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INFORMACJA Z PRACY
KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU

Ważne telefony
BURMISTRZ
Łukasz Zbroszczyk – 71 390 72 10
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Katarzyna Łapińska-Szymańska – 71 390 72 10
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

Szanowni Państwo!
Jako przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju chcę w kilku słowach zapoznać Państwa z działalnością komisji.
Tematem kilku grudniowych posiedzeń było opiniowanie projektu budżetu na 2019 rok. Głównym celem
komisji było ograniczenie poziomu zadłużenia gminy. Podjęliśmy
dyskusję nad projektem budżetu,
projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej oceniając sytuację finansową gminy, zdolności kredytowe,
możliwości inwestycyjne na lata
przyszłe.
Na wniosek komisji pan burmistrz
dokonał zmian w projektowanym
dokumencie, które spowodowały
zmniejszenie deficytu budżetowego
o kwotę ponad 16 milionów złotych.
Projekt budżetu w takim kształcie
komisja zaopiniowała pozytywnie.

Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

W styczniu komisja opracowała plan
pracy na 2019 rok. Czeka nas praca
nad zaktualizowaniem dokumentów strategicznych i inwestycyjnych.
Będziemy kończyć te projekty, które zostały rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Przygotujemy także
nowe projekty inwestycyjne. Jednym z nich jest projekt i budowa
obiektu
szkolno-przedszkolnego
w Krzeptowie. Na styczniowym posiedzeniu podjęliśmy dyskusję nad
założeniami do projektu szkoły,
przeanalizowaliśmy dane demograficzne i rozwój przestrzenny Smolca
i Krzeptowa. Budowa szkoły dla tego
terenu jest konieczna. Jako komisja
będziemy kłaść duży nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych na
realizację planowanych inwestycji.

W marcu czeka nas duże wyzwanie przygotowanie rozwiązań odnośnie
komunikacji zbiorowej. Koncepcja
lokalnego transportu zbiorowego
powinna być gotowa do czerwca.
Zadań, które stoją przed Komisją
Budżetu i Rozwoju jest wiele. Inwestycje, komunikacja publiczna, promocja gminy, gospodarka i stworzenie dobrego klimatu dla inwestorów
– to tylko najważniejsze dziedziny
i zagadnienia, nad którymi musimy
się pochylić. W każdej z nich kryją
się setki spraw i problemów, które
codziennie muszą być rozwiązywane.
Myślę, że ta nowa kadencja będzie
kadencją aktywności, rzetelności
i odpowiedzialności w planowaniu
rozwoju naszej gminy.
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju
Anna Skórczak

TU MIESZKAM, TU PŁACĘ PODATEK DOCHODOWY!

e-mail: gign@katywroclawskie.pl geodezja@katywroclawskie.pl
Kierownik Wydziału Krystyna Zaracka – 71 390 72 39

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Jako przewodnicząca komisji stawiam sobie za zadanie, aby do końca
kadencji utrzymać dobre wyniki budżetu i uzyskać jak najniższy deficyt.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie!

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

 Czy wiecie, że ponad 38 % podatku odprowadzonego przez osoby zamieszkałe w gminie zasila jej budżet?

Wydział Gospodarki Komunalnej

 Tak, jednym z głównych dochodów Gminy Kąty Wrocławskie są podatki płacone przez
mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Bardzo dziękujemy za aktywne dotychczasowe włączenie się w naszą akcję.
Odnotowujemy coroczny wzrost dochodów z tego tytułu.

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

Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych PIT w ponad 38 % trafiają do budżetu tej
gminy, którą podatnik wskaże jako swoje miejsce zamieszkania.

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

Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie rozliczają się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.
Z tych środków realizowane są gminne przedsięwzięcia takie jak: remonty dróg, budowa ścieżek pieszych
i rowerowych, oświetlenie ulic, modernizacja i remonty gminnych jednostek, budowa szkół i przedszkoli.
W naszej gminie na stałe zameldowanych jest ponad 23.000 osób. Liczba faktyczna mieszkańców gminy jest
o wiele większa. Niestety, podatki tych osób często zasilają budżet innych gmin.
Jeżeli Gmina Kąty Wrocławskie jest miejscem, w którym Państwo mieszkacie i gdzie chcecie żyć bardziej
komfortowo i bezpieczniej zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji:

