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Ważne telefony
SEKRETARIAT – 71 390 72 00
SEKRETARZ
Monika Kwil-Skrzypińska – 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

Tu mieszkam,
tu płacę
podatek
dochodowy!
Rozlicz PIT
w Gminie Kąty Wrocławskie
- miej udział we wspólnym
rozwoju.
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WSPÓŁPRACA GMIN
Franklin Delano Roosevelt, były prezydent
USA, powiedział: “Ludzie pracujący
razem jako jedna Grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie
śniło się nikomu z osobna ”. Te słowa
mogą być mottem IX posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju, które miało
miejsce 11 marca w Urzędzie Miejskim
w … Sobótce.
W składzie delegacji z Kątów Wrocławskich znaleźli się: zastępca burmistrza
Katarzyna Łapińska-Szymańska, sekretarz gminy Monika Kwil-Skrzypińska, przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Pacyna, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wojciech Wójcik, przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Anna Skórczak, przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych Sebastian
Kotlarz, radna Gabriela Feldman, radna
Anna Herbut oraz radny Czesław Pudlik.
Gospodarzy byli: pan Burmistrz Miasta
i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz, pani
przewodnicząca Rady Miejskiej Hanna
Piwowarska, jej zastępczyni i zarazem

pani przewodnicząca Komisji Spraw
Obywatelskich Danuta Szczęch-Drozd,
pan przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Grzegorz
Chrzan, pani przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Irena Gajewska, pan przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Waldemar Karczewski, pan przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Marek Juraszek,
pani radna Edyta Hajdamowicz, pan
radny Andrzej Kociński, pan Radny
Aleksander Łężniak, pani radna Marzena Podeszwa, pani radna Lidia Sączawa
i pan radny Ryszard Saltarski. W spotkaniu wziął udział również radny Powiatu
Wrocławskiego, pan Józef Żygadło.
Celem spotkania było zapoznanie się
z głównymi problemami, z którymi
oba samorządy będą musiały zmierzyć się w nadchodzących latach.
Rozmawiano o wspólnej organizacji imprez sportowych, kulturalnych
oraz współpracy w zakresie wykorzystania walorów turystycznych obu
Gmin. Zastępca burmistrza Katarzyna

ATRAKCYJNE DZIAŁKI
W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie działając na podstawie art. 35 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018
r. poz. 2204. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na okres 21 dni, tj,
od dnia 01.03.2019 r. do dnia 25.03.2019 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w Kątach Wrocławskich przy:
ul. Spacerowej – zabudowa mieszkaniowo-usługowa
• dz. nr 8/10, AM-12 o pow. 1076 m2 KW nr WR1S/00024293/1 o wartości
145.200,00 zł, do wartości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką,
• dz. nr 8/14, AM-12 o pow. 1234 m2 KW nr WR1S/00024293/1 o wartości
166.500,00 zł , do wartości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką,
• dz. nr 9/1 i nr 8/11, AM-12 o łącznej pow. 1190 m2, KW nr WR1S/00024293/1
i nr WR1S/00025019/4 o wartości 156.700,00 zł, do wartości zostanie doliczony podatek VAT z godnie z obowiązująca stawką
• dz. nr 9/2, AM-12 o pow. 993 m2 KW nr WR1S/00025019/4 o wartości
134.000,00 zł, do wartości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
• dz. nr 9/3, AM-12 o pow. 903 m2 KW nr WR1S/00025019/4 i nr
WR1S/00028087/2 o wartości 121.800,00 zł o wartości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
ul. Zacisznej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
• dz. nr 14/5, nr 14/7 i nr 14/13, AM-11 o łącznej pow. 948 m2 KW nr
WR1S/00025019/4 o wartości 131.100,00 zł, do wartości zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
Byli właściciele w/w nieruchomości, spełniający warunki określone w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) mają pierwszeństwo w ich nabywaniu, jeżeli
zaoferują cenę równą wartości tej nieruchomości. Osobom, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o pisemne zgłoszenie do tut. urzędu w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 71/ 390 72 39.

Łapińska-Szymańska opowiedziała
o najważniejszych imprezach sportowo-kulturalnych w Gminie Kąty
Wrocławskie. Mocny nacisk na współdziałanie w zakresie sportu i komunikacji (zwłaszcza kolejowej) położył
w swoim wystąpieniu Grzegorz Pacyna, inicjator tego posiedzenia. Radny
Wojciech Wójcik mówił o potrzebie
budowy obwodnicy.
Samorządowcy z Sobótki opowiadali
m.in. o Półmaratonie Ślężańskim oraz
o Międzynarodowych Spotkaniach
Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów
Wschodnich w Świątnikach. Interesowali się m.in. kwestiami związanymi
z polityką oświatową, historyczną i senioralną w Gminie Kąty Wrocławskie.
Obie strony uznały spotkanie za niezwykle inspirujące i wyraziły chęć pogłębienia i zintensyfikowania kontaktów na
wielu płaszczyznach. Zdecydowano, że
powstanie list intencyjny precyzujący
obszary przyszłej współpracy.
Sebastian Kotlarz

NOWE POŁĄCZENIA
AUTOBUSOWE
W POŁUDNIOWEJ
CZĘŚCI GMINY

Mamy dobre informacje dla mieszkańców Czerńczyc i Zachowic –
podpisano umowę na 3 dodatkowe
połączenia autobusowe. Dokument
został parafowany przez burmistrza
Łukasza Zbroszczyka i prezesa firmy
POLBUS PKS sp. z o.o. Krzysztofa
Balawajdera. Przy podpisywaniu
dokumentu była obecna radna RM
Anna Herbut. Umowa, której realizacja rozpoczęła się 11 marca zakłada
dwa nowe kursy do Wrocławia i jeden z Wrocławia.
Kursy do Wrocławia:
1. Czerńczyce - 06:40
Zachowice - 06:45
2. Czerńczyce - 08:15
Zachowice - 08:20
Kurs powrotny z Wrocławia
– Dworzec Wrocław – 14:15
(kurs do Sulistrowiczek)
w Zachowicach - 14:53
w Czerńczycach - 14:57
Połączenia pozwolą mieszkańcom
Czerńczyc i Zachowic dojechać do
i wrócić z pracy i szkoły. Zachęcamy
do korzystania z tych kursów. WS
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KARTA DUŻEJ RODZINY 2019

Informujemy, że Gmina Kąty Wrocławskie realizuje
program zdrowotny pn. „Rehabilitacja Lecznicza
(Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie”.
W budżecie gminy na rok 2019 na realizację programu przeznaczono 250.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu dotację celową otrzymały dwa
podmioty medyczne:
1. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Dom Św. Józefa w Małkowicach – 120.000 zł
2. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kątach
Wrocławskich – 130.000 zł
Rehabilitacja lecznicza jest realizowana przez 5 dni
w tygodniu w godzinach od 8-18 przez powyższe
podmioty. Aby korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych należy każdorazowo posiadać skierowanie
od lekarza opieki podstawowej lub specjalisty
Kontakt do placówek:
• Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Dom Św. Józefa
ul. Klasztorna 1, Małkowice
tel. 71 793 01 82
• Zespół Opieki Ambulatoryjnej
ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 60 21
Zapraszamy do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie i życzymy dużo zdrowia.
WS

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice
mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18.
roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych
w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniem niepełnosprawności
na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania
wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu
co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25. roku życia),
Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi
(rodzicom) lub małżonkowi rodzica.
Karta jest przyznawana i wydawana na wniosek
członka rodziny wielodzietnej. Wniosek składa
się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia
się w szczególności:
• w przypadku rodzica, który miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci niezbędne jest posiadanie numerów PESEL co najmniej
trójki dzieci
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic
miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawio-

ny władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej
trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku
życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej
– oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał
lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wnioski o wydanie KDR składa się w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, poniedziałek-piątek od godz. 8:00-15:30.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 33-47-222

