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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu.
Niech w nadchodzącym Nowym 2018 roku
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Jarosław Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wr.
Antoni Kopeć

ŚWIĘTA TO CZAS SPOKOJU I DĄŻENIA DO ZGODY
Szanowni Państwo.
Grudzień to miesiąc, w którym dokonujemy analizy minionego roku, spotykamy się na organizowanych nie tylko jak dawniej w domach Wigiliach,
dziękujemy za wszystko co nas dobrego spotkało
oraz składamy sobie na nowy rok życzenia. Podobnie jest w naszej samorządowej rodzinie. Z jednej
strony kończymy realizację zadań, które postawiliśmy sobie do wykonania przed rokiem, a jednocześnie procedujemy nad budżetem na następny
rok. Chciałbym dokonać krótkiego podsumowania
tego, co się wydarzyło w ciągu mijających miesięcy.
Zadajemy sobie pytanie jaki to był rok. Na pewno
trudny. Zmiany dokonane w wyborach parlamentarnych i dodatkowe zadania, które zostały postawione przed samorządem wymagały z naszej strony maksymalnego zaangażowania. Było bardzo
wiele obaw czy te reformy uda się przeprowadzić.
Urzędy miast i gmin na co dzień realizują wiele
zadań, które są przypisane do ich kompetencji
i obserwując po ciągle rosnącej liczbie pism wchodzących do urzędu, zadań tych systematycznie
przybywa. Zdecydowana większość samorządów
zrobiła jednak wszystko, aby program wyborczy
PiS (500+ i reforma edukacji) przy pomocy gmin
został wprowadzony.

W NUMERZE M.IN.:

Szczególnie reforma edukacji wymagała od nas
bardzo dużo wysiłku. Gminy Kąty Wrocławskie
nie da się porównać do większości innych samorządów, w których nie następuje tak dynamiczny
przyrost dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
W wielu gminach szkoły się zamyka lub ogranicza
się zatrudnienie. My szkoły musimy budować oraz
monitorować z kilkuletnim wyprzedzeniem demografię, tak aby dla żadnego ucznia nie zabrakło
miejsca w szkole czy przedszkolu. Bardzo mi zależy,
aby nasze placówki oświatowe były zorganizowane na potrzeby czasu w którym żyjemy. Wierzę,
w to, że inwestowanie w oświatę to inwestowanie
w przyszłość. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces za mądre decyzje i mam
tutaj na myśli nie tylko radnych, ale też Pana Kuratora i jego pracowników.
Wiele było nadziei wśród beneficjentów programu 500+ oczekujących na finansowe wsparcie rodzin. Na szacunek zasłużyli pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy podołali zadaniu. Ich praca nie zawsze jest doceniana, a często
się wręcz zdarza, że jest fałszywie oceniana.
Skupiłem się na tych dwóch aspektach naszej działalności, których nie było w latach poprzednich,
a przecież trzeba było wykonać wiele mniejszych

i większych inwestycji, które są codziennością naszej pracy. Podjęliśmy się dużego zadania – rozbudowy szkoły w Sadkowie, którą pomimo kłopotów z pierwszym wykonawcą kontynuujemy. Nie
ma za to problemów na budowie krytej pływalni
Delfinek, na którą pozyskaliśmy dofinansowania.
Zbudowane zostały kolejne drogi, w tym współfinansowane z innymi jednostkami, chodniki, nowe
oświetlenia, a także zostały wyremontowane remizy strażackie. Kanalizujemy kolejne miejscowości.
Tworzymy warunki do wypoczynku i uprawiania
sportu (świetlice, boiska i place zabaw). Dzięki pozyskanym środkom unijnym kątecka przychodnia,
dawny kościół ewangelicki w rynku, ale także ten
parafialny pw. śś. Piotra i Pawła odzyskał swój blask.
Nie będę wymieniał dzisiaj wszystkich zadań, które zmieniają rzeczywistość naszej gminy. Myślę, że
będzie do tego jeszcze okazja.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Podobnie jak u nas, zadań realizowanych przez gminy jest w całej Polsce bardzo dużo.
Z ogromnym zainteresowaniem wsłuchałem się
w listę osiągnięć poszczególnych miast w trakcie wręczania wyróżnień na gali w Warszawie
podczas prezentacji laureatów ogólnopolskiego
ciąg dalszy na stronie 2

