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BURMISTRZ  
Łukasz Zbroszczyk – 71 390 72 10
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Katarzyna Łapińska-Szymańska – 71 390 72 10
SEKRETARZ Lucyna Garbaczonek – 71 390 72 15
SKARBNIK Małgorzata Wujciów – 71 390 72 29
ZASTĘPCA SKARBNIKA Barbara Hajłasz – 71 390 71 69 

Wydział Obsługi Klienta 
e-mail: sekretariat@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału  Iwona Tatarek – 71 390 72 10

Biuro Obsługi Klienta – UMiG Kąty Wrocławskie
e-mail: wok@katywroclawskie.pl
Inspektor ds. Kancelaryjnych Magdalena Zawisza – 71 390 72 00
Inspektor ds. Biura Obsługi Klienta  
Magdalena Klepuszewska – 71 390 72 06
Pomoc administracyjna  Monika Styczeń – 71 390 71 61

Biuro Obsługi Klienta – Smolec
(budynek przychodni wejście od strony przedszkola)  
ul. Wierzbowa 9, czynne: pn 7:30-15:30, wt-śr 9:00-15:45,  
czw-pt 7:30-14:00  
Poinspektor Beata Rajca  – 71 336-20-05
Inspektor  Magdalena Krawiec-Sobota – 71 336 20 05

Wydział Dróg i Transportu
e-mail: drogi@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału  Stanisław Chojecki  – 71 390 71 59

Wydział Finansowy
e-mail: fn@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału  Małgorzata Komarnicka – 71 390 72 04

Wydział Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami
e-mail: gign@katywroclawskie.pl geodezja@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału  Krystyna Zaracka – 71 390 72 39

Wydział Gospodarki Przestrzennej
e-mail: gp@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału  Przemysław Nowacki – 71 390 72 26

Wydział Gospodarki Komunalnej
e-mail: gk@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału  Piotr Litwin – 71 390 72 25

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
e-mail: ochrona@katywroclawskie.pl, osir@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału  Jadwiga Wójcik – 71 390 72 08

Wydział Organizacyjny
e-mail: or@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału Renata Spleśniak  – 71 390 72 05

Wydział ds. Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi
Kierownik Wydziału Violetta Bigda – 71 390 72 28

Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji
e-mail: prii@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału Agnieszka Litwin – 71 390 72 36

Wydział Podatków i Opłat
e-mail: pio@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału Małgorzata Rydzewska – 71 390 71 41

Wydział Spraw Obywatelskich
e-mail: so@katywroclawskie.pl 
Kierownik Wydziału Krystyna Lisiecka – 71 390 72 11

Urząd Stanu Cywilnego
e-mail: usc@katywroclawskie.pl 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
Krystyna Lisiecka – 71 390 72 11
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
Katarzyna Gidzińska  – 71 390 72 18

Ważne telefony

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie.
Przed przystąpieniem do omówienia zre-
alizowanych działań i  aktywności Rady 
Miejskiej w  ostatnim miesiącu ubiegłe-
go roku, proszę o  przyjęcie krótkich ży-
czeń od Rady Miejskiej skierowanych do 
wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie.
W  imieniu Rady Miejskiej życzę, aby 
2019 rok przyniósł Państwu jak naj-
więcej nadziei i  poczucia satysfakcji. 
Wszystkim mieszkańcom życzę pomyśl-
ności, sukcesów, spełnienia marzeń i re-
alizacji przedsięwzięć. Niech Nowy Rok 
dla każdego z  Państwa będzie czasem 
pomyślności, pokoju oraz pokonania 
wszelkich przeciwności. Nich to będzie 
dobry Rok.
W  tym miejscu, chciałbym bardzo po-
dziękować wszystkim stowarzysze-
niom, organizacjom oraz placówkom 
oświatowym zarówno publicznym jak 
i  niepublicznym za zaproszenia na uro-
czyste spotkania wigilijne oraz opłatko-
we, podczas których miałem przyjem-
ność reprezentować Radę Miejską. Przy 
okazji tych spotkań usłyszałem wiele cie-
płych słów kierowanych do nowej Rady 
Miejskiej jak również oczekiwań i nadziei 
związanych z pracą nowo wybranej Rady 
Miejskiej. Z  mojej strony chciałbym za-
pewnić mieszkańców miasta i gminy, że 
radni dołożą wszelkich starań, aby nasza 
społeczność nadal się rozwijała, a  po-
trzeby i  oczekiwania mieszkańców były 
zaspakajane w jak najwyższym stopniu.
W dniu 27 grudnia 2018 roku miała miej-
sce III Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wro-
cławskich. 
Przebieg ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w  2018 roku był rejestrowany i  jest do-
stępny w  Internecie, a także został opu-
blikowany na stronie internetowej gminy 
w  postaci protokołu z  sesji. Chciałbym 
poprzez ten artykuł przybliżyć i zaakcen-
tować kilka najważniejszych punktów 
obrad ostatniej sesji i szerzej je omówić. 
W  sesji uczestniczyli zaproszeni goście 
tj. Radni Powiatu Wrocławskiego: Pan 
Piotr Chmurzyński – pełniący funkcję 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wro-
cławskiego, Pan Sławomir Hryniewicz - 
Prezes Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
Kąteckich, Pan Hieronim Kuryś oraz Pan 
Andrzej Jamrozik. 

Bardzo się cieszę, że byli obecni podczas 
sesji przedstawiciele jednostek pomoc-
niczych tzn.: sołtysi i  przewodniczący 
rad osiedli oraz przedstawiciele stowa-
rzyszeń działających w  naszej gminie, 
a  także Przewodnicząca Gminnej Rady 
Seniorów Pani Krystyna Horak.

