędnych przepisów z zakresu zdrowia oraz
Poznaj zakres obowiązków:
bezpieczeństwa, a także w zgodzie ze stanPraca jako technik w zintegrowanym zespole
dardami fabryki
produkcyjnym
Osiąganie ustalonych celów jakościowych,
Przeprowadzanie profilaktycznych procedur
ilościowych oraz związanych ze stratami
konserwacji
Nasza siła wynika z potencjału naszych
Od kandydatów oczekujemy:
Identyfikowanie i naprawianie usterek opepracowników. Szukasz pracy?
Nasza siła wynika
z potencjału naszych pracowników.racyjnych
Szukasznapracy?
Minimum 2 lat doświadczenia w produkcji
terenie fabryki
Chcesz pracować w międzynarodowym
Chcesz
pracować
w
międzynarodowym
koncernie
spożywczym?
Rozumienia specyfiki działalności fabryki
Szkolenie operatorów w zakresie standardów
koncernie spożywczym?
oraz zagadnień
związanych
z bezpieczeńczyszczenia, kontroli oraz smarowania
Dołącz do naszego zespołu na stanowiska:
Dołącz
do naszego
zespołu
na stanowiska:
stwem
Planowanie oraz wykonywanie określonych
Dobrych umiejętności komunikacyjnych
projektów inzynieryjnych
Operator – Lider Obszaru
Zdolności przystosowania się do zmian
Od kandydatów oczekujemy:
w Oddziale Nestlé Purina
Motywacji wewnętrznej
Wykształcenia o profilu elektrycznym oraz
w Nowej Wsi Wrocławskiej
Znajomości języka angielskiego na poziomie
umiejętności mechanicznych (minimum
Poznaj zakres obowiązków:
podstawowym
szkoła zawodowa)
Prowadzenie, szkolenie oraz wspieranie opePodstawowej wiedzy z zakresu narzędzi MS Office
Minimum 3 lat doświadczenia w obszarze
ratorów w swoim obszarze, z zastosowaniem
Książeczki sanepidowskiej
technicznym (preferowany przemysł spowszystkich niezbędnych przepisów z zakresu
żywczy, dóbr konsumpcyjnych lub samochozdrowia oraz bezpieczeństwa, a także w zgodowy)
dzie ze standardami fabryki
Operator Utrzymania Ruchu
Doświadczenia w czynnościach konserwaOsiąganie
ustalonych
celów
jakościowych,
w Oddziale Nestlé Purina
Poznaj
zakres
obowiązków:
cyjnych, biorąc pod uwagę harmonogram
ilościowych oraz związanych ze stratami
w Nowej Wsi Wrocławskiej
oraz bezpieczeństwo
ludzi i proZapewnienie Prowadzenie,
zastępstwa dlaszkolenie
kierownika
zakres
obowiązków:
oraz Poznaj
wspieranie
operatorów
w swoim obszarze,produkcji
z zastosowaniem
wszystkich
duktów
zmiany w razie niezbędnych
jego nieobecności
Obsługa,
konserwacja
oraz
kontrola
urządzeń
przepisów z zakresu zdrowia oraz bezpieczeństwa, a także w zgodzie ze standardami fabryki
Doświadczenia
Od kandydatów
oczekujemy:
energetycznych ilościowych
w fabryce (kotłownia,
spręOsiąganie
ustalonych celów jakościowych,
oraz związanych
ze stratami w środowisku TPM
Znajomości technik planowania oraz wykoWykształcenia zawodowego
żarkownia oraz oczyszczalnia ścieków)
Zapewnienie zastępstwa dla kierownika zmiany w razie jego nieobecności
nania konserwacji
Minimum 2 lat doświadczenia w produkcji
Raportowanie produkcji oraz zużycia źródeł
umiejętności komunikacyjnych
żywności
energii
Od kandydatów oczekujemy:Zapewnienie bezpiecznego użytkowania urzą- Rozwiniętych
oraz pracy zespołowej
Pozytywnego stosunku do pracy i zdolności
Zdolności analitycznych w rozwiązywaniu
do współpracy z innymi
dzeń energetycznych
Wykształcenia zawodowego
problemów
Umiejętności przywódczych
Zaangażowanie w osiąganie wyznaczonych
Minimum 2 lat doświadczenia
w produkcji
żywności
Znajomości pakietu MS Office
Umiejętności komunikacyjnych
oraz pracy
celów
w zakresie
zmniejszenia zużycia wody
Pozytywnego stosunku do pracy
zdolności do współpracy z innymi
Znajomości języka angielskiego na poziomie
w grupie
oraz ienergii
Umiejętności
przywódczych
podstawowym
Znajomości języka
angielskiego
na poziomie
Od kandydatów oczekujemy:
oraz pracy
w grupiezawodowego
Uprawnień energetycznych
podstawowym Umiejętności komunikacyjnych
Minimum
wykształcenia
Książeczki sanepidowskiej
Dobrej znajomości
pakietu MS
Office angielskiego
Minimum
roku/dwóch
lat doświadczenia zaZnajomości
języka
na poziomie
podstawowym
Uprawnień energetycznych
(1
oraz
2
grupy)
wodowego
Dobrej znajomości pakietu MS Office
Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) wraz
Książeczki sanepidowskiej
w zakresie obsługi urządzeń koUprawnień energetycznych (1Uprawnień
oraz 2 grupy)
ze wskazaniem nazwy stanowiska, prosimy
Oferujemy: Książeczki sanepidowskiej tłowni, sprężarkowni oraz oczyszczalni ścieków
przesyłać na adres:
Możliwość zdobycia doświadczenia w dynaPraktyczna znajomość struktury maszyn oraz
Więcej informacji u trenerów :
Hieronim Kuryś
– 605 745 010
Grzegorz Graczykowski – 534 745 424