Nagrody w loterii meldunkowej wręczone (str. 2) • Fotowotaika (str. 3) • Zapraszamy na
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Podpisane umowy
o dofinansowanie zadań Gminy
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kąty
Wrocławskie w ostatnim czasie podpisała umowy
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na
poniższe zadania:
1) „Budowa krytej pływalni typu Delfinek
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach
Wrocławskich”. Dofinansowanie w kwocie
1 563 200,00 zł ze środków Ministra Sportu i
Turystyki w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej.
2) „Budowa krytej pływalni typu Delfinek
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach
Wrocławskich”. Dofinansowanie w kwocie
1 250 000,00 zł ze środków Województwa
Dolnośląskiego w ramach Programu Budowy Małych Przyszkolnych Pływalni pn.
„Dolnośląski Delfinek”. Wartość umowy z Wykonawcą inwestycji wynosi: 9 659 191,90 zł
(w tym część basenowa 6 775 781,08 zł, łącznik szkolny 2 883 410,82 zł).
3) „Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu.” Dofinansowanie w kwocie
1 688 482,50 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity planowany
koszt realizacji zadania wynosi 2 042 370,00 zł.
4) „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap
I – Zabrodzie”. Dofinansowanie w kwocie
708 400,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity planowany koszt
realizacji zadania wynosi 3 851 957,71 zł.
5) „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Kąty Wrocławskie
– podniesienie efektywności energetycznej

w budynku Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum”. Dofinansowanie w kwocie 898 262,74 zł ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity planowany koszt realizacji zadania: 3 044 287,85 zł.
6) „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych
gmin Dolnego Śląska”. Projekt partnerski w ramach którego dla mieszkańców Gminy zostanie przeznaczona kwota 1 279 250,00 zł na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.
7) „Termomodernizacja istniejącego budynku hali
sportowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa
27”. Dofinansowanie w kwocie 350 425,66 zł ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020. Całkowity planowany koszt realizacji zadania: 739 716,11 zł.
Suma podpisanych umów o dofinansowanie to
7 738 020,90 zł
Dodatkowo zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania
zostały wybrane projekty pn. „Rewitalizacja Rynku
wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I.” oraz „Nowa
szkoła – nowe możliwości” Kwota dofinansowania
Rewitalizacji Rynku wynosi 2 526 903,80 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu dotyczącego doposażenia Szkoły Podstawowej w Sadkowie
wraz z prowadzeniem dodatkowych zajęć wynosi
683 928,75 zł. Podpisanie umów o dofinansowanie
nastąpi w najbliższych tygodniach.
Michał Siekierski

Święta to czas spokoju
i dążenia do zgody
dokończenie ze strony 1

rankingu, w którym Kąty Wrocławskie zajęły wysokie 13. miejsce. W samorządach pracuje wiele
oddanych swoim ojczyznom ludzi, którzy angażują wszystkie swoje umiejętności, aby ich gmina rozwijała się szybciej. To są pasjonaci, ludzie
którzy poświęcają swój czas kosztem życia rodzinnego, aby tę pasję realizować. Mam tutaj na
myśli nie tylko, wójtów, burmistrzów czy prezydentów, ale także pracowników samorządowych
oraz radnych i sołtysów, którzy angażują się, by
jak najwięcej wokół siebie pozytywnie zmienić.
Dlaczego o tym wspominam? W ostatnim czasie
obserwujemy swego rodzaju nagonkę na tych
ludzi, którzy te reformy przeprowadzili i te inwestycje realizują. Myślę, że na to nie zasłużyli.
Jestem przekonany, że wybory samorządowe organizowane raz na 4 lata są świetną weryfikacją
ich pracy. Wiele lat jestem w samorządzie i posądzenia o próby fałszowania wyników bardzo
bolą. Bolą tych prawdziwych samorządowców,
społeczników, tych wszystkich, którym do głowy
by to nie przyszło. Przed nami bardzo trudny rok.
Nie dajmy się zwariować. Były, są i będą próby
manipulacji, aby kogoś zdyskredytować. Zachowajmy jednak swój trzeźwy osąd na wiele spraw.
Zbliżające się Święta to czas refleksji i wyciszenia
w rodzinnym gronie – postarajmy się od polityki
zdystansować. Przemyślmy te zagadnienia i nie
ulegajmy propagandzie głoszonej ze wszystkich
stron sceny politycznej. Takiego spokoju i wyciszenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy
życzę na Święta i Nowy Rok. Bądźmy dla siebie
życzliwi, nie rozmawiajmy przy świątecznym stole
o polityce, szukajmy tego, co nas łączy a nie dzieli.
Antoni Kopeć, Burmistrz MiG Kąty Wr.