Jednym z pierwszych punktów obrad se-
sji było złożenie ślubowania przez Pana 
Dawida Ludwikowskiego, który objął 
mandat radnego w  Okręgu Wyborczym 
nr 2 po Pani Katarzynie Łapińskiej-Szy-
mańskiej, która złożyła mandat w grudniu 
ubiegłego roku, a w międzyczasie objęła 
stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie. Pani Katarzyna 
Łapińska-Szymańska jest pierwszą kobie-
tą w historii naszego miasta, która objęła 
tak ważne stanowisko w  administracji 
gminnej. 
W  imieniu własnym i  Rady Miejskiej 
jeszcze raz gratuluję i  życzę Pani 
Katarzynie wszystkiego najlepszego, 
wytrwałości i  determinacji w  pracy na 
rzecz naszej lokalnej społeczności.
Rada Miejska uhonorowała pamiątko-
wymi dyplomami kilku radnych obecnej 
kadencji oraz kadencji 2014-2018 za kil-
kudziesięcioletnią aktywność w samorzą-
dzie gminnym i  działalność na poziomie 
lokalnych społeczności tj. sołectw. 
W  kolejnym punkcie obrad, Przewod-
niczący komisji stałych Rady Miejskiej 
przedstawili sprawozdania z prac komisji. 
Zachęcam Państwa do zapoznawania się 
ze sprawozdaniami z prac komisji, które 
są publikowane na stronie internetowej 
gminy. Informacje zawarte w  sprawoz-
daniach zawierają bardzo dużo ważnych 
i szczegółowych informacji dotyczących 
spraw i  tematów omawianych podczas 
posiedzeń komisji. To na posiedzeniach 
komisji toczy się merytoryczna dyskusja 
o  zadaniach aktualnie realizowanych 
przez nasz samorząd jak i o planach oraz 
przedsięwzięciach jakie czekają naszą 
społeczność w nadchodzącej przyszłości. 
W  grudniu ubiegłego roku aktywność 
komisji skupiała się przede wszystkim na 
czytaniu projektu uchwały budżetowej 
na rok 2019 i podejmowaniu wniosków 
w  sprawie zmian i  poprawek w  wymie-
nionym powyżej projekcie uchwały. 
Przewodniczący komisji w  swoich spra-
wozdaniach przedstawili wnioski, które 
zostały podjęte przez komisje i  skiero-

wane do Pana Burmistrza. Zdecydowana 
większość wniosków, przedstawionych 
przez komisje została uwzględniona 
i  znalazła odzwierciedlenie w  przedsta-
wionej Radzie Miejskiej uchwale budże-
towej na rok bieżący. Należy podkreślić 
fakt, że wszystkie stałe komisje pozytyw-
nie zaopiniowały projekt uchwały budże-
towej na 2019 rok. 
Szczególnie dużo pracy nad uchwałą 
budżetową i  uchwałami okołobudżeto-
wymi miała Komisja Budżetu i Rozwoju, 
której pracą kieruje Przewodnicząca Pani 
Anna Skórczak. Zasadniczym celem ko-
misji było ograniczenie poziomu zadłu-
żenia gminy, które zostało zaplanowane 
w  projekcie uchwały dotyczącej Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty 
Wrocławskie na kwotę 72,5 mln zł. Należy 
dodać, że autorem pierwotnego projektu 
uchwały budżetowej na rok 2019 był po-
przedni burmistrz Antoni Kopeć. Komisja 
podjęła kilka bardzo ważnych wniosków 
mających wpływ na ostateczny kształt 
uchwały budżetowej oraz pozytywnie 
zaopiniowała uchwały okołobudżetowe, 
a w szczególności uchwałę o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 
W wyniku uwzględniania wniosków ko-
misji Rady Miejskiej oraz wprowadzenia 
przez Pana Burmistrza autopoprawek do 
projektu uchwały budżetowej, został wy-
pracowany plan fi nansowy na rok 2019 
(uchwała budżetowa). Plan fi nansowy 
zakłada osiągnięcie przez gminę docho-
dów budżetowych na poziomie ponad 
143 mln zł, wydatki budżetowe przekro-
czą kwotę 160 mln zł. Defi cyt budżetowy 
został ustalony na poziomie 17,5 mln zł. 
Wprowadzone zmiany pozwoliły obni-
żyć poziom planowanego na rok 2019 
zadłużenia gminy do kwoty 56,1 mln zł. 
Uchwała budżetowa gminy Kąty Wro-
cławskie na rok 2019, uchwała wprowa-
dzająca Wieloletnią Prognozę Finansową 
oraz pozostałe uchwały okołobudżetowe 
zostały uchwalone przez Radę Miejską. 
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę 
Miejską podczas sesji w dniu 27 grudnia 
2018 roku zostały przeze mnie podpisa-
ne w dniu 31.12.2018 r.

Z poważaniem,
Grzegorz Pacyna

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kątach Wr.

    

INFORMACJE Z PRACY RADY MIEJSKIEJ

INFORMACJA O WAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCIACH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

W dniu 27 grudnia br odbyła się sesja Rady Miejskiej, 
na której został uchwalony budżet Gminy na 2019 rok 
znacznie zmodyfi kowany w stosunku do pierwotnego 
projektu. 
Udało się zredukować defi cyt budżetu z  kwoty 
33.972.000 zł do poziomu 17.557.000 zł tj. o  kwotę 
16.415.000 zł. Ma to bezpośredni wpływ na planowane 
zadłużenie gminy na koniec 2019 roku, które zostanie 
obniżone z kwoty 72.535.260 zł do kwoty 56.120.260 zł.

Dochody zaplanowano w  wysokości 143.114.000 zł, 
z  tego dochody majątkowe wyniosą 11.124.329 zł. 
W tej kwocie mieszczą się dotacje na zadania dofi nan-
sowywane ze środków unijnych i wynoszą 7.863.329 zł. 
Znaczne dochody gmina planuje pozyskać się z podat-
ków i opłat. Będzie to kwota 80.537.605 zł, w tym udział 
w podatku od osób fi zycznych ( z PIT) 37.894.353 zł oraz 
od osób prawnych z (CIT) 4.329.872 zł.
Wydatki zaplanowano w  wysokości 160.671.000 zł, 

w tym na inwestycje w kwocie 49.688.939 zł.