Operator – Lider Obszaru
w Oddziale Nestlé Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

micznym środowisku międzynarodowej firmy
procesów energetycznych
rekrutacja.purina@pl.nestle.com
Oferujemy:
Bardzo dobrą atmosferę pracy
Wiedza o wpływie procesów energetycznych
do dnia 07.02.2014
Sponsorowane ubezpieczenie na życie
na technologię i produkcję
Możliwość zdobycia doświadczenia
w dynamicznym
firmy
Opiekę medyczną
Uprawnienia
energetyczne środowisku międzynarodowej
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie
Bardzo dobrą atmosferę pracy
Fundusz emerytalny
Zdolność do pracy pod presją czasu
danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo
Sponsorowane
ubezpieczenie
na życie pracy zespołowej
Dodatkowe korzyści
zgodnie z polityką
firmy
Umiejętność
do kontaktu z wybranymi kandydatami.
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Opiekę medyczną
Fundusz emerytalny

OGŁOSZENIA

REGENERACJA

Silników wciągarek (lawet),
silników nadmuchu, prądnic oraz
silników do podnoszenia pługów
śnieżnych;
- aut osobowych
- ciężarowych
- sprzętu ciężkiego
- lokomotyw
Naprawiamy „na poczekaniu”

Żarów k. Świdnicy, ul. Pogodna 3
Tel. 607-848-934; 74/ 858 07 14

Dla dzieci:
Nasze usługi:
 indywidualne podejście do najmłodszych pacjentów
 kompleksowe i bezbolesne leczenie stomatologiczne
 chirurgia stomatologiczna: usuwanie ósemek, resekcje  kolorowe wypełnienia oraz owocowe znieczulenia
 ekrany TV z bajkami
 protetyka: korony, mosty i protezy

wizyty adaptacyjne dla dzieci oraz rodziców
 nowoczesne leczenie kanałowe i diagnostyka RTG

nagrody
po każdym zabiegu
 ortodoncja: aparaty ruchome, stałe, estetyczne
 leczenie chorób przyzębia
ZAPRASZAMY NA DARMOWE
 profesjonalne czyszczenie zębów: scaling, piaskowanie
KONSULTACJE ORAZ PRZEGLĄD
 wybielanie zębów oraz biżuteria nazębna
 medycyna estetyczna: botox, wypełniacze

REJESTRACJA TEL. 510 10 80 90

 przyjazna atmosfera, komfort i bezpieczeństwo !
Medenti Klinika Dentystyczna Kąty Wrocławskie
UL.Kołłątaja 15 U3 Osiedle Wiedeńskie-obok Banku SPÓŁ.  wszystkie usługi objęte gwarancją !
TEL. 510 10 80 90 // mail: rejestracja@medenti.pl
 korzystne ﬁnansowanie ratalne !

OKNA

– SERWIS
SPRZEDAŻ, MONTAŻ
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA, WYSOKA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE

OFERUJEMY:

REGULACJĘ OKIEN
WYMIANĘ SZYB
WYMIANĘ USZCZELEK
WYMIANĘ OKUĆ

PROSTOWANIE SKRZYDEŁ OKIENNYCH
Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą

OKNA, DRZWI, BRAMY, PARAPETY,
ROLETY, ŻALUZJE i inne dodatki
na stronie internetowej lub w siedzibie firmy

M&G OKNA, ul. Stawowa 28
Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie

Tel. 607 263 442

882 762 963

biuro@mgokna.pl
www.mgokna.pl

www.medenti.pl // www.facebook.pl/medenti

NOWA KLINIKA DENTYSTYCZNA
W KĄTACH WROCŁAWSKICH

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390 71 46
• AGENCJA UBEZPIECZENIOWA MTU, TUW
Pocztowe, bezpłatna kalkulacja na e-mail:
ubezpieczenia.sienko@gmail.com,
tel. 692 886 321
• BIURO RACHUNKOWE, KĄTY WROCŁAWSKIE
tel. 71 311-96-67, 509-705-821
• TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie,
tel. 71 397 10 77, kom. 501 023 397
• Akademia Sportu „SPORT-KĄTY” zbiera
zapisy dla młodzieży szkolnej z Nauki i
Doskonalenia Pływania na basenach krytych.
tel.: 609-020-719, 693-574-545
• Poczta-Polska Agencja Pocztowa
nowy punkt przy ul. Nowowiejskiej 3
(naprzeciwko Biedronki) zaprasza.
• MIÓD PROSTO Z ULA, Pasieka Smolecka
ul. Bukowa 81 Smolec,
tel. 533 183 897
• Kupie mieszkanie 2/3-pokojowe na
parterze w Kątach Wr., tel. 693 597 987
• Sprzedam dom do małego wykończenia
tel. 511 458 957
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Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30; środa 7.30-16.00; piątek 7.30-15.00
tel. +48 71 390 72 00, fax +48 71 390 72 01, www.katywroclawskie.pl, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl