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

„Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy !”
Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym
we Wrocławiu wskaże jako miejsce zamieszkania Gminę Kąty Wrocławskie, będzie miał udział
w jej rozwoju.
Wystarczy tylko zaktualizować swój adres zamieszkania w zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś jednak nie zdąży zmienić
danych adresowych w zeznaniu rocznym, może to zrobić w formularzu: ZAP-3.
Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej i należy je złożyć do urzędu skarbowego po zmianie
danych osobowych, np. miejsce zamieszkania, we własnym urzędzie skarbowym. Formularz można m.in. przekazać osobiście lub wysłać pocztą.
PAMIĘTAJ! Twój podatek wróci do Ciebie, jeżeli tak zdecydujesz!
Wydział Podatków i Opłat

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

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

Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: +48 71 390 72 00, +48 71 390 72 06, fax: +48 71 390 72 01, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl

• Przygotowanie, skład, druk: Agencja Wydawnicza ARGIsc
ul. Wodzisławska 16, 52-017 Wrocław • www.argi.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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• Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

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

INFORMACJE UMiG

SZANUJMY WSPÓLNE MIENIE
Z każdym rokiem nasze miasto i gmina się zmieniają.
Rozbudowywana jest infrastruktura drogowa, zwiększa
się liczba terenów zielonych, przybywa ogólnodostępnych skwerów, pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Wiele osób docenia pozytywne zmiany
i chętnie przebywa w przestrzeni gminnej, korzystając
z dostępnych udogodnień. Niestety częstym zjawiskiem
w naszej przestrzeni są akty wandalizmu.
Wybryki chuligańskie niestety nie należą do rzadkości.
Szczególnie często odnotowujemy akty wandalizmu
po weekendach, kiedy to można zauważyć poniszczone
przystanki autobusowe, powywracane kosze na śmieci,
a na świeżo odnowionych budynkach dostrzec napisy
pseudokibiców. Równie częstym wykroczeniem jest
niszczenie oznakowania drogowego (znaki drogowe

pionowe oraz oznakowanie informacji miejskiej) oraz
zieleni miejskiej. Chuligani bezmyślnie niszczą lub kradną elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaki
pionowe) tablice informacyjne, pokrywy studni kanalizacyjnych czy elementy żeliwne wpustów ulicznych,
drzewa i krzewy, a przy nowych nasadzeniach częstym
zjawiskiem są kradzieże sadzonek.
Przedstawiane akty wandalizmu negatywnie wpływają na poziom naszego bezpieczeństwa na drogach
i w przestrzeni życiowej oraz zwiększają koszty ich utrzymania. Odtworzenie tej infrastruktury powoduje duże
obciążenie dla budżetu gminy.
Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców o większą troskę o wspólne dobro, jakim jest przestrzeń, w której mieszkamy, bądźmy świadomi cudzej, ale również

wspólnej własności. Dbajmy o porządek, cieszmy się
terenami zielonymi coraz lepszą infrastrukturą drogową,
ale także nie pozostawajmy obojętni na chuligańskie
wybryki. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta
i gminy o interwencję (zgłoszenia na Policje lub do urzędu) w przypadkach niszczenia terenów zielonych, małej
architektury czy infrastruktury drogowej, niech sprawcy
tych czynów nie czują się bezkarni.
Zgłoszenia całodobowo są przyjmowane przez Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich pod bezpłatnym numerem alarmowym 997 lub telefonicznie do dyżurnego
pod numer 71 3166507, lub w godzinach pracy do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich pod numer
71 3907210.
Wydział DT

POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY W URZĘDZIE

Od 4 lutego 2019 roku zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który został zorganizowany w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.
Jak założyć Profil Zaufany i go potwierdzić?
Wejdź na pz.gov.pl, zarejestruj się a następnie w ciągu
14 dni potwierdź swoją tożsamość (prosimy pamiętać
o zabraniu dowodu osobistego lub paszportu) w Punkcie
Potwierdzającym Profil Zaufany w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.
Co to jest Profil Zaufany?
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu
można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach
administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.
Korzyści ze stosowania profilu zaufanego:
 oszczędność – uzyskanie i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów,
 poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny,
 niezależność od dodatkowych urządzeń – nie
wymaga stosowania czytników kart, ani instalacji
oprogramowania,
 możliwość załatwienia spraw administracyjnych
drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego
miejsca.
Co możesz załatwić?
 Podpisać JPK_VAT

 Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny,
Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
 Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
 Wypis i wyrys z MPZP
 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 Wniosek o wycinkę drzew lub krzewów
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 Złożyć deklaracje i informacje podatkowe
 Dziesiątki innych spraw
Rejestracja profilu zaufanego trwa kilka minut i otwiera możliwość załatwienia drogą elektroniczną wielu
spraw i usług za pomocą platformy ePUAP.
Co to jest ePUAP?
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są
udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw
w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez
internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Strona ePUAP: epuap.gov.pl
Co zyskasz?
Przez ePUAP możesz korzystać z usług – elektronicznie,
szybko, wygodnie i bezpiecznie:
 załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
 sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.
Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc

możesz z nich korzystać, kiedy chcesz i gdzie chcesz.
Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo
ważne jak awizo.
Kto może skorzystać z usługi?
Każdy, kto:
 ma numer PESEL,
 ma konto na ePUAP,
 może potwierdzić swoją tożsamość w internecie.
Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, musisz potwierdzić swoją tożsamość w internecie – urząd musi wiedzieć, kim jesteś.
Chodzi o to, żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie
mógł się pod ciebie podszyć.
Potwierdzić swoją tożsamość w internecie możesz
na 2 sposoby:
 bezpłatnym profilem zaufanym – jak założyć profil zaufany, napisaliśmy powyżej,
 płatnym certyfikatem kwalifikowanym.
Jak korzystać z platformy ePUAP?
Zaloguj się na ePUAP, wybierz interesującą cię sprawę
i wypełnij odpowiedni wniosek. Podpisz go i wyślij.
Wszystko to robisz przez internet.
Dzięki platformie nie musisz iść do urzędu, by osobiście
złożyć papierowy wniosek, ani na pocztę, by go wysłać.
Nie ograniczają cię godziny pracy urzędów – sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz
podpisywać ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.
Kiedy możesz zacząć korzystać z ePUAP?
W dowolnym momencie. Wystarczy, że masz konto na
ePUAP i profil zaufany oraz dostęp do internetu.
WS

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019
Informujemy, że w okresie od 5-8 marca 2019 r.
przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla
terenu Gminy Kąty Wrocławskie.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:
1. Mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1995 – 1999, którzy
nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej;
3. Osoby (mężczyźni i kobiety) urodzone w latach
1998 – 1999, którym:
- została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej
służby wojskowej (kategoria zdolności B), a okres

tej niezdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
- została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej
służby wojskowej (kategoria zdolności B), a okres
tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej złożyły wniosek o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
4. Kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, które posiadają
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim
2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach

psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka
medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny,
pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne,
weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach:
farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli
nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
5. Osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwalifikacji
wojskowej do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 24 lata, jeżeli nie mają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Wydział Spraw Obywatelskich
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OCHRONA ŚRODOWISKA – WSPÓLNE

Ochrona środowiska to działalność mająca na celu ochronę wszystkich ele
Zadaniem tej działalności jest kształtowanie środowiska w którym żyjemy, t
wilizacji. Podstawowym warunkiem ochrony i racjonalnego kształtowania śro
nomiczny uwzględniający problemy środowiska. Na tych podstawach musz
na globalny charakter niektórych zagrożeń także w skali ogólnoświatowej. G
wiska poprzez udzielanie wsparcia finansowego do zadań z zakresu ochrony
kotłownia przed remontem

kotłownia po remoncie

kolektory słoneczne

pompa ciepła

instalacja fotowoltaiczna

nowa ścieżka edukacyjna w Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich
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W roku 2018 Gmina Kąty Wrocławskie, w ramach działań zmierzających do poprawy
stanu jakości środowiska, pozyskała dla mieszkańców środki na dofinansowanie do
wymiany pieców oraz instalację systemów fotowoltaicznych w ramach programów
pn.„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.Programy te
umożliwiły dofinansowanie wymiany ogrzewania starego typu na nowe w kwocie
184 778,17 zł oraz instalacji fotowoltaicznych w kwocie 1 814 475,74 zł.
Z budżetu gminy przekazano mieszkańcom dotacje w kwocie:
 215 112,02 zł na zadania obejmujące ochronę powietrza;
 12 532,00 za zadania związane z utylizacją azbestu;
 20 000,00 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
DOFINANSOWANIE DO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA OBEJMUJE:
 wymianę pieców na paliwa stałe na nowe, ekologiczne kotły
 instalację OZE (pompy ciepła i kolektory słoneczne)
 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 utylizację azbestu
O dofinansowanie może się starać:
 osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu
zlokalizowanego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
 wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
Wnioski są przyjmowane do 30 września każdego roku budżetowego.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych na realizację zadania
przed dniem zawarcia umowy
KWOTA DOFINANSOWANIA:
wymiana pieca
50% poniesionych kosztów w kwocie brutto, ale nie więcej niż:
 7 000,00 zł brutto na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym,
 2 000,00 zł brutto na jeden lokal dla wspólnot mieszkaniowych wyposażonych w jedną kotłownię (z jednym źródłem ciepła) z wyłączeniem lokali posiadających odrębne źródło ciepła
instalacja OZE - pompy ciepła i kolektory słoneczne
50% poniesionych kosztów w kwocie brutto, ale nie więcej niż 3 000,00 zł brutto na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
50% poniesionych kosztów w kwocie brutto, ale nie więcej niż:
 4 000,00 zł brutto dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek jednorodzinny,
 5 000,00 zł brutto dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek wielorodzinny 2,3 lub 4 lokalowy
 7 000,00 zł brutto dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać
będzie więcej niż jedną nieruchomość oraz dla wspólnot mieszkaniowych
utylizacja wyrobów zawierających azbest
 - 20,00 zł brutto za 1 m2 usuniętych wyrobów zawierających azbest, nie
więcej niż 100% wartości kosztów poniesionych przez wnioskodawcę określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków

nowe nasadzenia w Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich
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DZIAŁANIE MIESZKAŃCÓW I GMINY

ementów otoczenia przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka.
tak aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami technikii cyodowiska jest wykorzystanie zdobyczy nauki, techniki, a także rachunek ekozą być oparte wszelkie działania w skali gminy, regionu i kraju, a ze względu
Gmina Kąty Wrocławskie współdziała z mieszkańcami w kształtowaniu środoy powietrza, wód, powierzchni ziemi oraz organizacji gospodarki odpadami.
dach pokryty azbestem

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ DOTACJĘ?
Zdobądź wiedzę

Wypełnij i złóż wniosek
o dofinansowanie
Po złożeniu wniosku
przygotowana zostanie
dla ciebie umowa
Podpisz umowę
o dofinansowanie
Zrealizuj zadanie
Zgłoś zakończenie realizacji zadania
Po zgłoszeniu realizacji
zadania
Otrzymujesz dotację

Zapoznaj się z regulaminem przyznawania dotacji
dostępnym na stronie
http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty ,
przyjdź lub zadzwoń do UMiG jeśli masz pytania
Pamiętaj o przygotowaniu załączników do wniosku
i terminie składania wniosków
W przypadku ubiegania się o datację na wymianę
kotła i utylizację azbestu na nieruchomości odbędzie się wizytacja, która potwierdzi dane z wniosku
Pracownik UMiG powiadomi Cię telefonicznie,
że umowa jest gotowa
Pamiętaj, że azbest musi zdjąć uprawniona do tego
firma
Pamiętaj o przygotowaniu załączników do zgłoszenia – wraz z fakturą konieczne jest przedłożenie
dowodu zapłaty
Na nieruchomości odbędzie się wizytacja, która
potwierdzi wykonanie inwestycji
Przelew na konto wskazane we wniosku

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonują punkty do których mieszkańcy
mogą nieodpłatnie przekazywać odpady zielone, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie, odpady rozbiórkowe i budowlane
 TPSO przy ul. Mireckiego 11 w Kątach Wrocławskich, czynny: w poniedziałki w godzinach 12:00 - 17:00, od wtorku do piątku
w godzinach 10:00 - 17:00, sobota 8:00 - 15:00
 TPSO przy ul. Szkolnej w Gniechowicach, czynny w poniedziałek, środę
i piątek w godzinach 15:00 – 17:00, sobota 12:00 - 14:00
 PSZOK przy ul. Polnej w Smolcu, czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00 – 17:00, sobota 12:00 – 14:00

dach po remoncie

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
Przeterminowane czy niepotrzebne leki można wrzucać do pojemników do selektywnej zbiórki zlokalizowanych w aptekach na terenie gminy.
Nazwa
Adres
Apteka „Smolecka”
ul. Wierzbowa 9, Smolec, pn-pt 8:30-20, sb 9-14
Apteka „Verbena”
ul. Główna 37, Smolec, pn-pt 9-16, sb 9-12
Apteka „Gniechowicka”
ul. Wrocławska 57, Gniechowice, pn-pt 9-16; sb 9-13
Apteka „Cef@rm 36,6”„Agawa”
ul. Staszica 1b, Kąty Wr., pn-pt 7:30-20, sb 8-14
Apteka „Pod Cedrem”
ul. Rynek 15, Kąty Wr., pn-pt 8:30-18, sb 9-13
Apteka „Cef@rm 36,6”„Agawa” ul. Kołłątaja 13/U1, Kąty Wr., pn-pt 7:30-20, sb 8-14
ul. Staszica 20, Kąty Wr., pn-pt 8-20, sb 8-18; ndz 10-18
Apteka „Przyjazna”
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

nowe nasadzenia w parku przy świetlicy w Mokronosie Dolnym

pojemnik do selektywnej zbiórki
przeterminowanych leków

nowe nasadzenia na terenie Kątów Wrocławskich
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