Nagrody w loterii meldunkowej wręczone
Pierwsza loteria meldunkowa pn. „Mieszkam,
melduję, wygrywam! Wielka Loteria Kątów Wrocławskich” za nami. Wzięło w niej udział 318 osób,
nagrodzono 20. Przyznano następujące nagrody:
ekspresy do kawy, konsole do gier, rowery, kamery sportowe, tablety, multiroboty kuchenne, myjki ciśnieniowe, laptopy, telewizory i zestawy kina
domowego.
Loteria była przeprowadzona przez Agencję
Marketingu Zintegrowanego Ambasada Marek w okresie od 3 sierpnia do 31 października
2017 roku, a mogły wziąć w niej udział osoby
pełnoletnie, które dokonały czynności meldunkowych w gminie Kąty Wrocławskie w dniach od
2 stycznia do 31 października 2017 r. Nagrody
wylosowano w dniu 6 listopada, a uroczyste ich
przekazanie laureatom nastąpiło w niedzielę 26 listopada.

Organizator przewidział dwie formy zgłoszenia
do loterii – pierwsza z nich to formularz zgłoszeniowy wrzucony do jednej z dwóch urn, drugi
sposób zgłoszenia był możliwy za pośrednictwem
strony www.loteriameldunkowa.pl.
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Loteria była popularna wśród ludzi młodych
i w średnim wieku, w grze wzięło udział aż
257 osób w przedziale wiekowym 18-45. Najwięcej zgłoszeń – 138 było ze Smolca, 80 z Kątów
Wrocławskich i 40 z Krzeptowa.
WS

· 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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Burmistrz Miasta
i Gminy Kąty
Wrocławskie
Ogłasza II przetarg publiczny – licytację
na sprzedaż pługa odśnieżnego PD-03,
rok produkcji 2005, cena wywoławcza
5700 zł brutto.
Pług przeznaczony do sprzedaży jest sprawny
technicznie.
Licytacja odbędzie się dnia 08.01.2018 r. roku
o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy
w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz 1,
55–080 Kąty Wrocławskie.
Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.
Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne
oraz prawne.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić na rzecz
Gminy Kąty Wrocławskie przelewem
na konto 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005
wadium w kwocie 500,00 złotych.
Warunkiem przystąpienia do licytacji będzie
okazanie dowodu wpłaty. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który licytację wygrał zalicza
się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylania
się od zawarcia umowy, ulega ona przepadkowi
na rzecz sprzedającego. Osobom, które licytację
przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
Wygrywający licytację będzie zobowiązany
do zapłaty ceny ustalonej w drodze licytacji
(pomniejszonej o wpłacone wadium) na konto
BS Kąty Wrocławskie 73 9574 0005 2001 0000 0101
0001, przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży,
oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych
z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Ustala się termin podpisania umowy kupna –
sprzedaży na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia licytacji.
Pług można oglądać w dniach 27-29.12.2017; oraz
02-05.01.2018 r. w remizie OSP w Zachowicach,
Zachowice, ul. Słoneczna 12, 55 – 080 Kąty
Wrocławskie w godz. od 09:00 – 15:00. (prosimy
o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o chęci
oględzin pojazdu pod numer telefonu 605 738 698).

Fotowoltaika
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017
Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą
Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne
w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”
nr RPDS.03.01.00-02-0021/17
Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie
www.pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich.
Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanymi dalej gminami partnerskimi:
Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty
Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce,
Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra,
Gmina Żmigród, Gmina Żórawina.
Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest
wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD,
celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO
WD, do których należy w szczególności zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim oraz
celów projektu grantowego pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje
fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na
terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.
Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym produkcji energii elektrycznej (wraz
z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegającym na budowie (w tym
zakupie niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji
służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu
zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii
w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska.
Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie jednej z gmin partnerskich, spełniający kryteria oceny Grantobiorców.

Maksymalny poziom wsparcia finansowego
(grantu) – 85% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość całkowitych wydatków
kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.
Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 7 000 PLN brutto x 10 kW = 70 000 PLN brutto.
Alokacja – Na realizację konkursu w ramach
naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00
PLN* (* Kwota przeznaczona na jedną gminę partnerską wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczyć będzie udzielenia około 43 grantów o łącznej minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW).
Wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony w formie wkładu pieniężnego i stanowi
min. 15% wydatków kwalifikowalnych.
Uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć tylko
jeden wniosek o grant.
Wydatki kwalifikowalne – wydatki związane
z nabyciem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Katalog wydatków kwalifikowalnych
tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę
niezbędnych do celów realizacji Projektu zostały
określone w Regulaminie konkursu.
Termin składania wniosków – od dnia
29.12.2017 od godziny 8:00 do dnia 31.01.2017
do godziny 15:00.
Miejsce składania wniosków – OTS Wolna
Przedsiębiorczość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica
lub w Urzędzie Gminy właściwej ze względu na
adres lokalizacji inwestycji.
Forma składania wniosków – zgodnie z Regulaminem konkursu.
Okres realizacji projektu – do maja 2019 r.
Kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z Regulaminem konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w pokoju
nr 5 lub telefonicznie pod numerami 71 390 72 33;
605 738 698.
Gmina Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od przeprowadzenia licytacji
bez podania przyczyny.