UŻYTKOWNIKU WIECZYSTY !!!
W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe uprzejmie informuję, że Gmina Kąty Wrocławskie wydaje zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności .
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo
własności następuje odpłatnie. Należną dotychczasową opłatę roczną należy wpłacać przez okres
20 lat, lub jednorazowo po złożeniu stosownego
oświadczenia przez użytkownika wieczystego
o jednorazowej opłacie przekształceniowej .
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. (71) 390 72 39

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
27 lutego 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”, organizowane przez Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Turniej przebiegał dwuetapowo: test wiedzy pożarniczej oraz odpowiedzi ustne. Z terenu Gminy Kąty Wrocławskie
udział wzięło 34 uczestników z dwóch grup wiekowych (I grupa – szkoły podstawowe oraz II grupa - gimnazjum z wraz z uczniami klas siódmych
i ósmych). W wyniku przeprowadzonych eliminacji
gminnych w pierwszej grupie wiekowej I miejsce
zajęła Martyna Małecka ze Szkoły Podstawowej nr
2 Kątach Wrocławskich, II miejsce Patryk Wiśniowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu,
III miejsce Dominik Pawłowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.
W drugiej grupie wiekowej I miejsce wywalczył
Dominik Grochala ze Szkoły Podstawowej w Gniechowicach, II miejsce Piotr Wiśniowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu/Gimnazjum
w Jaszkotlu, III miejsce Ela Malesza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. Zwycięzcy

turnieju zostali nagrodzeni, każdy uczestnik otrzymał również dyplom, kalendarz strażacki oraz breloczek z zestawem pierwszej pomocy.
Nagrody zostały ufundowane przez Gminę Kąty
Wrocławskie i wręczone przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Katarzynę Łapińską-Szymańską oraz Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Kątach Wrocławskich Mariu-

sza Hausmana. Według zasad regulaminu turnieju
dwa pierwsze miejsca zajęte w wyniku eliminacji
gminnych przechodzą do etapu powiatowego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom
i uczestnikom OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznych eliminacjach.
Zarząd Miejsko-Gminny
Związku OSP RP w Kątach Wrocławskich
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szczegóły na www.gokiskwr.pl

13-14 kwietnia
2019 r.

Rynek w Kątach
Wrocławskich

OTOCZENIE MA ZNACZENIE
WIELKIE WSPÓLNE
WIOSENNE SPRZĄTANIE
23 MARCA 2019, SOBOTA
GODZ. 12.00
Małe i większe - zielone
upominki czekają na
uczestników!
Szukamy ekobohaterów!
I Ty możesz zostać
jednym z nich!
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału
we wspólnym sprzątaniu naszych miejscowości.

Zapewniamy:
rękawice ochronne i worki na śmieci.
Szczegóły akcji na www.katywroclawskie.pl
tel. 71 390 71 51, 71 390 71 52
Ważna informacja

Gmina Kąty Wrocławskie przypomina, że zabrania się ustawiania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i segregowanych w pasie drogowym. Pojemniki i worki na odpady można wystawiać tylko w dniu ich odbioru.
Zgodnie z przepisami o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Stawka opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie. Stawka opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego wynosi 3,00 zł dziennie za 1 m2 (pobocza) oraz
6,00 zł dziennie za 1 m2 (jezdnia i chodnik) powierzchni zajęcia pasa drogowego.
W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi będzie zmuszony - w drodze decyzji administracyjnej - wymierzyć
karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności ustalonej opłaty - czyli 30 zł dziennie za 1 m2 pobocza i analogicznie 6,00 zł powierzchni
zajęcia pasa drogowego jezdni i chodnika.
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MA ZNACZENIE
GODZINA DLA ZIEMI