JASEŁKA W SMOLCU

W MAŁKOWICACH
Dzień Babci i Dziadka od lat na stałe wpisany jest w kalendarz imprez naszej szkoły. W tym roku obchodziliśmy
go podwójnie. We wtorek, 22 stycznia 2019r., dzieci
z oddziału przedszkolnego odwiedziły podopiecznych
Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, gdzie zaprezentowały specjalny
program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zerówkowicze z wielkim przejęciem i oddaniem śpiewali,
recytowali i tańczyli dla niezwykłej publiczności.
Niejednej babci i niejednemu dziadkowi ze wzruszenia łezka zakręciła się w oku. Brawom nie było końca. Szczęśliwe
i rozpromienione twarze schorowanych, starszych ludzi
uświadomiły nam, jak ważne są takie wspólnie spędzone
chwile. Wszystkich obecnych na widowni dzieci obdarowały kwiatkami, a za swój występ otrzymały słodkości.
To już druga wizyta naszych dzieci w Domu Opieki
w tym roku szkolnym (pierwsze spotkanie odbyło się
z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości) i na pewno nie ostatnia.

XXI JASEŁKA W SZKOLE
Już dwudziesty pierwszy raz w naszej szkole w Smolcu
wystawione zostało przedstawienie jasełkowe. 20 stycznia sala widowiskowa zapełniła się po brzegi mieszkańcami Smolca, którzy zechcieli obejrzeć efekty pracy naszych
uczniów i nauczycieli. Na tle ciekawej scenografii młodzi
artyści prezentowali się znakomicie. Tradycyjnie w widowisku pojawiły się diabły, anioły, pasterze, trzej królowie
oraz święta rodzina. Widowisko przygotowane zostało
ze sporym rozmachem z profesjonalnym oświetleniem
i świetną oprawą muzyczną. Chór szkolny „Biedronki”
wspierany przez Chór Parafialny (oba prowadzone przez
Panią dyrektor Renatę Kowalczyk) zachwyciły zebranych
śpiewem w wielogłosie. Nie zabrakło pięknych tańców
w wykonaniu dzieci. Na początek zaprezentowały się
anioły przygotowane do występu przez panią Grażynę
Jarżę, które pięknie zatańczyły w ultrafioletowym oświetleniu. Jezuskowi przy szopce wesołą poleczkę zatańczyła
klasa druga, pani Jolanty Chmiel.

Z kolei 25 stycznia 2019r. na zaproszenie dzieci z klas 0-II naszą szkołę swoją obecnością zaszczycili ich babcie i dziadkowie. Frekwencja jak zwykle dopisała. W pięknie udekorowanej sali uczniowie zaprezentowali bogaty program
artystyczny. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie
mogli podziwiać swoje wnuczęta. Ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem, a dzieci z przejęciem odgrywały swoje role. To była niewątpliwie świetna
okazja, by miłych gości uraczyć żartem, rozbawić i sprawić,
żeby na ich twarzach pojawił się uśmiech i łza wzruszenia.
Ta niezwykła uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i wręczeniem upominków dla dostojnych gości.
Violetta Jamroz
W SADKOWIE
Dzieci z klas 0A i 0B ze Szkoły Podstawowej w Sadkowie
postanowiły wspólnie uczcić Dzień Babci i Dziadka przygotowując uroczysty występ dla Szanownych Gości. Przy
okazji tego wydarzenia mali uczniowie nieco zmienili zwyczaj i postanowili, że… „Choć Dzień Babci jest raz w roku
obchodzony w każdej z rodzin, ale u nas - w naszej szkole,
nikt się na to nie chce zgodzić. Bo raz w roku, to zbyt rzadko! I dlatego, ogłaszamy wszem i wszędzie, że Dzień Babci
w naszych domach, raz na tydzień odtąd będzie”.
Spotkanie z Babciami i Dziadkami przebiegło w bardzo
wesołej i rodzinnej atmosferze. Było ono dla nas wszystkich również okazją do bliższego poznania się oraz
wzmocnienia więzi rodzinnych.
Iwona Kaliniewicz

Wśród gości jak zwykle pojawili się księża z naszej smoleckiej parafii, proboszcz Waldemar Kontek, prałat Alfons
Jurkiewicz, burmistrz Łukasz Zbroszczyk, wiceburmistrz
Katarzyna Łapińska-Szymańska, nasi sołtysi, radni,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i oświaty.
Pan burmistrz i proboszcz nie szczędzili młodym aktorom i dyrekcji pochwał, na które bez wątpienia zasłużyli.
Dziękujemy Panu Rafałowi Wasiakowi z firmy Ravrav
oraz Pani Justynie Mader za udostępnienie profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia.

