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W tym świątecznym nastroju  

składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,

niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2019 Rok.

Przewodniczący RM w Kątach Wrocławskich 
Grzegorz Pacyna

Burmistrz MiG Kąty Wrocławskie 
Łukasz Zbroszczyk
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie.
W dniu 20 listopada 2018 roku miała 
miejsce I Sesja Rady Miejskiej w Ką-
tach Wrocławskich nowej kadencji 
2018-2023. Sesja została zwołana 
przez Komisarza Wyborczego, któ-
ry w swoim zawiadomieniu okre-
ślił porządek i przebieg sesji. Pod-
czas uroczystej sesji w obecności 
mieszkańców, zaproszonych gości 
oraz pracowników urzędu, nowo 
wybrani radni Rady Miejskiej w 
Kątach Wrocławskich otrzymali za-
świadczenia o wyborze na radnego 
lub radną, a także złożyli uroczyste 
ślubowanie. W dalszej części obrad 
Rada Miejska w głosowaniu tajnym 
wybrała Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.  
Druga sesja Rady Miejskiej została 
zwołana na dzień 29 listopada 2018 
r. Zgodnie z porządkiem obrad 
w głosowaniu tajnym Rada Miejska 
wybrała ze swojego grona dwóch 
wiceprzewodniczących. Wiceprze-
wodniczącymi Rady Miejskiej w Ką-
tach Wrocławskich zostali wybrani 
radna Wanda Laszczyńska oraz rad-
ny Wojciech Wójcik. 
Rada Miejska dokonała również 

wyboru Przewodniczących Komi-
sji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Na Przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej została 
wybrana radna Danuta Drożdż, a 
Przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i  Petycji został wybrany 
radny Tomasz Giniewski. Podjęto 
także uchwały określające skła-
dy osobowe stałych Komisji Rady 
Miejskiej. Aktualnie wszystkie stałe 
Komisje są po pierwszym czytaniu 
projektu uchwały budżetowej na 
2019 rok. Wnioski podjęte przez Ko-
misje zostały przekazane do Pana 
Burmistrza.  
Korzystając z możliwości, które daje 
ten artykuł, chciałbym bardzo po-
dziękować wszystkim Radnym za 
powierzenie mi funkcji Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich oraz za zaufanie ja-
kim mnie Państwo obdarzyliście. 
Funkcja Przewodniczącego Rady 
Miejskiej to nie tylko uprawnienia 
i obowiązki, ale przede wszystkim 
wielka odpowiedzialność za wspól-
ne dobro jakim jest nasza Mała Oj-
czyzna – Gmina Kąty Wrocławskie. 
Głównym celem jaki sobie stawiam 
podczas wypełniania powierzonej 
mi funkcji jest budowanie dobrej 

atmosfery w Radzie Miejskiej oraz 
wspólne i konstruktywne szuka-
nie jak najlepszych rozwiązań pro-
blemów, przed którymi stoi nasza 
społeczność. Jestem przekonany, 
że Rada Miejska we współpracy z 
Panem Burmistrzem, wsłuchując się 
w głos Rad Osiedli, Rad Sołeckich 
oraz mieszkańców naszej gminy 
znajdzie sposoby na rozwiązanie 
wielu wyzwań stojących przed na-
szą społecznością. 
Już za kilka dni wszyscy usiądziemy 
przy wigilijnym stole i w zaciszu 
swoich domów będziemy cieszyć 
się rodzinnym ciepłem i wyjątkową 
atmosferą Świąt Bożego Narodze-
nia.
W imieniu Rady Miejskiej składamy 
wszystkim mieszkańcom Gminy 
Kąty Wrocławskie serdeczne życze-
nia wszelkiej pomyślności, niepo-
wtarzalnej atmosfery, ciepła oraz 
spełnienia marzeń. Niech radość 
i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 
poczucie prywatnego i zawodowe-
go spełnienia towarzyszą Państwu 
przez cały Nowy Rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich

Grzegorz Pacyna

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

INFORMACJE Z RADY MIEJSKIEJWażne telefony

W Wigilię UMiG będzie nieczynny
Wigilia, 24 grudnia 2018 r. będzie dniem 

wolnym od pracy w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Kątach Wrocławskich.  
Dzień ten został odpracowany  
w sobotę 1 grudnia 2018 roku 

Za utrudnienia przepraszamy.