1. Od wielu lat największe środki przeznacza się na 
oświatę i wychowanie, edukację i funkcjonowanie żłob-
ków. W tym roku będzie to kwota 52.066.200 zł, z tego 
na inwestycje 7.798.000 zł. W ramach zadań inwestycyj-
nych będzie realizowana :
• Budowa sali gimnastycznej przy nowej szkole w Sad-

kowie oraz modernizacja istniejącego budynku 
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szkoły,
• Wykonanie projektu i  zakup gruntów pod nową 

szkołę w Krzeptowie,
• Wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną 

w przedszkolu w Kątach Wr.

2. Drugim co do wielkości pod względem przeznaczo-
nych środków na wydatki jest dział gospodarka komu-
nalna i  ochrona środowiska. Łączne nakłady wyniosą 
33.481.381,91 zł, z tej kwoty na inwestycje gmina pla-
nuje wydać 23.269.062 zł.
W tym dziale do ważniejszych inwestycji należą:
• Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- kontynuacja,
• Rewaloryzacja parku w Smolcu i Zabrodziu,
• Rewitalizacja parku w  Kątach Wrocławskich oraz 

w Pietrzykowicach,
• Budowa oświetlenia drogowego.
W ramach programu ochrona powietrza nadal będzie 
kontynuowana dopłata dla mieszkańców do wymiany 
pieców z  paliwa stałego na paliwo ekologiczne oraz 
dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i usu-
wanie azbestu. Na odbiór odpadów komunalnych i se-
lektywną ich zbiórkę gmina wyda 6.000.000 zł.

3. Również znaczącą pozycja w budżecie zajmują wy-
datki z zakresu pomocy społecznej. Łącznie na różnego 
rodzaju zapomogi, zasiłki i inne świadczenia dla rodzin,, 
w tym program 500+ zaplanowano kwotę 22.865.262 
zł.

4. W  dziale transport i  łączność wydatki wyniosą 
11.285.992 zł. Zaplanowano środki na zbiorowy trans-
port lokalny w  kwocie 1.450.000 zł oraz na krajowe 
pasażerskie przewozy kolejowe 150.000 zł. W  kwo-
cie ogólnego planu na inwestycje będzie wydane 
7.830.000 zł. Do tych zadań należy zaliczyć:
• Budowę połączenia drogowego pomiędzy Smol-

cem, a Mokronosem Górnym,
• Budowę ul. Legionów w Kątach Wr,

• Modernizację poboczy dróg - chodniki i  nakładki 
asfaltowe,

• Rozpocznie się modernizacja ul. Żeromskiego oraz 
przebudowa drogi w  ul. Zwycięstwa, Kościuszki 
i Norwida w Kątach Wr, wybudowany będzie parking 
w Jaszkotlu.

Zadania z dofi nansowaniem środków unijnych to: 
• Budowa ul. Korczaka w Kątach Wr. oraz budowa par-

kingu dla zadania budowa przystanku kolejowego 
w Mokronosie Górnym. 

W  ramach współpracy z  gminą Wrocław oraz Staro-
stwem Powiatowym będzie budowa chodnika w Bog-
daszowicach, a  także budowa łącznika pomiędzy ul. 
Rakietową w Smolcu, a ul. Żwirki i Wigury.

5. W  dziale administracja publiczna ponoszone są 
wydatki na realizację zadań zleconych z  zakresu ad-
ministracji publicznej, obsługę i funkcjonowanie Rady 
Miejskiej w tym Rady Seniorów, funkcjonowanie urzę-
du, promocję gminy, a także na Centrum Usług Wspól-
nych tzw. ZOJO. Łącznie wydatki na te zadania wyniosą 
12.675.735 zł, w tym wydatki inwestycyjne to 35.000 zł.

6. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego prze-
znaczono 9.051.314 zł, w tym dotacja dla GOKiS i Biblio-
teki to kwota 5.650.000 zł, a na remonty i prace restaura-
torskie zabytków dotacja wyniesie 155.500 zł. 
Główne zadania inwestycyjne o  wartości 2.100.000 zł 
przeznaczone są na:
• Kontynuację budowy świetlicy w Pełcznicy,
• Rozpoczęcie budowy świetlicy w  Nowej Wsi Wro-

cławskiej,
• Budowę świetlic w  Kębłowicach i  Kilianowie. Na 

świetlicę w Kilianowie gmina otrzyma dofi nansowa-
nie ze środków unijnych.

7. W dziale gospodarka mieszkaniowa wydatki to kwo-
ta 8.931.800 zł w tym inwestycje wyniosą 4.165.000 zł 
Główne zadania dotyczą:

• Dalszej rewitalizacji rynku w Kątach Wr,
• Zakupu mieszkań komunalnych, wykonanie projek-

tów i zakup gruntów oraz wykonanie elewacji czwar-
tej ściany budynku w m. Zabrodzie.

8. Nakłady na kulturę fi zyczną (sport) wyniosą 
5.029.438 zł, z czego na dotacje dla klubów sportowych 
przeznaczono 659.000 zł, a na stypendia dla utalento-
wanych sportowców przeznacza się kwotę 147.000 zł. 
Najwięcej w tym dziale będzie wydane na inwestycje tj. 
3.691.877 zł. 
Realizowane będą:
• Modernizacja kompleksu sportowego i  budowa 

boiska wielofunkcyjnego, w  tym do piłki plażowej 
w Kątach Wr.,

• Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach,
• Zakończenie przebudowy kompleksu sportowego 

w Smolcu wraz z systemem nawadniania,
• Posadowienie kontenera szatniowego na boisku 

w Bogdaszowicach.
W  celu utrzymania dobrej nawierzchni boisk sporto-
wych wybudowane zostaną studnie w m. Zachowice, 
Bogdaszowice i Jurczyce.
Dofi nansowanie ze środków unijnych gmina otrzyma 
do budowy terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie – si-
łownia zewnętrzna. 
 Jak corocznie doposażone będą place zabaw, bramki 
i ogrodzenia oraz montowane piłkochwyty.