PRACA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
Gmina Kąty Wrocławskie poszukuje opiekuna do pracy
z dziećmi i młodzieżą w świetlicy środowiskowej w miejscowości Zabrodzie. Wymagane wykształcenie pedagogiczne,
współpraca w ramach umowy zlecenie. Szczegółowych informacji udzieli Anna Dębicka pod nr tel. 71 390 71 57.

OSOBA DO SPRZĄTANIA POSZUKIWANA
Sołectwo Pietrzykowice szuka osoby do sprzątania
świetlicy wiejskiej raz w tygodniu około 2 godziny.
Szczegóły u sołtysa: 609 828 124, umowa w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kątach Wr. tel. 71 390 72 28.
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ŚRODOWA KAWIARNIA SENIORA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich gorąco zaprasza wszystkich Seniorów z terenu
naszej gminy na cotygodniowe spotkania przy kawie
i herbacie. Spotkania te odbywają się w każdą środę o godzinie 11.00 w Sali Lustrzanej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 23.
Drodzy Seniorzy! Macie niepowtarzalną okazję do aktywnego spędzania czasu w przyjaznej i ciepłej atmosferze.
To jak wspaniale mija czas w Środowej Kawiarni Seniora
najlepiej wyraża wiersz napisany przez jedną z uczestniczek spotkań:

PROJEKT „ANIOŁKOWE GRANIE”
Święta Bożego Narodzenia to dla wielu najpiękniejsze,
najcieplejsze, pełne radości chwile. Każdy chciałby, aby
trwały jak najdłużej. Już z początkiem grudnia w grupie 0A ze ZSP w Smolcu czuć było świąteczne przygotowania. Oprócz porządków, dekoracji sali, dzieci
intensywnie ćwiczyły przed występami jasełkowymi,
ucząc się kolęd, pastorałek, wierszy oraz przygotowując wraz z rodzicami i swoimi paniami piękne stroje.

Po udanych występach dla grup przedszkolnych i rodziców postanowiono jasełka pokazać w środowisku
lokalnym. W 2018 roku dzieci z grupy 0A wraz z wychowawczyniami p. Joanną Stach oraz p. Agnieszką Szukałą przystąpiły do projektu „Aniołkowe granie”. Celem
projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek
edukacyjnych oraz integracja środowisk przedszkoli,
szkół i placówek opiekuńczych. Jednym z elementów
projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki z upominkami
wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej.
W ramach projektu 16 stycznia 2019 roku dzieci z grupy 0A z jasełkami wystąpiły w Powiatowym Centrum
Usług Społecznych. Po występie dzieci wręczyły podopiecznym placówki upominki, które przygotowały
wraz z rodzicami. Gospodarze przygotowali dla małych
artystów słodki poczęstunek, który upłynął w miłej i ciepłej atmosferze. Wyjazd do Powiatowego Centrum był
dla dzieci ogromnym przeżyciem, gdyż po raz pierwszy
zetknęły się z dziećmi, które z różnych powodów znalazły się w placówce opiekuńczej.
23 stycznia 2019 roku grupa 0A wystawiła również jasełka dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Karmelkowej we Wrocławiu. Mali aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale, a dzięki kolędom i pastorałkom wprowadzili widzów w świąteczny
nastrój, dostarczając wielu wzruszeń. Wyjazd ten był dla
dzieci kolejnym doświadczeniem, gdyż oprócz możliwości zaprezentowania się w roli małych artystów po
raz pierwszy zetknęły się z osobami starszymi, chorymi
i samotnymi.
Małgorzata Wierzchowska
Jakie to cudowne, że się spotykamy
śmiech, rozmowy, zabawy
i ten wyborny smak kawy.
Herbata też dobrze smakuje.
Nawet zła pogoda tego nie zepsuje.
Dołączcie do nas panie i panowie.
Nie rozmyślajcie o chorobach i samotności,
że często boli głowa a nawet kości.
Dołączcie do nas, z nami się zabawcie.
Wszystkie żale i smutki daleko odstawcie.
Dobrze się stało, że są te środy.
Jesień i zima tym spotkaniom sprzyja.
Bo w miłym towarzystwie czas szybko mija.
My emeryci czujemy się „młodzi”.
Że lat przybywa. To nas nie obchodzi.
autorka wiersza: Krystyna Horak
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Dzieci chętnie brały udział w różnych pracach plastycznych,
ruchowych, kulinarnych.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i wychowawcom
za przygotowanie oferty i prowadzenie zajęć. Dziękujemy
za przesłanie zdjęć i krótkich relacji. Dziękujemy przede
wszystkim uczniom za aktywny udział i mamy nadzieję, że
spotkamy się za rok, podczas równie ciekawych zajęć.
KB