UWAGA
PRZEDSIĘBIORCY!
Z uwagi na fakt, iż 30 i 31 grudnia 2017 r. oraz
1 stycznia 2018 r. są dniami wolnymi od pracy
zwracamy uwagę przedsiębiorcom, którzy chcą
rozpocząć, zawiesić lub wznowić działalność gospodarczą od 30 lub 31 grudnia 2017 r. oraz od
1 stycznia 2017 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami winni dokonać zgłoszenia tego faktu najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017 r.
Wydział Spraw Obywatelskich

Tu mieszkam i moje podatki chcę
przeznaczać na rozwój mojej gminy
Zadbajmy o to, aby nasze podatki trafiały do miejsca, w którym rzeczywiście żyjemy, bowiem wpływy z podziału podatku dochodowego od osób
fizycznych to dla Gminy spory zastrzyk finansowy
na realizację potrzeb naszych mieszkańców.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeń
z podatku dochodowego zachęcamy Państwa
do złożenia swojego zeznania podatkowego
w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Wrocławiu
przy ul. Klimasa 34, 50-515 Wrocław i w składanym zeznaniu wskazania faktycznego miejsca
zamieszkania na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
W ten prosty sposób mamy wpływ na lepszy rozwój naszej Gminy przeznaczając swój podatek na

realizację zadań w zakresie budowy dróg i chodników, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, na edukację
naszych dzieci na przedszkola i żłobki, jak również
na bezpieczeństwo, sport i ochronę środowiska.
Ma to również ogromne znaczenie przy odprowadzaniu przez Gminę do budżetu Państwa tzw.
„Podatku janosikowego”, który obliczany jest
na podstawie dochodu na jednego mieszkańca
Gminy w porównaniu do dochodów na mieszkańca w kraju.
Pamiętajmy: składając rozliczenie podatkowe
w innym Urzędzie Skarbowym, oddajemy pieniądze należne Naszej Gminie np. do Gminy Wrocław.
Wydział Podatków i Opłat
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ZAPRASZAMY
NA KOLĘDOWANIE
Chór „Filomena” oraz schola dziecięca, działające
przy parafii p.w. św. Filomeny w Gniechowicach
serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Kąty
Wrocławskie na koncert kolęd. Będzie on miał
miejsce 6 stycznia 2018 r., w święto Trzech Króli,
w kościele parafialnym ok. godz. 13:00, po mszy
św. o godz. 12:00. Gniechowicki chór znany jest
z pięknych tematycznych koncertów. To ludzie
z prawdziwą pasją. Spotykają się kilka razy w tygodniu i ćwiczą śpiew mniej i bardziej znanych
kolęd. Chórzystów dzielnie wspomagają najmłodsi - dzieci ze scholi. Może za jakiś czas pójdą
w ślady swoich starszych kolegów i zasilą szeregi
chórzystów. Na razie możemy posłuchać wspólnie
przygotowanego przez nich koncertu. Serdecznie
zapraszamy!

MOKOSZA W WARSZAWIE
W dniach 11-12 listopada Zespół Muzyki Polskiej
MOKOSZA występował w Warszawie. Z okazji
Święta Niepodległości w sobotę 11 listopada zespół z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich miał zaszczyt wystąpić w Muzeum Wojska Polskiego. W tym uroczystym dniu
nie mogło zabraknąć pieśni patriotycznych w mokoszowych aranżacjach Piotra Lerocha.
12 listopada MOKOSZA wystąpiła w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego podczas „Piegowatego koncertu”. Zespół był
gościem pani redaktor Katarzyny Stoparczyk z Programu Trzeciego Polskiego Radia i orkiestry Warsaw Camerata pod batutą Pawła Kosa-Nowickiego.
Koncert zgromadził liczną publiczność, przed którą
MOKOSZA zaprezentowała mini recital składający

się z 4 utworów. Warszawscy melomani usłyszeli
3 pieśni z Suity „Noc Kupały” do słów Jana Kochanowskiego z Czarnolasu z muzyką Piotra Lerocha
oraz melodię ludową „Czerwone jagody”.
Profesjonalizm, piękne głosy, rozbudowane instrumentarium, barwne stroje i młodość zespołu
w połączeniu z brawurowym wykonaniem utworów spotkały się z aplauzem nie tylko publiczności, ale także muzyków z Warsaw Cameraty.
Dwa dni spędzone w Warszawie minęły bardzo
szybko. Oprócz koncertów MOKOSZANIE zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe,
a niedzielne popołudnie poświęcili na poznawanie miasta. Był to wspaniały, świąteczny czas dla
zespołu. Zespół Muzyki Polskiej po raz kolejny
godnie reprezentował Gminę Kąty Wrocławskie.

M.S.

Przed nami święta
– gorący czas pracy
poczty
W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców
Gminy dotyczącymi nieterminowego dostarczania listów i przesyłek pocztowych, Rada Miejska
na sesji w dniu 26 października br. podjęła APEL
adresowany do kierownictwa Poczty Polskiej
S.A. w Warszawie i Oddziału Wrocław zwracając
się jednocześnie z wnioskiem o podjęcie działań
w celu usprawnieniu usług.
W dniu 29 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady
Miejskiej Jarosława Wojciechowskiego z Zastępcą
Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej we Wrocławiu Panią Danutą Bogusławską i Burmistrzem
MiG Antonim Kopciem.
Pani Dyrektor przedstawiła problemy jakie zaistniały w ostatnich miesiącach w Poczcie Polskiej,
szczególnie związane z brakami osobowymi generujące z kolei wydłużenie terminów w doręczaniu listów i przesyłek dla naszych mieszkańców.
Aktualnie w Kątach Wrocławskich jest pełna obsada etatowa w 16 rejonach, ale bez żadnych rezerw
do zastępstw. Ponadto w szczególnych okresach
np. świątecznych planuje się dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia.
Ustalono również współpracę z Gminą poprzez
udostępnienie wszelkich możliwych form w zakresie ogłoszeń w poszukiwaniu pracowników tj.
ogłoszenia w Biuletynie, na stronie internetowej
oraz tablicy – giełdzie pracy obok Biura Obsługi
Klienta w ratuszu.
Jednocześnie proszę wszystkich o sygnalizowanie wszelkich niedociągnięć bezpośrednio do
placówki Poczty w Kątach Wrocławskich lub radnych czy Urzędu Gminy. Najbliższy okres będzie
trudnym testem dla pracowników naszej Poczty,
dlatego mile widziane są również pozytywne sygnały ze strony mieszkańców. Proszę wszystkich
o wyrozumiałość i wzajemną życzliwość w tym
Świąteczno-Noworocznym okresie.
Jarosław Wojciechowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.
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Przebudowa drogi
zakończona
W dniu 17 listopada 2017 r., odbył się odbiór
dwóch odcinków przebudowywanej drogi w ramach zadania Województwa Dolnośląskiego pn.
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 362 Stoszyce–Wrocław – odcinkami w km 5+750–6+100
i 11+200–11+800”. Zadanie jest współfinansowane przez gminę w wysokości 50 % wartości inwestycji, tj. 488 090 zł.

TERMINY ŚLUBÓW W USC
Uwaga! Informujemy, że w 2018 roku będzie istniała możliwość zawarcia związku małżeńskiego
cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w następujące soboty:
27.01.2018
07.04.2018
14.07.2018
13.10.2018

03.02.2018
12.05.2018
04.08.2018
17.11.2018

10.03.2018
09.06.2018
15.09.2018
01.12.2018

Przypominamy, że termin oczekiwania na zawarcie
związku małżeńskiego 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 2018 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 od 3 do 6 miesięcy.
Urząd Stanu Cywilnego
Tel. 71 390 72 18
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Szkoła Podstawowa nr 1 imienia
Kardynała Bolesława Kominka w Kątach
Wrocławskich otrzymała certyfikat
„Szkoły Wspierającej Uzdolnienia”
15.11.2017r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich Lidia Reps wraz z liderkami Zespołu
Wspierającego Uzdolnienia Panią Moniką Górniak i Panią Iwoną Więcko podczas uroczystej
gali w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odebrały w imieniu społeczności szkolnej certyfikat „Szkoły Wspierającej
Uzdolnienia”.
Podczas przeprowadzonego audytu Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich uzyskała łączny wynik
100% punktów. Uzyskanie akredytacji skutkuje
włączeniem naszej placówki do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
Otrzymanie certyfikatu jest dla nas ogromną motywacją do dalszych twórczych działań w rozwijaniu zainteresowań i wspieraniu uzdolnień naszych
uczniów. Cieszymy się, że działania podejmowane
w związku z realizacją Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień
zostały wysoko ocenione przez Komisję Akredytacyjną i przyniosły naszej szkole sukces i uznanie.