9. Na bezpieczeństwo publiczne i  ochronę przeciw-
pożarowego gmina wyda 954.098 zł, w tym na udział 
w zakupie lekkiego samochodu strażackiego dla OSP 
w Gniechowicach 250.000 zł.
Przeznaczone środki budżetowe na 2019 rok powinny 
pozwolić na sprawną realizację zadań własnych i zleco-
nych nałożonych przepisami prawa na jednostki samo-
rządu terytorialnego.

Skarbnik MiG Małgorzata Wujciów

ZWROT 
PODATKU AKCYZOWEGO 

DLA ROLNIKÓW

Przypominamy, że od 01.02.2019 do 
28.02.2019 r. można składać wnioski o  zwrot 
podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju 
napędowego.
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 01.08.2018 r. do 
31.01.2019 r.,

oświadczenie o  dzierżawionych gruntach 
rolnych lub potwierdzone umowy dzierżaw.

Limit zwrotu podatku w 2019 roku wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie
od 1 do 30 kwietnia 2019 r. 
przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku.
UWAGA: w 2019 roku wprowadzono dodatko-
wy limit zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. 
Ze szczegółami można zapoznać się na stro-
nie: eboi.katywroclawskie.pl w  karcie usług 
PIO-09. 

MINIMALNE STAWKI 
PODATKU OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 
W 2019 ROKU

Informujemy, że Rada Miejska w  Kątach Wro-
cławskich na sesji w dniu 27 grudnia 2018 roku 
uchwaliła nowe, niższe stawki podatku od 
środków transportowych. Wysokość poszcze-
gólnych stawek jest minimalna i  będzie obo-
wiązywać w 2019 roku.
Z  treścią uchwały nr III/22/18 – można 
się zapoznać na stronie internetowej: 
katywroclawskie.pl, zakładka: urząd/podatki.
Dla przykładu wysokość stawek:
 Od samochodów ciężarowych z  zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne o  dopuszczalnej 
masie całkowitej równiej lub wyższej 18 ton, 
a mniejszej niż 26 ton:
• O liczbie osi – dwie: 

nowa stawka – 541 zł, poprzednia 2.352 zł
• O liczbie osi - trzy: 

nowa stawka – 992 zł, poprzednia 2.352 zł 
• O liczbie osi - cztery i więcej: 

nowa stawka 644 zł, poprzednia 2.352 zł. 
 Od samochodów ciężarowych z  innym sys-

temem zawieszenia osi jezdnych o dopusz-
czalnej masie całkowitej równiej lub wyższej 

niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
• O liczbie osi – dwie:  

nowa stawka – 1.225 zł, poprzednia 2.817 zł
• O liczbie osi - trzy: 

nowa stawka – 1.542 zł, poprzednia 2.817 zł 
• O liczbie osi - cztery i więcej: 

nowa stawka 653 zł, poprzednia 2.817 zł. 
 Od autobusów w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 
• Mniej niż 22 miejsca: 

nowa stawka – 100 zł, poprzednia 1.438 zł
• Równiej lub wyższej niż 22 miejsca: 

nowa stawka – 150 zł, poprzednia 2.349 zł

STAWKI PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI W 2019 R.

Rada Miejska w  Kątach Wrocławskich na sesji  
w dniu 25 września 2018 roku uchwaliła stawki 
podatku od nieruchomości. 
Nowością jest obniżenie stawki podatku od nieru-
chomości od budynków lub ich części -  zajętych 
na działalność gospodarczą w zakresie kultury fi -
zycznej i sportu – w 2019 roku stawka ta wynosi: 
16,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
Z  treścią uchwały nr XLV/584/18 – można się 
zapoznać na stronie internetowej: 

katywroclawskie.pl 
zakładka: urząd/podatki.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT INFORMUJE
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PODAT EK R OLNY 
W 2019 ROKU

/Komunikat Prezesa GUS z  dnia 19.10.2018 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta/
DO 1 HA 54,36 zł/dt x 5 dt = 271,80 zł 
POWYŻEJ 1 HA 54,36 zł/dt x 2,5 dt = 135,90 zł

PODATEK LEŚNY 
W 2019 ROKU

/Komunikat Prezesa GUS z  dnia 19.10.2018 r. 
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna/
191,98 zł/m3 x 0,22 = 42,24 zł za 1 HA

OPŁATA ZA OPDADY 
KOMUNALNE  W 2019 ROKU

Informujemy, że stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w roku 2019 nie 
ulegają zmianie i wynoszą:
- 15,00zł os./m-c - odpady segregowane,
- 20,00zł os./m-c - odpady niesegregowane.
Terminy płatności:

I rata do 15 marca 2019 r.
II rata do 15 maja 2019 r.

III rata do 15 września 2019 r.
IV rata do 15 listopada 2019 r.

Wpłat należy dokonywać bez wezwania na 
indywidualny numer rachunku bankowego, 

u inkasenta lub na ogólne konto Gminy – 

73 9574 0005 2001 0000 0101 0001

Zobowiązani do składania deklaracji są nowi 
mieszkańcy oraz osoby, u  których zaistnia-
ły zmiany mające wpływ na wysokość opłaty 
(zmiana liczby osób lub sposobu gromadzenia 
odpadów). 
Druki deklaracji dostępne są w  Urzędzie Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie, w Biurze Obsługi Klien-
ta w Smolcu oraz na stronie internetowej: www.
katywroclawskie.pl w zakładka : urząd/podatki.  
Informacje o segregacji i wywozie odpadów 
oraz odbiorze pojemników można uzyskać 
w  Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
w  Kątach Wrocławskich, ul. Kościuszki 16, 
tel. 71 3167 079.

Wydział PIO

Powiadomienia SMS
Zapraszamy do zapisywania się do systemu powiadomień SMS. Pod poniższym 

linkiem znajduje się formularz do rejestracji. 
https://panel.mprofi .pl/rejestracja/KatyWroclawskie/

Zapisać się do systemu można również poprzez wysłanie SMS-a o treści 
TAK.KATYWROCLAWSKIE.KATY na numer 571442984.