ZAJĘCIA W SZKOŁACH
W CZASIE FERII ZIMOWYCH
Podczas tegorocznych ferii zimowych na terenie Gminy
Kąty Wrocławskie przygotowano bezpłatną ofertę dla
uczniów nie wyjeżdżających na ferie w szkołach podstawowych. W zajęciach wzięła udział blisko setka dzieci.
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich
odbywały się zajęcia sportowe, prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Celem zajęć było rozwijanie
u uczniów zainteresowań sportowych oraz zachęcenie
do aktywnego spędzania czasu wolnego. Podczas zajęć
uczniowie doskonalili umiejętności techniczne w grach
zespołowych takich jak piłka siatkowa, koszykowa, nożna,
ręczna. W trakcie zajęć nie brakowało również ćwiczeń doskonalących utrzymanie poprawnej postawy ciała, a także
zapewniających dużą dawkę śmiechu i humoru.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich podczas
ferii zimowych zadbała o pożyteczne spędzanie czasu - bez
telefonów komórkowych i gier komputerowych. Zajęcia
były różnorodne: tworzenie prac plastycznych i zajęcia sportowe, krzyżówki, wykreślanki i nauka gry w szachy, zajęcia
kulinarne i gry planszowe, kino i zajęcia na basenie. Do tego
warsztaty z pierwszej pomocy, połączone z praktycznym

CZAS ZABAWY
W tym roku jest wyjątkowo długi. Charakteryzują go liczne bale, spotkania towarzyskie, zabawy przebierańców.
Mimo, że nie obchodzi się go już w taki sposób jak kiedyś,
to tradycja trwa nadal. Sam sposób jego przeżywania
zmienił się na przestrzeni lat, jednak dziś, podobnie jak
dawniej najważniejsza jest zabawa.
Karnawał, bo o nim mowa, rozpoczął się 6 stycznia, w święto
Trzech Króli i potrwa do Środy Popielcowej, która w tym roku
przypada 6 marca. Daje nam to aż 59 dni zabawy. Przed nami
najbardziej charakterystyczne dni karnawału, czyli poprzedzający Popielec „śledzik”, a kilka dni wcześniej Tłusty Czwartek.
Ostatnia sobota karnawału przypada 2 marca, co daje nam
jeszcze trochę czasu na wzięcie udziału w wyjątkowym spotkaniu towarzyskim.
Zabawy karnawałowe mają swoje początki w starożytnych
obrzędach ku czci bogów urodzaju. Pierwsza wzmianka pochodzi z weneckiego dokumentu doży Vitale Faliero z 1094
roku, w którym jest mowa o rozrywce, a autor pierwszy raz
używa słowa „carnevale”. W dosłownym tłumaczeniu karnawał oznacza pożegnanie mięsa. W średniowieczu niemal już
w całej Europie obchodzono karnawał z wielkim przepychem.
Początkowo istotą karnawału było zapewnienie anonimowości uczestnikom dzięki noszonym kostiumom i maskom. Zacierało to wszelkie podziały i przynależności do klas społecznych. W balach mógł każdy, bez względu na pochodzenie, jak
wspomina znany polski historyk i pamiętnikarz Jędrzej Kitowicz: Szewc, krawiec i inny jakikolwiek rzemieślniczek, okryty
maską, hulał sobie równo z panami.