DELFINEK KĄTY WROCŁAWSKIE

telefon  71 726 24 44Ul. 1 Maja 59 
Kąty Wrocławskie 
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Park w Kątach 
Wrocławskich 

pięknieje
W dniu 19.11.2018 r. 
odebrane zostały ro-
boty budowlane zre-
alizowane w ramach 
inwestycji pn.” Rewa-
loryzacja Parku Sta-
romiejskiego w Ką-
tach Wrocławskich”. 
Wykonawcą zadania 
była firma Retencja 
Sp. z o.o. z siedzi-
bą we Wrocławiu. 
Wykonawca prze-
prowadził prace regulacyjne przy starorzeczu, za-
montował tablice edukacyjne i informacyjne oraz 
wykonał ścieżkę działającą na zmysły człowieka. 

Zostały również nasadzone nowe rośliny. Obecnie 
prowadzone są prace budowlane przy pozostałym 
zakresie projektu związanym z rewaloryzacją par-
ku w Kątach Wrocławskich. Odwiedzających park 
mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności. 

PRiI

7 grudnia 2018 r. nastąpiło w Kątach Wrocław-
skich otwarcie przyszkolnej pływalni Delfinek. 
W uroczystości wzięli udział m.in. władze gminy 
(burmistrz Łukasz Zbroszczyk, zastępca burmi-
strza Katarzyna Łapińska-Szymańska, sekretarz 
Lucyna Garbaczonek, skarbnik Małgorzata Wuj-
ciów), przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz 
Pacyna wraz z radnymi Rady Miejskiej, reprezen-
tant marszałka – dyrektor Piotr Nowicki, starosta 
Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, ksiądz 
proboszcz Krzysztof Tomczak, dyrektor GOKiS 
Maria Mach, zastępca dyrektora GOKiS Paweł Pil-
ski, pracownicy nowego basenu, przedstawiciele 
generalnego wykonawcy, a także liczni uczniowie 
wraz z rodzicami. 
Szkoły pływackie zaprezentowały umiejętności 
swoich adeptów w różnych stylach pływackich. Gru-
pa ratowników z Wodnej Służby Ratowniczej dała 
pokaz ratownictwa wodnego, a grupa dziewcząt 
przedstawiła piękny program artystyczny pływania 
synchronicznego.
Przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Łukasz 
Zbroszczyk, Piotr Nowicki z Urzędu Marszałkow-
skiego, starosta Roman Potocki, dyrektor GOKiS 
Maria Mach, Antoni Kopeć i młoda pływaczka.

Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz proboszcz 
Krzysztof Tomczak.
Do końca roku  korzystanie z basenu będzie bez-
płatne. Zainteresowane osoby będą mogły z nie-
go skorzystać za darmo. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców w soboty i niedziele w godzinach 
9-17 oraz od poniedziałku do piątku w godzinach: 
12-20. Jednocześnie informujemy, że w przypad-
ku dużego zainteresowania będzie konieczność 
poczekania w kolejce.
Przypominamy, że Delfinek to obiekt w którym 
obok 5 torowej niecki basenowej jest dostępne 
jacuzzi oraz  strefa saun, w której znajdą Państwo 
saunę fińską i parową.
„Budowa krytej pływalni typu Delfinek przy Szko-
le Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich”. 
otrzymała dofinansowania z dwóch żródeł:
• 1 563 200,00 zł ze środków Ministra Sportu 

i Turystyki w ramach Programu rozwoju ponad-
lokalnej infrastruktury sportowej.

• 1 250 000,00 zł ze środków Województwa 
Dolnośląskiego w ramach Programu Budowy 
Małych Przyszkolnych Pływalni pn. „Dolnośląski 
Delfinek”.