Wydział SO

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z  o.o. 
eksploatuje 7 Stacji Uzdatniania Wody. 
Dziennie dostarczają ok. 4  000 m3 wody 
do domów i obiektów produkcyjnych zlo-
kalizowanych w  obrębie gminy. Obiekty 
wodociągowe są zarządzane poprzez sys-
tem monitoringu i  sterowania, który od 
roku 2010 jest rozbudowywany. Na bieżą-
co monitorowane są parametry dotyczą-
ce między innymi ciśnienia, przepływu, 
poziomów zwierciadła wody w  studniach 
głębinowych, poziomu wody w  zbiorniku 
wody czystej. Dane pozyskiwane z systemu 
pozwalają na szybkie usuwanie wszelkich 
zakłóceń w dystrybucji wody. 
Istniejące studnie wybudowane w  latach 
70. są w  znacznym stopniu wyeksploato-

wane.  W  roku 2013 rozpoczęto proces 
modernizacji i  rozbudowy ujęć wody; wy-
budowano studnię głębinową w  Kątach 
Wrocławskich stosując nowoczesne fi ltry 
typu Johnson osiągając wydajność studni 
w wysokości 107,9 m3/h.     
W 2018 r. w Smolcu w wybudowano stud-
nię o głębokości 137 m. Otwór zabudowa-
no fi ltrem typu Johnson, dzięki czemu osią-
gnął dużo większą wydajność w  stosunku 
do zakładanej. Z odwiertu tego osiągnięto 
wydajność 120 m3/h przy jednostkowym 
wydatku 4,44 m3/h/m. W przyszłości moż-
na się ubiegać o  zwiększenie pozwolenia 
na eksploatację do wydajności ok 150 m3/h. 
W drugim półroczu 2018 r. rozpoczęto pra-
ce w Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie, 
polegające na wybudowaniu nowej studni 
głębinowej. Aktualnie prace polegają na 
fi ltrowaniu otworu. Przewidywany termin 
zakończenia robót wyznaczony jest na 
dzień 30 marca 2019 r. Zastosowane fi ltry 
w ujęciach stanowią najnowsze znane roz-
wiązania umożliwiające uzyskanie dużych 
wydatków jednostkowych i  pozwalają na 
prowadzenie regeneracji ujęć z  wykorzy-
staniem metod chemicznych. 
Obecnie projektowane otwory w Pietrzyko-
wicach i Kębłowicach ujmować będą wody 
miękkie najwyższej jakości z  głębokich 
warstw wodonośnych, które praktycznie 
nie podlegają skażeniom antropogenicz-
nym. Potwierdzają to wyniki rozszerzonych, 
szczegółowych analiz fi zykochemicznych.
Wszystkie te zamierzenia służą poprawie 
bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę Gmi-
ny Kąty Wrocławskie. 

 Zarząd ZGK Sp. z o.o. 
Kąty WrocławskieZdjęcie wiertnicy w Stacji Uzdatniania Wody w Sadkowie

 WODA W KRANACH Budżet OSP na 2019 rok

W  ramach uchwalonego przez Radę 
Miejską w  Kątach Wrocławskich bu-
dżetu na 2019 rok przeznaczona zo-
stała kwota 887  700 zł na utrzymanie 
4 Jednostek Operacyjno-Technicznych 
Ochotniczych Straży Pożarnych dzia-
łających na terenie Gminy Kąty Wro-
cławskie. W  ramach tej kwoty zabez-
pieczono 250 000 zł na zakup lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego do 
OSP Gniechowice. Całkowity koszt za-
dania szacowany jest na ok. 500 tys. zł. 
Pozostałą część kwoty jednostka pla-
nuje pozyskać ze źródeł zewnętrznych. 
Ponadto w  ramach budżetu na 2019 
rok po raz pierwszy OSP z terenu Gmi-
ny Kąty Wrocławskie otrzymają dotację, 
realizacja zakupów wyposażenia zosta-
nie przeprowadzona przez pracowni-
ków urzędu. 
 Wydział SO

Dodaj imprezę 
do kalendarium 

wydarzeń 
na gminnej stronie

Wraz z  nowym rokiem chcielibyśmy 
zaproponować Państwu udział w  two-
rzeniu KALENDARIUM GMINNYCH WY-
DARZEŃ. Zapraszamy do przekazywa-
nia informacji o imprezach, które będą 
organizowane na terenie naszej gminy. 
Prosimy o przygotowanie informacji 
wg schematu:
• data wydarzenia
• adres wydarzenia
• krótki opis lub plakat wydarzenia
• organizator.
Informacje prosimy przesyłać na adres: 
or@katywroclawskie.pl minimum 1 
miesiąc przed datą wydarzenia, które 
chcecie Państwo rozpropagować.

WS
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W  czwartek, 20 grudnia 2018 r. w  na-
szym przedszkolu odbyło się spotkanie 
wigilijne, którego głównym wydarze-
niem były Jasełka przygotowane przez 
dzieci 6-letnie z grupy „Dinusie”. Dzieci 
wcieliły się w  role Józefa, Maryi, pa-
sterzy, Trzech Króli oraz aniołów i  dia-
bełków. Największe wrażenie wywo-
łało pojawienie się w  przedstawieniu 
postaci policjanta, pielęgniarki i  pana 
burmistrza. Przedstawione role nawią-
zywały do naszej rzeczywistości, wpro-
wadziły odrobinę humoru do świątecz-
nego nastroju Jasełek, który pozostał ze 
wszystkimi także podczas obiadu wigilij-
nego. Razem z nami świętowali zaproszeni 
goście: Pan Burmistrz Ł. Zbroszczyk wraz 

W  dniu 17.12.2018r. w  ramach projektu 
socjalnego odbyło się „Spotkanie Wigilij-
ne” zorganizowane przez pracowników 
socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Kątach Wrocławskich, dla 
osób samotnych, ubogich, bezdomnych 
i niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. 
Spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w  Kątach 
Wrocławskich, gdzie uczniowie i  Dyrekcja 
w/w ośrodka również włączyli się do pomo-
cy. W wigilii uczestniczyło 31 osób objętych 
wsparciem GOPS. Mieliśmy zaszczyt gościć 
Burmistrza Pana Łukasza Zbroszczyka, Za-
stępcę Burmistrza Panią Katarzynę Łapiń-
ską-Szymańską, Proboszcza ks. Krzysztofa 
Tomczaka, Radnego Pana Sebastiana Kotla-
rza oraz Przewodniczącą Rady Osiedla nr 2 
Panią Czesławę Matejo. Poza wspólną wie-
czerzą wigilijną, osoby potrzebujące otrzy-
mały także paczki świąteczne. 
Dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Piotrowskiej 
za udostępnienie sali oraz zaplecza kuchen-
nego, jak również pracownikom i  wycho-
wankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w  Kątach Wrocławskich 
za przygotowany występ artystyczny oraz 
pomoc w przygotowaniu spotkania.