WIOSENNE SPRZĄTANIE DRÓG - DBAJMY O DROGI I PASY DROGOWE

Godzina dla Ziemi to akcja stworzona przez
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody, która
jest organizowana w ostatnią sobotę marca od
2007 roku. W tym roku do obchodów zaprosiliśmy szkoły oraz jednostki podległe z terenu
Gminy Kąty Wrocławskie.
Tegoroczna akcja odbędzie się w sobotę 30
marca. Polega ona na wyłączeniu światła między 20:30, a 21:30 czasu lokalnego. Akcja jest
okazją do zastanowienia się nad zachodzącymi zmianami klimatu i nad tym jak można
osobiście zaangażować się w ochronę środowiska. W akcję może włączyć się każdy - zarówno osoby prywatne jak i firmy – zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą wziąć
udział w tym symbolicznym wydarzeniu.
WS

W ostatnim okresie czasu możemy zaobserwować nagły wzrost zaśmiecania rowów i poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
Do rowów przydrożnych czy też na pobocza
dróg wyrzucane są wszelkie śmieci, między
innymi plastikowe butelki i opakowania po jedzeniu, nie brakuje puszek po napojach, a także
zużytych opon, złomu, gruzu itp.
Wyrzucanie na pas drogowy śmieci jest to nie
tylko objaw braku kultury, ale także duże zagrożenie zarówno dla innych użytkowników,
jak i służb utrzymania, które muszą to potem
posprzątać jeszcze przed wzrostem traw w poboczach i rowach przydrożnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

apeluje do wszystkich mieszkańców gminy jak
i wszystkich użytkowników dróg o powstrzymanie się od wyrzucania śmieci poza miejsca
do tego przeznaczone (kubły na śmieci, miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), dbajmy o nasze środowisko i estetykę
otoczenia. Liczymy na społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej gminy i mamy
nadzieję, że ten apel spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu wspólne dobro.
W kwietniu br. rozpocznie się wiosenne sprzątanie (przed koszeniem) poboczy i rowów, które są utrzymywane przez Gminę Kąty Wrocławskie.
Wydział Dróg i Transportu

AIRLY MIERZY JAKOŚĆ POWIETRZA
Miernik powietrza Airly został zamontowany
na budynku Pływalni Delfinek w Kątach Wrocławskich. Na stronie https://airly.eu/map/pl/
można już sprawdzać odczyty z urządzenia.
Przypominamy, że poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są
m.in. informacje o jakości powietrza. Sensory
Airly mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę
powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.
WS

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie!
 Czy wiecie, że ponad 38 % podatku odprowadzonego przez osoby zamieszkałe w gminie zasila jej budżet?
 Tak, jednym z głównych dochodów Gminy Kąty Wrocławskie są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Bardzo dziękujemy za aktywne dotychczasowe włączenie się w naszą akcję.
Odnotowujemy coroczny wzrost dochodów z tego tytułu.
Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych PIT w ponad 38 % trafiają do budżetu tej
gminy, którą podatnik wskaże jako swoje miejsce zamieszkania.
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:

„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
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Przedszkolaki na turniejach warcabowych

IV Miejsce - Antoni Dusza
(Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich)
Pozostali uczestnicy (mistrzowie swoich grup):
Jakub Trofimowski (Szkoła Podstawowa w Małkowicach), Karol Bubel (Przedszkole Publiczne
w Kątach Wrocławskich), Przemysław Kuciński
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich), Ryszard Małkowicz (Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
w turnieju, a zwycięzcom gratulujemy.
Organizatorzy turnieju

1. goKIDScross – zadbaj o zdrowie i prawdziwy
ruch swoich dzieci!
- zajęcia prowadzone z elementami języka angielskiego
- dla uczestników: 5-9 lat i 10-16 lat
- rozpoczęcie: 1 kwietnia 2019
- 1. miesiąc za 0 zł
- szczegóły na Fb: crosskids – Bartosz Sadowski, tel. 518 99 11 02
2. zajęcia BREAK DANCE (BREAKING) dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
- rozpoczęcie: 1 kwietnia 2019
- szczegóły – Wojtek Vegas Nawrocki, tel. 508
31 92 36