Andrzejkowe
wróżby
w Małkowicach
Wszyscy wiemy, że Andrzejki są tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie, dlatego też
29 listopada dzieci z „małej szkoły’’ przeniosły się
w magiczny świat wróżb i zabaw.
Atmosfera od samego rana była gorąca. Podekscytowane dzieci nie mogły doczekać się rozpoczęcia zabawy. Chciały poznać swoją przyszłość
– tą bliską i daleką, chociaż miały świadomość, że
wróżba to tylko zabawa i nie należy traktować jej
poważnie.
Wśród atmosfery tańca i zabawy znalazł się również czas na słodki poczęstunek.
Andrzejkowe spotkanie zachowało swój tajemniczy urok i magię. Ciekawe czy komuś sprawdzą się
przepowiednie…
Violetta Jamroz
SP Małkowice

Zespół ds. Promocji Szkoły

Wizyta w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej 2
Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka. To, w jaki sposób je traktujemy,
wyznacza miarę człowieczeństwa. Nasza szkoła
i jej uczniowie nie pozostają obojętni wobec losu
bezdomnych zwierząt. W październiku zorganizowaliśmy zbiórkę żywności, środków czystości i innych niezbędnych rzeczy dla schroniska.
7 listopada 2017 r. przedstawiciele Szkolnego
Koła Wolontariatu (Aleksandra Bożek, Sara Pązik,
Laura Łącz, Krystian Staszczyszyn) z opiekunami
dostarczyli karmę do schroniska. Po przybyciu na
miejsce i przekazaniu darów uczniowie zwiedzi-

li wrocławskie przytulisko, zapoznali się z jego
funkcjonowaniem i formami opieki nad zwierzętami. Było to dla nich bardzo cenne doświadczenie, ponieważ pokazało, jak niewielka pomoc
może ulżyć losowi bezpańskich psów. Wszystkie
zwierzaki były przymilne i szybko zyskały naszą
uwagę. Każdy z nas chętnie podrapał je za uchem
i pogłaskał po grzbiecie. Adoptując zwierzę, pamiętajmy, że nie jest ono zabawką, z której możemy zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej
fascynacji. Posiadanie psa czy kota to nie tylko
przyjemność, ale także obowiązek. Pamiętajmy
też, że adoptując zwierzaka, zyskujemy przyjaciela
na całe życie.
Zachęcamy wszystkich do
udzielania pomocy bezdomnym czworonogom
i przynoszenia do schroniska tego, co może się
przydać zwierzętom. Jeśli
zdecydujesz się pomóc,
możesz skontaktować się
ze Szkolnym Kołem Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach
Wrocławskich.

Mikołaj
w Czerńczycach
5 grudnia w Świetlicy Środowiskowej w Czerńczycach odbyło się spotkanie mikołajkowe. Dzieci
i młodzież wspólnie spędziły miło czas pod czujnym okiem pana sołtysa oraz opiekuna świetlicy.
Było miło, wesoło i nastrojowo. To wszystko za
sprawą pysznego poczęstunku oraz upominków,
jakie zostawił dla wszystkich Mikołaj. Serdecznie
dziękujemy pani Ani Dębickiej oraz pani Ewie Figas
za pomoc i wsparcie w organizacji tego spotkania.
Katarzyna Hausman – opiekun świetlicy,
Wiesław Michór – sołtys wsi Czerńczyce

Ola Bożek,
szkolny koordynator akcji
SP nr 2
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Mikołajkowy Turniej
Jedną z tradycji naszej szkoły jest corocznie organizowany Mikołajkowy Turniej o Puchar Dyrektora
w tenisie stołowym. W tym roku odbył się 2 grudnia o godz. 9.00 na sali gimnastycznej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Już po raz 14.
do rywalizacji stanęło osiem drużyn składających
się z trzech zawodników. Rozgrywki odbyły się
w dwóch grupach:
I.
1. Monterzy
2. Caritas
3. Nauczyciele
4. Ogrodowa Team
II.
1. Motylki		
2. Ogrodnicy
3. Brygada RR
4. Oldboje
Mistrzami została drużyna „Ogrodnicy” ze Smolca,
która w zaciętym pojedynku o pierwsze miejsce