WS

Pierwszy Kątecki Jarmark Bożonarodzeniowy od-
był się na Rynku w Kątach Wrocławskich w dniach 
8-9  grudnia 2018 r. W sobotę po przywitaniu 
mieszkańców przez burmistrza Łukasza Zbrosz-
czyka, dzieci z klasy II a z SP nr 2 rozświetliły 
wspólnie z Mikołajem choinkę przy ratuszu. 
Licznie zgromadzeni mieszkańcy wzięli udział 
w  I  Kąckim Wspólnym Śpiewaniu Kolęd. Na sce-
nie w Rynku wystąpiły takie zespoły jak: „Gwiaz-
dy”, „Mały Asyż”, „Wrocław Gospel Choir”, Jacek 
Geremesz. Wspaniały występ dały dzieci z naszej 

gminy, brawom nie było końca po programach ar-
tystycznych przygotowanych przez Bajnutki z SP 
nr 2 z Kątów Wr. i chór dziewczęcy ze Smolca. 
Lokalni wystawcy przygotowali wiele bożonaro-
dzeniowych (i nie tylko) specjałów. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane 
przez koła gospodyń. Wystawcy zadbali o dostęp-
ność ozdób choinkowych i dekoracji świątecz-
nych. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację jarmarku i zapraszamy za rok.

WS

Kątecki Jarmark Bożonarodzeniowy

Delfinek uroczyście otwarty

fot. Marek Łukaszów

Wydział Gospodarki Przestrzennej 
informuje o trwających wyłożeniach 
projektów planów miejscowych:

Projekt planu północno-zachodniej części  
wsi Cesarzowice
Wyłożenie do 4.01.2019 r., 
Dyskusja 17.12.2018 r. godz. 12:00
Uwagi do 18.01.2019 r.

Projekt planu wsi Pietrzykowice
Wyłożenie do 4.01.2019 r.
Dyskusja 17.12.2018 r. godz. 12:45
Uwagi do 18.01.2019 r.

Projekt planu wsi Strzeganowice,  
w rejonie drogi powiatowej
Wyłożenie do 4.01.2019 r.
Dyskusja 17.12.2018 r. godz. 13:30
Uwagi do 18.01.2019 r.

Projekt planu północnej części  
wsi Nowa Wieś Kącka (część A)
Wyłożenie do 4.01.2019 r.
Dyskusja 17.12.2018 r. godz. 14:15
Uwagi do 18.01.2019 r.

3



INFORMACJE UMiG

Zmiany w zasadach udzielania przez gminę dotacji  
na wymianę pieców w 2019 r.

Poprawa jakości powietrza to wspólne podjęcie 
działań zmierzających do ograniczenia niskiej 
emisji. W dokumencie przyjętym 30 listopada 
2017 r. przez Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego zwanym potocznie „Uchwałą antysmogo-
wą”  wprowadzono na obszarze województwa 
ograniczenia w zakresie użytkowania instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. Od 1 lipca 
br. wprowadzono zakaz stosowania mułów i flo-
tokoncentratów węglowych, węgla brunatne-
go oraz paliw stałych produkowanych z jego 
wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci 
sypkiej oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. 
W „uchwale antysmogowej” wprowadzono  rów-
nież terminy ograniczające użytkowanie kopcą-
cych pieców. Od 1 lipca 2024 r. zakaz użytko-
wania kotłów pozaklasowych poniżej 3 klasy 
(tzw. kopciuchów) a od 1 lipca 2028 r. zakaz 
użytkowania  pieców 3 i 4 klasy pod wzglę-
dem granicznych wartości emisji pyłu wg nor-
my  PN-EN 303-5:2012. Mamy więc przepisy 
prawa, które wymuszają podjęcie działań.  
Jakie zatem działania podejmuje gmina? Od 
stycznia 2019 r. o udzielanie pomocy finansowej 
z budżetu gminy dla przedsięwzięć z zakresu 

ochrony powietrza ubiegać się mogą wszyscy 
mieszkańcy, gdyż rozszerzony został katalog źró-
deł ciepła objętych dofinansowaniem. Rozszerze-
nie zakresu  działań związanych z ograniczeniem 
niskiej emisji  a w szczególności wymiana pieców 
na nowoczesne źródło ciepła tj. kotły gazowe, ko-
tły na olej opałowy lekki, piece zasilane prądem 
elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę  
charakteryzujące się parametrami co najmniej 
jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) 
oraz pompy ciepła ma na celu umożliwienie ko-
rzystania z dofinansowania mieszkańcom w każ-
dym zakątku gminy. Beneficjenci składają wnioski 
o udzielenie dofinansowania przed rozpoczęciem 
inwestycji. Następnie podpisują umowę o udzie-
leniu dofinansowania, w której zobowiązują 
się do realizacji zadania w określonym zakresie 
i  terminie. Dofinansowanie przekazywane bę-
dzie w formie zwrotu części udokumentowanych 
kosztów realizacji w.w. zadań, po ich zakończeniu.  
Zwracamy uwagę, że dofinansowanie nie może 
być przyznane na refinansowanie wydatków po-
niesionych przed datą zawarcia umowy.  
Wszystkie informacje na temat procedury udzie-
lania dofinansowań na nowych zasadach będą 

dostępne na stronie internetowej www.katyw-
roclawskie.pl od stycznia 2019 r. 