Pracownicy socjalni dziękują zaproszonym 
gościom oraz uczestnikom spotkania wigi-
lijnego za wspólnie spędzony czas w ciepłej 
i świątecznej atmosferze. 
Przedsięwzięcie możliwe było dzięki wspar-
ciu sponsorów tj.:
– Przedsiębiorstwo Gastronomiczne „Se-

zam” ze Strzelina,
– Sklep „Hallo” z Kątów Wrocławskich,
– Drogeria „Koliber” z Kątów Wrocławskich,
– Cukiernia „Pan Tadeusz” z Kątów Wro-

cławskich,
– Sklep Ogólnospożywczy Agata Franczak 

z Kątów Wrocławskich,
– FPH Magnat Sp. j. z Sadkówka,
– Sklep Frykas z Kątów Wrocławskich,
– Karczma w Polu z Pełcznicy,
– Bar Mleczny z Kątów Wrocławskich,
– Piekarnia Cukiernia Grabarczyk z Kątów 

Wrocławskich,
– Sklep Warzywa-Owoce Marianna Więc-

kowska z Kątów Wrocławskich,
– Państwu Aleksandrze i Sławomirowi 

Wilczyńskim,
– Pani Czesławie Słobodzian,
– Panu Mateuszowi Marynowskiemu,
– Torf Corporation – Fabryka Leków 

Sp. z o.o. z Kątów Wrocławskich,
– Restauracja „AZYL” z Kątów Wrocławskich,
– Zajazd Banderoza ze Skałki,
– Dino Polska S. A. 

Wymienionym sponsorom składamy ser-
deczne podziękowania za pomoc w organi-
zacji spotkania.
Dziękujemy także Panu Jackowi Geremesz 
i Panu Pawłowi Łukasiak za oprawę muzycz-
ną spotkania i wspólne kolędowanie.

Pracownicy GOPS

Paczki mikołajkowe

Pracownicy socjalni składają również po-
dziękowania Dyrekcji Przedszkola Publicz-
nego w  Kątach Wrocławskich tj. Paniom 
Alicji Nawrockiej i  Jolancie Brych za prze-
kazanie zabawek zebranych od rodziców. 
Dzięki temu możliwe było przygotowanie 
paczek mikołajkowych dla 22 dzieci z terenu 
naszej Gminy.

Pracownicy GOPS
 

z  małżonką, Pani Wiceburmistrz K. Łapiń-
ska-Szymańska, Ks. Proboszcz K. Tomczak, 
Pani Sekretarz L. Garbaczonek, Pani Skarb-
nik M. Wujciów, Pan Dyrektor ZOJO M. 
Osiński, Siostra Przełożona Zgromadzenia 

Sióstr Św. Elżbiety K. Skrzypczak oraz 
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani 
A. Mazgaj.
Na początku Nowego Roku życzymy 
wszystkim radości, optymizmu w po-
konywaniu trudności, zdrowia, wszel-
kiej pomyślności oraz możliwości 
spełniania swoich marzeń.

Dyrekcja oraz Pracownicy   
Przedszkola Publicznego 
w Kątach Wrocławskich

Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne 
w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich

OFERTA  ZATRUDNIENIA 
NA WYKONYWANIE USŁUG

na terenie Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Smolcu przy 

ul. Wierzbowej 9

ZAKRES ZADAŃ:
1.  Obsługa i nadzór urządzeń 

grzewczych (kotłownia na gaz) 
w budynku NZOZ w Smolcu                             
ul. Wierzbowa 9.

2.  Porządkowanie terenu wokół 
budynku NZOZ w Smolcu. 

3.  Prace konserwacyjne w obiekcie.

WARUNKI PRACY:
rodzaj umowy- umowa zlecenie lub 
umowa o świadczenie usług
wymiar godzin pracy – w miarę potrzeb, 
min. 1 godz. dziennie

WYMAGANIA: dyspozycyjność, sumien-
ność, zaangażowanie, mile widziane 
uprawnienia do wykonywania w/w pra-
cy w zakresie obsługi i konserwacji - 
świadectwo kwalifi kacyjne         

Osoby zainteresowane nawiązaniem 
współpracy są uprzejmie proszone 
o kontakt z 
Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 
w Kątach Wrocławskich ul. Kościuszki 
16a, godz. pracy: poniedziałek - pią-
tek 7.30 - 15.30, tel. 71/ 3167 079    
e-mail: zgm@zgmkwr.pl

PRZYPOMNIENIE  

31 stycznia 2019 r. upływa termin 
opłaty za posiadane zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu.   

Pełnomocnik d/s profi laktyki
Anna Dębicka
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Uczniowie dla seniorów
12 grudnia 2018 roku odbyło się świąteczne 
spotkanie uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Sadkowie z chorymi w Zakładzie Opiekuń-
czo-Leczniczym w  Małkowicach. Uczniowie 
zaprezentowali przedstawienie pt. „Dar rzeki 
Fly” o  miłości i  przyjaźni. Następnie, w  gru-
pach, w  czasie wspólnej pracy, rozmowy 
i wzajemnej pomocy, powstały piękne ozdo-
by, które zawisły na choince w Domu Senio-
ra. Na koniec spotkania, podczas wspólnego 
łasuchowania, wszyscy włączyli się w  śpie-
wanie kolęd i  nie tylko… To był naprawdę 
niezwykły czas. Czas poświęcony dla osób 
potrzebujących i  chorych to najpiękniejsze 
przygotowanie się do świąt.