III Mistrzostwa Kątów
Wrocławskich
w biegach - 5 km
Zapraszamy do udziału w cyklu biegowym na
dystansie 5 km, który będzie rozgrywany w ramach III Mistrzostw w biegach 2019.
Cykl zakłada 4 biegi po 5 km każdy:
06.04.2019
01.05.2019
25.05.2019
12.10.2019
Zapisy w dniu startu na Stadionie GOKiS w Kątach Wrocławskich. Szczegóły w Regulaminie
na stronie Klubu Biegacza Kąty Wrocławskie:
https://kbkatywr.pl

Zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

Dnia 15.02.2019r. w Przedszkolu Publicznym
w Kątach Wrocławskich odbył się
VI Turniej Warcabowy dla dzieci z grup starszych.
Wywołał on wiele emocji, wszyscy uczestnicy
wytężali umysły, by zaprezentować swoje umiejętności, wygrać i wziąć udział w Turnieju Gminnym. Poziom gry był bardzo wysoki, a rozgrywki
finałowe wyłoniły zwycięzców:
I miejsce – Szymon Killich
II miejsce – Joanna Rymarczyk
III miejsce – Ryszard Małkowicz
IV miejsce – Alan Marciniak
Pozostali uczestnicy (mistrzowie swoich grup):
Ignacy Mathauser-Pękala, Alan Popiel, Igor Bogucki, Karol Bubel.
Mistrzowie tegorocznego przedszkolnego turnieju wzięli udział w II Gminnym Turnieju Warcabowym, który odbył się 01.03.2019 r. w naszym
przedszkolu. Rozgrywki turniejowe przebiegały
w dwóch etapach. W I etapie została wyłoniona
czwórka mistrzów, którzy następnie wzięli udział
w rozgrywkach finałowych. Wszyscy uczestnicy
pokazali, że potrafią myśleć logicznie i szybko
działać. Po bardzo emocjonującej, wyrównanej
walce wyłoniono zwycięzców, których nagrodziliśmy medalami, dyplomami i książkami.
Zwycięzcy II Gminnego Turnieju Warcabowego:
I Miejsce – Szymon Killich
(Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich)
II Miejsce – Joanna Rymarczyk
(Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich)
III Miejsce – Zofia Michniewicz
(Przedszkole Sióstr św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich)

Nowe zajęcia
w GOKiS Kąty Wr.:

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.
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Rocznica urodzin
Fryderyka Chopina
Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA uczcił rocznicę urodzin naszego najwybitniejszego kompozytora koncertem, który odbył sie w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.
W repertuarze znalazły się pieśni jubilata (m.in.
„Życzenie”, „Wiosna”, „Hulanka”), słynna „Świtezianka” Julii Brzozowskiej oraz utwory Stanisława
Moniuszki. Cały program zabrzmiał w autorskim,
mokoszowym opracowaniu. MOKOSZA pragnie
serdecznie podziękować wspaniałej publiczności, która tak licznie przybyła w niedzielny wieczór i szczelnie wypełniła salę. Sympatia, poświęcony czas, wzruszenie, gorące przyjęcie, owacje
na stojąco, bisy… Bardzo dziękujemy!

Panu

ŁUKASZOWI
ZBROSZCZYKOWI
Burmistrzowi
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich wraz z radnymi
Zastępca Burmistrza wraz pracownikami
UMiG

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
Kurs tańca weselnego, Sadków, tel. 500 175
923
Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel.
693 066 151
Zamienię dom 100 m2 na urządzonej działce
550m2, garaż 30 m2 w Sośnicy na mieszkanie
ok. 60 m2 w szeregowcu z garażem w Kątach
Wr. Kupie mieszkanie ok. 40 m2 w Kątach
Wrocławskich. Tel. 792 872 032
UBEZPIECZENIA KURYŚ, Smolec, ul. Różana
1, tel. 605 745 010
Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie. Tel.
535 679 346
Zatrudnimy Panie do sprzątania hal magazynowych w Magnicach, tel. 664 902 332

7

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
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