Czyste powietrze – Program Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 
Działania w trosce o zdrowie, klimat i środowisko  
finansowane są również ze środków rządowych, 
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jest to 
program, którego celem jest zmniejszenie lub 
uniknięcie  emisji zanieczyszczeń wprowadza-
nych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 
Właściciele takich domów  ubiegają się o dota-
cje lub jeśli koszty prowadzonych inwestycji są 
bardzo wysokie, uzyskać mogą dofinansowane 
również w formie pożyczki. Realizacja progra-
mu rozpoczęła się w tym roku i trwać będzie do 
30 czerwca 2029 r. Informacje o programie oraz 
o naborach wniosków można uzyskać w Punkcie 
Obsługi Interesanta WFOŚiGW  czynnym w godz. 
od 8.00 do 15.30 przy ul. Sztabowej 32, we Wro-
cławiu tel. 603 669 670, infolinia 607 700 370.

Wydział Ochrony  
Środowiska i Rolnictwa 

W dniu 29 listopada 2018 r. podczas II Sesji Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich odbyły się wybo-
ry wewnętrznych organów Rady - Wiceprzewod-
niczących Rady, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji oraz komisji stałych Rady.
W wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewod-
niczących Rady zostali wybrani Wanda Laszczyń-
ska i Wojciech Wójcik.
Poniżej przedstawiamy składy osobowe i przed-
mioty działania poszczególnych komisji.

Komisja Budżetu i Rozwoju
Przedmiotem działania komisji są w szczególności 
sprawy: budżetu gminy, inwestycji i remontów, 
gospodarki nieruchomościami, promocji gminy 
i  współpracy ze społecznościami lokalnymi i re-
gionalnymi innych państw, współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi według właściwości 
merytorycznej komisji.
Skład komiSji:
1.  Anna Skórczak – Przewodnicząca Komisji
2.  Sebastian Kotlarz – Zastępca Przewodniczące-

go Komisji
3.  Anna Herbut
4.  Gabriela Feldman
5.  Grzegorz Pacyna
6.  Wojciech Wójcik
7.  Jerzy Osiński
8.  Czesław Pudlik
9.  Jarosław Wojciechowski

Komisja Infrastruktury Technicznej  
i Zagospodarowania Przestrzennego
Przedmiotem działania komisji są w szczególno-
ści sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia 
w energię elektryczną, gaz, zagospodarowania 

przestrzennego, melioracji i gospodarki wodnej, 
ochrony środowiska i gospodarki rolnej.
Skład komiSji:
1.  Grzegorz Mitek – Przewodniczący Komisji
2.  Piotr Sobko – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.  Wanda Laszczyńska
4.  Katarzyna Łapińska-Szymańska (Dawid Ludwi-

kowski)
5.  Wojciech Wójcik
6.  Jarosław Wojciechowski
7.  Krzysztof Bujak
Komisja Dróg, Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego
Przedmiotem działania komisji są w szczegól-
ności sprawy: bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, ochrony przeciwpożarowej i prze-
ciwpowodziowej, utrzymania gminnych dróg, 
ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego, współpracy z zarządcami dróg po-
wiatowych, wojewódzkich i krajowych, lokalne-
go transportu zbiorowego, utrzymania cmenta-
rzy gminnych, targowisk, utrzymania czystości i 
porządku, zieleni gminnej, wysypisk i utylizacji 
odpadów, współpracy z organizacjami poza-
rządowymi według właściwości merytorycznej 
komisji.
Skład komiSji:
1. Piotr Sobko – Przewodniczący Komisji
2.  Krzysztof Bujak – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji
3.  Anna Skórczak
4.  Dorota Smak
5.  Beata Czuchrowska
6.  Gabriela Feldman
7.  Grzegorz Pacyna
8.  Grzegorz Kołcz