pokonała drużynę „Ogrodowa Team”. Na trzecim
miejscu uplasowała się drużyna „Oldboje”. Czwarte miejsce zajęła drużyna Caritasu. Piąte miejsce
przypadło reprezentacji „Motylki”, szóste „Nauczycielom”, siódme „Monterom” natomiast ósme
„Brygadzie RR”. Impreza przebiegała w atmosferze
sportowej rywalizacji, przy dźwiękach świątecznej muzyki i słodkim poczęstunku. Uczestnicy
otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz
mikołajkowy upominek. Słodki poczęstunek dostarczyła piekarnia „Harnaś” ze Smolca.
Wszystkim zawodnikom bardzo dziękujemy za
udział w tej świątecznej rywalizacji, serdecznie
gratulujemy oraz zapraszamy za rok.

PRACA W PRZEDSZKOLU
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich zatrudni nauczyciela wychowania
przedszkolnego na umowę o pracę – pełny etat.
Kontakt: tel. 71 31 66 646;
email: dyrektorprzedszkola@przedszkolekaty.pl

Weryfikacja
deklaracji za odpady

ŁU
O ZESPO
D
Z
C
Ą
Ł
DO
NIKÓW
PRACOW
IEJ

POLSK
POCZTY

AKTUALNE OFERTY
PRACY
WWW.POCZTAAPOLSKA .PL/APLIKUJ

Poczta Polska S.A.

poszukuje pracowników na stanowisko

listonosza z samochodem.
Nie wymagamy doświadczenia.
Aktualne oferty pracy na stronie
www.poczta-polska.pl
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Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy jest już w posiadaniu programu komputerowego, który pozwala na weryfikację rzetelności danych w składanych
przez Państwa deklaracjach dotyczących odpadów
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy zatem właścicieli posesji o niezwłoczne przeprowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji.
W związku z powyższym, na nieruchomościach
gdzie zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że
ilość zgłoszonych mieszkańców na danej posesji
jest w rzeczywistości większa niż to wynika ze złożonej deklaracji – będzie przeprowadzane postępowanie podatkowe i w razie wykazania nieprawidłowości będą nakładane sankcje na nierzetelnych
podatników.
Prosimy pamiętać, że zgodnie z treścią art. 54 par.1
ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny
skarbowy (Dz.U.2017.2226) za nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania podatnik, który
uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny
do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności, albo obu tym karom łącznie. Natomiast
jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie
jest małej wartości, może być nałożona na podatnika kara grzywny do 720 stawek dziennych.
Wydział Podatków i Opłat

MALI MISTRZOWIE
SPORTU
Małe jest piękne. To znakomite motto dla takich
szkół, jak nasza. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach to jedna z mniejszych placówek, jest
jednak szkołą, z którą w pewnych dyscyplinach
sportu trzeba się liczyć. Badminton należy właśnie do tej ulubionej i możliwej do równorzędnej rywalizacji dyscypliny, w której odnosimy
coroczne sukcesy. Ten rok jest dla nas wyjątkowo
owocny. Pierwszy ogromny sukces przyszedł już
w rozgrywkach strefy wrocławskiej. W rywalizacji z niezwykle wymagającymi zespołami (właściwie z klubami sportowymi) nasze dziewczęta
zajęły fantastyczne II miejsce i awans do finału
dolnośląskiego. Ustąpiliśmy jedynie w meczu
finałowym znakomitym dziewczętom ze Szkoły
Podstawowej Nr 32 z Wrocławia. Z dużymi nadziejami jechaliśmy na finały, które odbyły się
22 listopada w świetnie przygotowanej hali sportowej Hasta la Vista we Wrocławiu.
Do zawodów zgłosiły się po trzy najlepsze drużyny z każdej strefy: wrocławskiej, jeleniogórskiej,
wałbrzyskiej i legnickiej. Byli więc to najlepsi
z najlepszych. Po zażartych meczach grupowych, nasze dziewczęta zajęły pierwsze miejsce
w swojej grupie C i awansowały do ćwierćfinału
z 2 drużyną grupy B. Każdy następny mecz był,
co oczywiste, coraz trudniejszy, z przeciwnikiem
bardziej wymagającym. Dziewczęta ze Złotoryi,
Złotego Stoku, Szklarskiej Poręby, Bogatyni, Jedliny Zdrój, Wiadrowa, Kaczorowa, Korzeńska to
przecież same znakomite, często bardzo utytułowane składy, z zawodniczkami wysoko notowanymi w rankingach zawodniczek klubowych.
Jednak w kolejnych meczach, pomimo rosnącego zmęczenia, nasze dziewczęta grały coraz
lepiej, wysoko pokonując konkurentki, często
w meczach 3:0. Tak doszliśmy do finału, w którym
zmierzyliśmy się z zespołem ze Szkoły Podstawowej Nr 3 z Jeleniej Góry, a właściwie z zawodniczkami klubu „Chojnik”. Po wyczerpujących
meczach ustąpiliśmy rywalkom, ostatecznie zajmując bardzo wysokie – 2. miejsce i zdobywając
tytuł Wicemistrza Dolnośląskich Igrzysk Dzieci
w Badmintonie Dziewcząt. Już wkrótce kolejne
zawody, w których nasza niewielka szkoła pokaże swój pazur.
Ze sportowym pozdrowieniem:
srebrne medalistki Dolnośląskich Igrzysk Dzieci