 Alicja Sudoł 

Kiermasz charytatywny dla Andżeliki

Wielu z nas w Nowym Roku wychodzi z za-
łożenia, że to najlepszy czas na nowe wy-
zwania. Jakie postanowienia podejmuje-
my najczęściej? 
Dla jednych jest to świetny moment, by roz-
począć coś nowego, lepszego, wzbogaca-
jącego. Może to być nauka języka obcego, 
kurs motywacyjny, rozwinięcie posiadanych 
umiejętności lub podjęcie całkiem nowych 
wyzwań. Nowy początek, rozwój osobisty, 
przełamanie zahamowań, porzucenie złych 
nawyków. Dla innych to dobry czas na za-
dbanie o  zdrowie. Zmiana trybu życia na 
zdrowszy to znak czasów. Wiele osób chce 
schudnąć, częściej i więcej się ruszać, lepiej 
się odżywiać, czy rzucić palenie lub inne 
używki. Kolejne osoby chcą poprawić relacje 
międzyludzkie - te najbliższe i te dalsze. Po-
znanie nowych ludzi, więcej czasu dla rodzi-
ny i przyjaciół, bądź poświęcenie siebie dla 
potrzebujących to tylko kilka przykładów 
postanowień noworocznych.
Niestety nie wszystkim, a może nawet więk-
szości z nas nie udaje się dotrzymać postano-
wień. Jakie są tego przyczyny? 
Po pierwsze - nasze postanowienia są zbyt 
ogólne. Myślimy sobie: schudnę - zamiast 
- będę codziennie wykonywać serię inter-
wałowych ćwiczeń przez godzinę. Mówi-
my: zacznę oszczędzać - zamiast - przestanę 
kupować niepotrzebne rzeczy czy zamiast 
- będę odkładać każdą pięciozłotówkę do 
skarbonki. Deklarujemy: zadbam o swój sa-
morozwój, zamiast - ograniczę surfowanie 
w sieci, by czytać więcej książek. 
Po drugie - stawiamy sobie zbyt wygórowane 

cele. Zamiast zapisać się na kurs gotowania 
dostosowany do posiadanych umiejętności, 
wierzymy, że udział w kulinarnym show po-
zwoli nam w najbliższym czasie otworzyć to-
pową restaurację. 
Po trzecie - chcemy zmienić zbyt wiele rzeczy 
na raz. Jeśli przez lata nie byliśmy gotowi na 
znalezienie lepiej płatnej pracy, na podróż 
dookoła świata, czy remont mieszkania, może 
nam prozaicznie zabraknąć czasu i energii na 
zrobienie wszystkiego. 
Mimo, że dotrzymywanie noworocznych po-
stanowień przychodzi nam z  trudem, warto 
je robić. Dzięki temu możemy zapomnieć 
o  wszystkich porażkach i  z  nową energią 
wdrożyć zmiany w swoim życiu. Najważniej-
sze, by małymi krokami osiągać wyznaczone 
cele, nie rzucać się na głęboką wodę. Ważne 
jest by możliwie jak najdłużej trwać w posta-
nowieniach, tak by z czasem stały się codzien-
nym nawykiem. Uważam również, że każdy 
moment roku jest dobry na postanowienia, 
a wyzwania należy podejmować bez zbędne-
go odkładania. Odkładanie na jutro, na k olej-
ny miesiąc, nowy rok uznaję za oszukiwanie 
samego siebie. Na taki luksus mogą sobie 
pozwolić jedynie postaci literackie, takie jak 
stworzona przez Margaret Mitchell w „Przemi-
nęło z wiatrem” Scarlett O’Hara, która zwykła 
mówić „Pomyślę o tym jutro”. 
Wmawianie sobie, że coś dobrego zacznę 
albo z czymś złym skończę od 1 stycznia nie 
zawsze przynosi rezultaty. Równie dobrą datą 
na podjęcie wyzwania jest dziś… Jakie jest 
Twoje postanowienie?

Weronika Szwaj

Po raz kolejny nauczyciele, uczniowie oraz 
rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kar-
dynała Bolesława Kominka w  Kątach Wro-
cławskich wzięli udział w akcji charytatywnej 
na rzecz Andżeliki Szlachcic. W środę, 19 grud-
nia 2018r., odbył się w naszej szkole kiermasz 
wyrobów bożonarodzeniowych, z  których 
dochód został przeznaczony  na fi nansowe 
wsparcie naszej ciężko chorej uczennicy. 

Podczas kiermaszu można było kupić ręcz-
nie wykonane ozdoby świąteczne, domo-
we wypieki oraz pierniczki wykonane przez 
uczniów należących do koła wolontariatu. 
Nad przebiegiem akcji czuwały p. Anna Plu-
skota, p. Joanna Palińska i  p. Joanna Kapi-
taniec. Dziękujemy wszystkim za hojność 
i wsparcie.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Nowy początek

Drugie miejsce w Dreźnie
15 grudnia 2018 r. w  Dreźnie odbyły się 
międzynarodowe zawody lekkoatletycz-
ne. Dla Michała Gidzińskiego i Karola Dzia-
łoszka - uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kątach Wrocławskich był to pierwszy start 
w  takich zawodach. Chłopcy wystartowa-
li w biegu sztafetowym 4x200 m i zajęli II 
miejsce z dwoma innymi kolegami z klubu. 
Warto też zaznaczyć, że Michał i Karol star-
towali w starszej kategorii wiekowej.