9.  Katarzyna Łapińska-Szymańska (Dawid Ludwi-
kowski)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przedmiotem działania komisji są w szczególności 
sprawy: oświaty, kultury, bibliotek gminnych i in-
nych instytucji kultury, ochrony zabytków, sportu 
i turystyki, współpracy z Radą Młodzieżową oraz 
organizacjami pozarządowymi według właściwo-
ści merytorycznej komisji.
Skład komiSji:
1.  Katarzyna Sebzda-Sztul – Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Sobko – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.  Katarzyna Łapińska-Szymańska (Dawid Ludwi-

kowski)
4.  Wanda Laszczyńska
5.  Tomasz Giniewski
6.  Jerzy Osiński
7.  Antoni Kopeć

Komisja Spraw Społecznych
Przedmiotem działania komisji są w szczególno-
ści sprawy: ochrony zdrowia, pomocy społecznej 
i polityki prorodzinnej, gminnego budownictwa 
socjalnego i polityki mieszkaniowej, współpracy 
z  Radą Seniorów oraz organizacjami pozarządo-
wymi wg właściwości merytorycznej komisji.
Skład Komisji:
1.  Sebastian Kotlarz  – Przewodniczący Komisji
2. Anna Herbut – Zastępca Przewodniczącego Ko-

misji
3.  Katarzyna Sebzda-Sztul
4.  Beata Czuchrowska
5.  Danuta Drożdż
6.  Wojciech Wójcik

Wybory wewnętrznych organów Rady Miejskiej

dokończenie na str. 5
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Prace przy budowie świetlic
Kilianów 
Trwają prace przy budowie nowej świetlicy wiej-
skiej w Kilianowie. Wykonano dach, izolacje pio-
nową i poziomą. Roboty toczą się zgodnie z za-
łożeniami. 
Kębłowice 
W Kębłowicach, wykonano dach, izolacje piono-
we i poziome. Zamontowano zewnętrzną stolarkę 
okienną i drzwiową, kończą się prace montażowe 
instalacji sanitarnej i deszczowej. Prace przebie-
gają bez zakłóceń.
Pełcznica
Wykonawca dokłada wszelkich starań, żeby 
zamknąć przed zimą budowę nowej świetlicy 
w  Pełcznicy. Pną się do góry ściany, konstrukcje 
nośne i wieńce, na dniach zostanie wykonana 
więźba dachowa wraz z pokryciem. Roboty pro-
wadzone są zgodnie z założeniami.

Rewaloryzacja parku oraz ruin 
dawnego dworu w Smolcu 
Trwają prace budowlane przy realizacji zadania 
pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin 
dawnego dworu nawodnego w Smolcu”. Wyko-
nawca kontynuuje prace regulacyjne przy budo-
wie układu rowów związanych z remontem linii 
brzegowej i przepustów. Archeolog rozpoczął 
badania archeologiczno – architektoniczne w re-
jonie planowanych przypór i rekonstrukcji frag-
mentu muru.

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód 
– etap II – Mokronos Dolny
Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w Mokronosie Dolnym. Do tej pory uło-
żono główne ciągi kanalizacyjne w ul. Migdałowej, 
Czereśniowej, Jagodowej, Miłej, Szczęśliwej w bocz-
nych sięgaczach ulicy Stawowej (od strony AOW), 
częściowo w ul. Brzoskwiniowej i Morelowej.
Aktualnie prace prowadzone są w części ul. Brzo-
skwiniowej (dokończenie), Wiśniowej oraz po 
prawej stronie ulicy Parkowej jadąc w kierunku 
Wrocławia.
Powyższe zadanie współfinansowane jest (w for-
mie dotacji i pożyczki) ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu (www.wfosigw.wroclaw.pl).

Rewitalizacja Rynku w Kątach 
Wrocławskich
W ramach obecnie realizowanego etapu rewitali-
zacji Rynku w Kątach Wrocławskich zostanie wy-
konana nawierzchnia wschodniej pierzei Rynku. 
Zadanie obejmuje budowę fontanny oraz 2 grup 
podziemnych zbiorników na odpady. Między 
budynkiem dawnego kościoła ewangelickiego 
a wschodnią pierzeją Rynku zostaną posadzone 
nowe drzewka z  gatunku lipy. Między drzewami 
będą się znajdować rabaty zieleni z ławkami. Prze-
widziana została nawierzchnia z płyt granitowych. 
W rejonie fontanny będzie nawierzchnia z kostki 
kamiennej. Również w tej części przewidziano 
wyeksponowanie dawnej nawierzchni z kamienia 
polnego. Dalej w kierunku pierzei wschodniej za-
planowano nawierzchnię jezdni i chodnika z kost-
ki kamiennej.

Budowa ul. Legionów w Kątach 
Wrocławskich 
Trwają prace związane z wykonaniem zbiorni-
ka wód deszczowych dla kanalizacji deszczowej 
z ul. Legionów w Kątach Wrocławskich oraz doce-
lowo z ul. Sybiraków i zaprojektowanego nowego 
przedszkola. Zbiornik umożliwi przetrzymanie 
wód opadowych w okresie intensywnych opadów 
i stopniowe odprowadzanie do rowu kąteckiego. 
Wykonawcą zadania jest MABUD s.c. Termin za-
kończenia prac przewidziano na 31.01.2019 r.

Wydział PRiI

INWESTYCJE GMINNE W TRAKCIE REALIZACJI

Komisja Rewizyjna
Komisja kontroluje działalność Burmistrza, gmin-
nych jednostek organizacyjnych i jednostek po-
mocniczych Gminy pod względem legalności 
(zgodności działań kontrolowanych jednostek 
z przepisami prawa, w tym z uchwałami Rady 
i zarządzeniami Burmistrza), gospodarności 
(efektywności wykorzystania środków będą-
cych w dyspozycji kontrolowanego), rzetelności 
(zgodności wykonywania zadań z obowiązkami 
ciążącymi na wykonawcach czynności z tytułu 

sprawowanej funkcji, zajmowanego stanowi-
ska), celowości (ocenie operacji gospodarczych 
w  aspekcie zgodności z interesem Gminy oraz 
zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym).
Skład komiSji:
1. Danuta Drożdż – Przewodnicząca Komisji
2. Dorota Smak
3. Grzegorz Mitek
4. Tomasz Giniewski
5. Jerzy Osiński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Opiniowanie skierowanych do Rady Miejskiej skarg 

na działania Burmistrza i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz opiniowanie skła-
danych przez obywateli wniosków oraz petycji.
Skład komiSji:
1. Tomasz Giniewski – Przewodniczący Komisji
2. Anna Herbut
3. Dorota Smak
4. Gabriela Feldman
5. Sebastian Kotlarz
6. Antoni Kopeć
7. Czesław Pudlik
8. Grzegorz Kołcz

Magdalena Olszewska

Wybory wewnętrznych organów Rady Miejskiej
dokończenie ze str. 4
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Tak świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości

Kąty Wrocławskie

Gniechowice

Kąty Wrocławskie, Stowarzyszenie „Krzyś – Byś Kolorowo Żył”
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INFORMACJE Z GMINY

W dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 10 w sali wi-
dowiskowej Przedszkola Publicznego w Smolcu 
odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Wiersza Pa-
triotycznego „100 lat Polsko!”.
Celem konkursu było uczczenie 100-lecia od-
zyskania niepodległości, kształtowanie poczu-
cia własnej tożsamości narodowej oraz posta-
wy  patriotycznej, możliwości zaprezentowania 
uzdolnień recytatorskich i wokalnych dzieci oraz 
stwarzanie dzieciom możliwości wymiany do-
świadczeń artystycznych.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 5 placówek 
z naszej gminy: SP w Małkowicach, ZSP w Sadko-
wie, SP w Gniechowicach, PP w Kątach Wrocław-
skich oraz ZSP w Smolcu. Dzieci które przybyły 
z nauczycielami i rodzicami, powitała pani wice-
dyrektor Małgorzata Wierzchowska, nawiązując 
do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Po powitaniu 
i krótkim słowie wstępnym uczestnicy wspólnie 
odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a następnie 
dzieci zaprezentowały przygotowane wiersze 
i piosenki o tematyce patriotycznej. Poza konkur-
sem wystąpiły gościnnie dzieci z grupy 0A z ZSP 

w Smolcu, których wychowawczynie panie Joan-
na Stach oraz Agnieszka Szukała były współorga-
nizatorkami konkursu. Na zakończenie wszystkim 
uczestnikom wręczono drobne upominki i dyplo-
my oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia. Konkurs 
odbył się w uroczystej atmosferze. Dzieci odświęt-
nie ubrane z ogromnym przejęciem prezentowały 
przygotowane utwory. Uroczystość zakończyła 
się poczęstunkiem przygotowanym dla zaproszo-
nych gości.