WYJAZDY
REHABILITACYJNE
PZERiI w Kątach Wrocławskich informuje,
że są jeszcze wolne miejsca na następujące
wyjazdy rehabilitacyjne
i wypoczynkowe na rok 2018:
1. MIELNO – UNIEŚCIE

13.04. – 26.04. 2018 r.

2. CHORWACJA

15.09. – 24.09.2018 r.

3. DŹWIRZYNO

07.09. – 21.09. 2018 r.

4. ZAKOPANE

sierpień /wrzesień 2018 r.

Prosimy o zadeklarowanie się na poszczególne
wyjazdy w terminie do końca 2017 r. Informacja
w Biurze Związku lub tel. 71 316 61 41 wew. 16.

KONTAKT: TEL. 781 680 884

- USŁUG GEODEZYJNYCH I KIEROWNICTWA ROBOTAMI BUDOWLANYMI.

- CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW/ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

- PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH BUDYNKÓW

- PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI FORMALNO – PRAWNEJ W PROCESIE UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ZAKOŃCZENIA BUDOWY

ADM

CompleX

»» Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro zaprasza
»» Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty, przekazy
pocztowe. Kąty Wr., ul. Kościuszki 20 (przy biurze ubezpieczeń)
»» Sprzedam ziemniaki jadalne białe i czerwone, oraz buraki pastewne i ogórki kiszone, cena do uzgodnienia, tel. 71 390 73 20
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» HYDRAULIK od zaraz tel. 609 020 719
»» Sprzedam nowy piec CO 20 kW, wysokość 105x50 cm, na każdy opał, tel. 665 172 701
»» Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty, przekazy
pocztowe. Kąty Wr., ul. Kościuszki 20 (przy biurze ubezpieczeń).
»» Poszukuję osoby do opieki nad starszą kobietą (90 lat) w godz.
od 14-17 (kwestia dogadania).Tel. 692886321, 504417441
»» TAXI JANUSZ, Kąty Wrocławskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397
»» Sprzedam działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu
jednorodzinnego w Kątach Wr. przy ul. Okrzei.
Tel. 71 316 76 52, 661 086 348, 71 316 79 91
»» Zakupy w sieci? Oszczędź czas i pieniądze
z porownajkoszyk.pl. Wejdź już teraz!
»» Regeneracja rozruszników, alternatorów i prądnic. Żarów,
ul. Pogodna 3 tel. 607 848 934.

- SPRZEDAŻY I ADAPTACJI GOTOWYCH PROJEKTÓW BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46

JAKO PARTNER HANDLOWY ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW
OFERUJE USŁUGI Z ZAKRESU:

OGŁOSZENIA DROBNE

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

OGŁOSZENIA

Oferta pracy – GEFCO Polska Sp. z o.o.

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie
Kandydatom oferujemy:
-Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
-Szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, karta MultSport, ubezpieczenie na życie, dopłata do wypoczynku, bony świąteczne, wyjazdy integracyjne)
-System premiowania
-Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w frmie będącej liderem na europejskim rynku logistyki dla przemysłu i motoryzacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: hrpolska@gefco.net
Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".
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OGŁOSZENIA

Ca³odobowy Zak³ad Pogrzebowy,
Pogrzeby Tradycyjne, Kremacyjne,
Sprzeda¿ Nagrobków Granitowych,
Miêdzynarodowy Transport Zw³ok,
Ekshumacje, Wieñce, Wi¹zanki.
Krzy¿owice ul. G³ówna 14, Sobótka ul. Œw. Jakuba 26,
Wroc³aw ul. Borowska 254, Wroc³aw ul. Koœciuszki 67

Tel: 71 3118440 ; 607152668 24h

www.zakladpogrzebowy24.pl
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