treningiem na fantomie. Odczarowanie szkoły i pokazanie
jej możliwości jako miejsca integracji między-rówieśniczej
i strefy relaksu, to niewątpliwe ważny aspekt półkolonii, ale
atmosfera podczas zajęć i relacje jej uczestników to najważniejsza wartość.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu podczas półkolonii dzieci brały udział w różnych formach zajęć. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia komputerowe, podczas których uczyły się podstaw programowania w programie „SCRATCH”. Dzieci chętnie wykorzystywały swoją
wiedzę matematyczną rozwiązując łamigłówki, służące rozwijaniu logicznego myślenia. Podczas wspólnego spędzania czasu, nie zabrakło zabaw integracyjnych i ruchowych.
W ostatniej placówce, w Szkole Podstawowej w Małkowicach prowadzono bardzo ciekawe zajęcia artystyczne.
W Polsce karnawał był nazywany zapustami. Oznaczały one
wesołe zabawy, maskarady, pochody, tańce i objadanie się zwłaszcza tłustymi potrawami (stąd nazwę wziął właśnie Tłusty Czwartek). Prawdopodobnie pierwszy bal karnawałowy
w naszym kraju odbył się na Wawelu w 1519 roku z inicjatywy królowej Bony pochodzącej z Włoch. Uczty karnawałowe
i bale maskowe zwane były redutami i odbywały się na dworach królewskich oraz na szlacheckich dworach. Skromniejsze
zabawy urządzali w miastach kupcy i rzemieślnicy. Karnawał
był bardzo popularny również wśród chłopów. W karczmach
ludzie gromadzili się na bogaty poczęstunek, a tańce trwały
do późnej nocy. Dawniej ludzie żyli według kalendarza liturgicznego - kiedyś wielki post był czasem wstrzemięźliwości,
adwent przygotowaniem, a karnawał weselem.
Współcześnie najbardziej widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, w Wenecji, w Londynie, na Wyspach
Kanaryjskich, w Niemczech. Do głównych tradycji karnawałowych należą oczywiście zabawy, bale i parady. Karnawał w Rio
de Janeiro to impreza, która gromadzi tysiące uczestników.
Parady odbywają się głownie tuż przed Środą Popielcową.
W mieście są oczekiwane przez cały rok, uczestnicy przygotowują specjalnie na te okazje fantastyczne stroje karnawałowe,
by wystąpić w nich na Sambodromie, który jest najważniejszą
częścią brazylijskiej zabawy. Przemarsze odbywają się przy
dźwiękach samby, a mogą wziąć w nich udział najlepsi tancerze i najlepsze szkoły samby.
Nieważne czy w Rio de Janeiro, czy w świetlicy wiejskiej, czy
w domu - niezależnie jak się bawisz to korzystaj z tradycji i radości tych karnawałowych dni.
Weronika Szwaj
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Sprzedam wysokiej jakości
pasze oraz witaminy dla niosek,
kurczaków, brojlerów, kaczek,
przepiórek oraz królików.

W ofercie również poidełka oraz
karmniki dla drobiu i gołębi.
Niskie ceny
Możliwość negocjacji !
Więcej informacji pod numerem
telefonu
516-038-021
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OGŁOSZENIA

Szkoła Podstawowa Nr 2 i GOKiS Kąty Wrocławskie
zapraszają do udziału w III kąckiej edycji
VI Biegu Pamięci Tropem Wilczym.
3 marca 2019 r. zapraszamy wszystkich sympatyków aktywnego wypoczynku
oraz wszystkich pozytywnie zmotywowanych do udziału w tym wydarzeniu.
Zapisy na bieg przyjmujemy:
• w dniach od 18 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. w godzinach 8.00-14.00
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich przy ulicy
Brzozowej 6;
• w dniu biegu tj. 3 marca 2019 r. od godziny 9.00 w Biurze zawodów w Hali
Widowiskowej w Kątach Wrocławskich przy ulicy Brzozowej 4.
Formularz zgłoszeniowy można także przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin można pobrać ze strony:
http://www.tropemwilczym.sp2katy.pl/
Dla pierwszych 100 zawodników, którzy potwierdzą swój udział
w dniu imprezy przewidziane są pamiątkowe pakiety startowe.
Nie wymagamy wniesienia opłaty startowej.

OGŁOSZENIA DROBNE - Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46
• Mieszkanie 2-pokojowe w Kilianowie,
I piętro, sprzedam lub zamienię na
mieszkanie 1-pokojowe w Kątach Wr.
(bez dopłaty). Tel. 516 828 483 (jeżeli
numer nie odpowiada proszę o sms,
oddzwonię)
• Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr.
Rynek 6, I piętro zaprasza
• Zamienię dom 100 m2 na urządzonej
działce 550m2, garaż 30 m2 w Sośnicy
na mieszkanie ok. 60 m2 w szeregowcu
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•
•
•
•

z garażem w Kątach Wr. Kupie mieszkanie ok. 40 m2 w Kątach Wrocławskich.
Tel. 792 872 032
Sprzedam działkę budowlaną 1297 m2
w Wojtkowicach, tel. 603 634 841
Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie. Tel. 535 679 346
Kurs tańca weselnego, Sadków,
tel. 500 175 923
Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach,
tel. 693 066 151