Święty Mikołaj 
w Kamionnej

Z inicjatywy sołtysa Piotra Żygadło w sobotę 
8 grudnia 2018 r. w  świetlicy wiejskiej, zorganizo-
waliśmy pierwsze w historii Mikołajki w Kamion-
nej. Trzeba było wielu zabiegów, żeby Mikołaj 
wreszcie odnalazł na mapie tę maleńką wioskę 
i  sprawił dzieciom radość. Mnóstwo Elfów nam 
w  tym pomagało. Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym za pomoc w organizacji imprezy. Te 
starania były warte szczęścia dzieci!
Za wsparcie, szczególnie dziękujemy Elfom z San-
bet Fabryka Betonu W.S.Piotrowscy i Nadleśnic-
twu Miękinia.

fot. Monika Kawczyńska

Gminny Konkurs Piosenki i Wiersza 
Patriotycznego „100 lat Polsko!”

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pra-
cownikiem umowę o pracę w celu przygoto-
wania zawodowego, przysługuje pomoc ma-
terialna w  formie refundowania kosztów jego 
wynagrodzenia oraz dofinansowania kosztów 
jego kształcenia. O  przyznaniu tej pomocy de-
cyduje burmistrz w  drodze decyzji po stwier-
dzeniu spełnienia odpowiednich warunków. 
Informacje o warunkach jakie musi spełniać 
pracodawca aby otrzymać dofinansowanie oraz 
wnioski i wykaz potrzebnych dokumentów, 
dostępne są na stronie internetowej bip.zojo.
katywroclawskie.pl. Wnioski wraz z kompletem 
dokumentów należy składać w  Biurze Obsłu-
gi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształ-
cenia młodocianego pracownika wynosi:
 - w przypadku nauki zawodu przy okresie 
kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli 
okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, 
kwotę dofinansowania wypłaca się w wyso-
kości proporcjonalnej do okresu kształcenia) 
– do 8081 zł,

 - przyuczenie do wykonywania określonej pracy 
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)– 254 zł.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 
w Kątach Wrocławskich

Dofinansowanie 
kosztów kształcenia 

młodocianego 
pracownika

Bardzo miło jest nam poinformować, że drużyny 
dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Smolcu, zajęły pierwsze miejsce na 
zawodach powiatowych w Siechnicach. 
Spotkanie w kategorii dziewcząt z rocznika 
2006/2007 odbyło się 29.11.2018 r. o godz. 10.00 
w Siechnicy. Do rywalizacji stanęło siedem dru-
żyn: SP z Rzeplina, SP z Kiełczowa, SP z Żernik Wro-
cławskich, SP z Sobótki, SP z Dobrzykowic oraz SP 
z Kobierzyc. Reprezentacja naszej szkoły to dziew-
czynki klas szóstych w składzie: Natalia Wycisk, 
Aleksandra Nawolska, Marika August, Hanna Pa-
cholarz, Hanna Buczek, Dominika Lewandowska, 
Oliwia Dobrzańska, Martyna Sobierańska, Julia 
Grębowiec, Wiktoria Wojnicz, Zuzanna Bizacka.
Mecze rozegrane zostały systemem grupowym, 
gdzie w naszej grupie grały cztery drużyny. W fi-
nale spotkałyśmy się z drużyną z Żernik Wrocław-
skich i pokonałyśmy ją 20:8.
Spotkanie chłopców odbyło się również w Siech-
nicy 30.11.2018 r. o godz. 10.00.
Rywalizowało ze sobą siedem szkół. 
Nasza reprezentacja to chłopcy w składzie:

Maksymilian Zarówny, Bartosz Perczak, Damian 
Golema, Krzysztof Grochalski, Kajetan Nowicki, 
Kacper Wrzalik, Kamil Zarzeczny, Piotr Jużyca, Szy-
mon Małozięć, Wojciech Kilan, Jakub Jakubowski.
Po zaciętej rywalizacji grupowej chłopcy rozegrali 
finał z drużyną z Żernik Wrocławskich pokonując 
ją z wynikiem 12:2.
Dzięki temu sukcesowi dzieci ze Smolca będą 
reprezentowały powiat na zawodach strefy wro-
cławskiej, dziewczęta 13.02.2019 r. natomiast 
chłopcy 14.02.2019 r. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki za naszych spor-
towców!