Marta i Adrian Czerwieniec

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

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

·  Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

·  Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy  
   ul. Godlewskiego 7b/1 ·  www.infomax.wroclaw.pl

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

cel szczegółowy: Andżelika Szlachcic

Agencja Wydawnicza ARGIsc
ul. Wodzisławska 16, 52-017 Wrocław • www.argi.pl
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SPORT

8 grudnia 2018 r. odbył się XV Mikołaj-
kowy Turniej Tenisa Stołowego o  Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Smolcu. Tego dnia gościliśmy w sali 
widowiskowej naszej szkoły, aż sześć trzy-
osobowych zespołów. Mecze rozgrywane 
były w  dwóch grupach, systemem każdy 
z każdym. Zwycięzcy grup stoczyli zacięty 
pojedynek o pierwsze miejsce. Na podium 
znalazły się drużyny:
 1. miejsce - Oldboje

2. miejsce - Ogrodnicy
3. miejsce - Ogrodowa Team.
Na kolejnych miejscach uplasowali się re-
prezentanci WTZ Małkowice, Nauczyciele 
i Rada  Rodziców.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za dobrą zabawę w sportowym 
duchu walki. Drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, statuetki oraz upominki. 
Nie zabrakło podczas turnieju słodkiego 
poczęstunku. 

Organizatorzy

Panu

Mieczysławowi 
Repsowi

wyrazy 
szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Brata Ryszarda

składają

Burmistrz Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie,

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kątach Wr.

AP Jedenastka Kąty Wrocławskie 
na podium w Czechach!

Jubileuszowy turniej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu

W weekend 5.01-6.01.2019 zawodnicy Je-
denastki reprezentowali Gminę Kąty Wro-
cławskie na Międzynarodowym Turnieju 
Piłkarskim Faaz Cup 2019, który odbył się 
w Pradze. Był to turniej dla kategorii wie-
kowej orlik! Dobra i skuteczna gra zawod-

ników  zaowocowała zajęciem II miejsca. 
Chłopcy przegrali w  fi nale z  drużyną z  II 
Ligi Czeskiej- MFK Chrudim. Zespół z  Je-
denastki zdobył łącznie 13 bramek tracąc 
zaledwie 3.

MC

Praca świetlic 
środowiskowych

w czasie ferii zimowych na terenie Gminy 
Kąty Wrocławskie w roku 2019 rok

Skałka (świetlica wiejska) 
• poniedziałki: 17.00 - 19.00 
Pietrzykowice (świetlica wiejska) 
• środy: 16.45 - 19.15 
• czwartki: 16.45 - 19.15
Gniechowice (świetlica wiejska)
• poniedziałki: 16.30 - 19.30 
• środy: 16.30 - 19.30
Małkowice (ul. Główna 5) 
• środy i czwartki: 14.00 - 19.00 
Smolec (świetlica wiejska)
• wtorki, czwartki, piątki: 15.00 - 19.00
Mokronos Dolny (świetlica wiejska)
• poniedziałki, środy:17.00 - 20.00
Górzyce (świetlica wiejska)
• wtorki, czwartki: 16.00 - 19.00
Zachowice (Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa w Zachowicach)
• poniedziałki i wtorki: 11.00 - 14.00
Czerńczyce (świetlica wiejska)
• 4 i 5 lutego 2019: 10.00 - 13.00
Krzeptów (świetlica wiejska)
• wtorki i piątki:  15.00 - 19.00
Bogdaszowice (świetlica wiejska)
• poniedziałki i środy: 16.00 - 19.00

Ferie zimowe
Informujemy, że w  czasie ferii zimowych 
w  szkołach odbędą się zajęcia organizo-
wane dla uczniów, którzy nie wyjeżdżają 
na zimowiska. Szczegóły będą dostęp-
ne w  aktualnościach stron szkół oraz na 
www.katywroclawskie.pl przed rozpoczę-
ciem ferii.
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OGŁOSZENIA

Ca³odobowy Zak³ad Pogrzebowy
Organizujemy pogrzeby tradycyjne z trumn¹, ceremonie

z urn¹, oraz pogrzeby œwieckie. Prowadzimy krajowy 
oraz miêdzynarodowy transport zw³ok. 

Sprzedajemy nagrobki granitowe, wieñce, wi¹zanki,
wykonujemy ekshumacje zw³ok.  

Krzy¿owice ul. G³ówna 14, Sobótka al. Œw. Anny 19 (naprzeciw cmentarza),
Wroc³aw ul. Borowska 254 , Wroc³aw ul. Koœciuszki 67

Tel: 71 311 84 40 ; 607152668 24h

www.zakladpogrzebowy24.pl
OGŁOSZENIA DROBNE

Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46
Zamienię lub sprzedam nowy dom 100 m2 na urządzonej dział-

ce 550m2 + garaż 30 m2 w Sośnicy. Zamiana na mieszkanie 
z garażem w szeregowcu w Kątach Wr. Tel. 792 872 032

Sprzedam działkę budowlaną 1297 m2 w Wojtkowicach, 
tel. 603 634 841

Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie. Tel. 535 679 346
Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro zaprasza
Kurs tańca weselnego, Sadków, tel. 500 175 923
Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151 
Punkt Poczty Polskiej — wysyłaj listy, paczki, opłaty, przeka-

zy pocztowe. Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 20 (przy Biurze 
Ubezpieczeń)

Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe i czerwone, oraz sadze-
niaki i buraki pastewne oraz ogórki kiszone, cena do uzgodnie-
nia, tel. 71 390 73 20

NetFix usługi informatyczne, Kąty Wr., tel. 799 113 262
Sprzedam mieszkanie po remoncie w Kątach Wr. przy ul. 

1 Maja 94. Powierzchnia 67 m2 + piwnica, miejsce parkingowe. 
Tel. 691 949 171

WYJAZDY PLANOWANE W 2019 ROKU
przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Kątach Wr.

MIEJSCOWOŚĆ TERMIN LICZBA DNI
Mielno-Unieście 08-26.04.2019 19

Mielno-Unieście 27.04-10.05.2019 14
Mielno-Unieście 04-17.11.2019 14
Międzywodzie 04-18.05.2019 15
Mielno Anastazja 05-19.05.2019 15
Piwniczna 10-19.06.2019 10
Chorwacja 14-24.09.2019 10
Bieszczady 30.08-02.09.2019 4
Zapisy w biurze Związku przy ul. Zwycięstwa 23, w poniedziałki i 
wtorki od 9 do 12. Związek zastrzega sobie prawo odwołania danego 
wyjazdu, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 20 osób.
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