Grażyna Jarża, Grzegorz Lichwa

Ogromny sukces koszykarski  
dzieci ze Smolca

Z przyjemnością informuję, że uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Sadkowie zostali zaproszeni do 
KONCERTU LAUREATÓW i otrzymali NAGRODĘ 
SPECJALNĄ za reżyserowane przez Panią Urszulę 
Gaber widowisko pt. „Ta, co nie zginęła” w Dolno-
śląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej 

i Religijnej – Wrocław 2018. Repertuar pieśni pa-
triotycznych uczniowie wykonali  przy akompa-
niamencie Pani Kingi Kalinowskiej. Patronat nad 
projektem objęli: Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego, Metropolita Wrocławski, Dolnośląski 
Kurator Oświaty.

DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ SŁOWA LITERATURY 
PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WE WROCŁAWIU

NAGRODA SPECJALNA
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INFORMACJE UMiG  ●  OGŁOSZENIA

OFERUJEMY EKOLOGICZNY OPAŁ:
• EKOGROSZKI polskie i zagraniczne

o różnej kaloryczności

• BRYKIETY do kominków i pieców

• WĘGLE: kostka, orzech II wesoła

• ROZPAŁKI do grilla i kominków, 
szczapy rozpałkowe

ADRES BIURA I PLACU:
MD-PROJEKT ul. ks. J. Popiełuszki 20, 55-080 Kąty Wrocławskie, 
tel.: 0048 71 725 59 08, mail: biuro@mdprojektdyla.pl

www.mdprojektdyla.p l

OFERUJEMY EKOLOGICZNY OPAŁ:

• EKOGROSZKI POLSKIE I ZAGRANICZNE
O RÓŻNEJ KALORYCZNOŚCI

• BRYKIETY DO KOMINKÓW I PIECÓW

• WĘGLE: KOSTKA, ORZECH II WESOŁA

• ROZPAŁKI DO GRILLA I KOMINKÓW, 
SZCZAPY ROZPAŁKOWE

 » Zamienię lub sprzedam nowy dom 
100 m2 na urządzonej działce 550 m2 
+ garaż 30 m2 w Sośnicy. Zamiana na 
mieszkanie z garażem w szeregowcu 
w Kątach Wr. Tel. 792 872 032

 » Pranie dywanów, kanap, aut, 
sprzątanie. Tel. 535 679 346

 » Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. 
Rynek 6, I piętro zaprasza

 » Kupię działkę budowlaną w Kątach 
Wrocławskich, tel. 605 660 662

 » 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, przekazy pocztowe. Kąty 
Wrocławskie ul. Kościuszki 20 (przy 
Biurze Ubezpieczeń)

 » Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe 
i czerwone, oraz sadzeniaki i buraki 
pastewne oraz ogórki kiszone, cena do 
uzgodnienia, tel. 71 390 73 20

 » NetFix usługi informatyczne, Kąty Wr., 
tel. 799 113 262

 » Sprzedam ziemię orną w Małkowicach 
5,5 ha. Tel. 71 360 57 50, 607 085 065

 » Sprzedam monety polskie z czasu PRL: 
100 zł, 200 zł. Tel. 71 316 61 23 

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46
OGŁOSZENIA DROBNE

Informacja USC
Informujemy, że w 2019 roku będzie istniała możliwość zawarcia związku 
małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w na-
stępujące soboty:
 12.01.2019 02.02.2019 09.03.2019 06.04.2019
 11.05.2019 01.06.2019  13.07.2019  03.08.2019
 14.09.2019  12.10.2019 16.11.2019 07.12.2019  
Przypominamy, że termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskie-
go cywilnego wynosi miesiąc.
Ponadto bardzo prosimy o kontakt  telefoniczny, bądź osobiste stawiennictwo 
w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 3) wszystkie małżeństwa zamieszkałe 
na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, które w 2019 
roku obchodzą jubileusz 50-lecia, 60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego 
i więcej i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przyznawane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej medale. Ponadto informujemy, że czas oczekiwania na 
medale wynosi co najmniej 6 miesięcy.


