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Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności z serca życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Wojciechowski
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
		

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Antoni Kopeć
wraz z pracownikami urzędu

Nagroda
za oświetlenie Rynku
W dniu 22 marca br. podczas Międzynarodowych
Targów ŚWIATŁO 2017 w Warszawie pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju zostały
rozdane nagrody w Konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2016 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2016 roku.
Konkurs ten miał na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Jego
zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji
oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia
energii elektrycznej.
Miło nam poinformować, że w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH modernizacja oświetlenia Rynku w Kątach Wrocławskich
otrzymała III nagrodę.
W uzasadnieniu napisano: „Komisja doceniła otrzymane bardzo dobre parametry oświetleniowe. Zrealizowane oświetlenie stwarza nową jakość w tej
przestrzeni miasta, korzystnie oddziałując na samopoczucie i bezpieczeństwo jego mieszkańców”.
Piotr Litwin
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Wykonanie budżetu w 2016 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
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Wykonanie budżetu w 2016 roku

NAJEM pomieszczeń
w budynkach mieszkalnych

Wydział Podatków i Opłat, informuje że osoby fizyczne podejmujące w oparciu o budynek, będący przedmiotem opodatkowania, działalność zarobkową o charakterze usługowym – polegającą
na świadczeniu usług najmu, która ma charakter
zorganizowany i ciągły podlegają opodatkowaniu
stawką właściwą dla nieruchomości związanych
z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym podatnicy tacy powinni w terminie 14 dni
od dnia wystąpienia usług najmu złożyć korektę
informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Za działalność gospodarczą nie uznaje się: wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu
w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.
K. Wróblewski
tel. 71 3907143
email: pio@katywroclawskie.pl

Spotkanie z PKP w sprawie modernizacji
dworców w Kątach Wrocławskich i Smolcu
27 marca br. w ratuszu w Kątach Wrocławskich
i 30 marca w Szkole Podstawowej w Smolcu odbyły się spotkania z przedstawicielami Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA związane z realizacją Programu Inwestycji Dworcowych

łeczności. Stąd pomysł PKP SA na organizowanie
konsultacji społecznych w formie kreatywnych
warsztatów, w których udział biorą mieszkańcy,
pasażerowie, lokalne samorządy i organizacje pozarządowe.

na lata 2016-2023. W ramach programu planowane jest zmodernizowanie wybranych dworców
kolejowych położonych m.in. w województwie
dolnośląskim. Dofinansowanie programu w skali
kraju z programu Infrastruktura i Środowisko zamknie się kwotą 630 mln zł. W pierwszej grupie
modernizowanych obiektów znalazły się dworce
kolejowe w Kątach Wrocławskich i Smolcu.
Jednym z ważniejszych założeń realizowanych inwestycji ma być dostosowanie modernizowanych
obiektów do potrzeb podróżnych i lokalnych spo-

W generalnym założeniu programu w obiekcie
dworca podstawową funkcją będzie obsługa pasażera, w obszarze dworca dopuszcza się w maksymalnym stopniu i powierzchni zlokalizować funkcję
publiczną, inną niż obsługa ruchu pasażerskiego.
W tym zakresie PKP SA liczy na współpracę z samorządami w celu wspólnego opracowania projektów
zagospodarowania obiektów dworców w taki sposób, by były one kompatybilne, wspólne i współgrające z celami i oczekiwaniami samorządów.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: +48 71 390 72 00, +48 71 390 72 06, fax: +48 71 390 72 01
e-mail: urzad@katywroclawskie.pl
Godziny pracy urzędu:
Pn., Wt., Czw.: 7.30-15.30 · Śr.: 7.30-16.00 · Pt.: 7.30-15.00
· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)
· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
· Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca.
Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Sukcesy „Jedynki”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich
po raz kolejny udowodnili, że są wspaniałymi tancerzami, wokalistami i recytatorami.

ZAPROSZENIE
Dyrektor i nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kątach Wrocławskich
zapraszają
wszystkich rodziców i ich dzieci,
które we wrześniu 2017 r.
rozpoczną naukę w klasie I
na
DRZWI OTWARTE SZKOŁY
dnia 27 kwietnia 2017 r. na godz. 17.00
w budynku szkoły przy ul. Brzozowej 6

Konkurs na Produkt
Lokalny Lider A4
Od 5 lat, podczas Festiwalu 4 Żywiołów organizujemy konkurs na Produkt Lokalny Lider A4.
Laureaci konkursu otrzymują Certyfikat Produktu Lokalnego, który wyróżnia ich spośród innych
producentów, artystów czy twórców. W tym roku
również zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do
konkursu w jednej z czterech kategorii:
- rękodzieło
- twórczość artystyczna
- kulinaria
- usługi lokalne.
Termin zgłoszeń do konkursu: 21 kwietnia 2017 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa,
a także regulamin Festiwalu 4 Żywiołów dostępne
są w biurze Stowarzyszenia Lider A4 oraz na stronie www.lider-a4.pl

Podczas VII Dolnośląskiego Festiwalu Tańca, zorganizowanego 25 marca przez Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, zaprezentowali się w dwóch kategoriach:
• Taniec ludowy – I miejsce zajął zespół „Haneczka”,
prowadzony przez p. Beatę Zielińską,

• Freestyle – I miejsce zajęła grupa „Iskra”, prowadzona przez p. Anitę Sudoł.

Podczas Gminnych Eliminacji XVII Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego, które miały miejsce
31 marca w Gniechowicach, sukces odnieśli:
• Martyna Moczkodan – I miejsce w kat. poezja śpiewana („Pawie piórko”, sł. Tomasz Patalas, muz. Erwin Rogosz),
• Marcel Krzan – wyróżnienie w kat. recytacja („Biedronka” aut. Tomasz Nowaczyk).

Sukcesy te były efektem ciężkiej pracy uczniów
oraz nauczycieli. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zespół ds. Promocji Szkoły

Wyróżnienie w Wałbrzychu
Dnia 20. marca 2017 r. Nikola Ząbkowska –
uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zdobyła wyróżnienie podczas
XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w Wałbrzychu.
Sukces uczennicy wymagał systematycznej pracy,
a poprzedzony został eliminacjami, które miały
miejsce dnia 24. stycznia 2017 r. w Dobroszycach.
Spośród licznej grupy uczestników uczennica Nikola Ząbkowska zwyciężyła eliminacje oraz otrzymała Paszport do Sukcesu, dzięki czemu mogła
uczestniczyć w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.
W artystycznych zmaganiach uczennicy towarzyszyli jako widzowie; Małgorzata Kosińska
oraz Łukasz Marek. Nie zabrakło również opiekunów, którzy przygotowywali Nikolę do obu

etapów konkursowych: p. Janiny Gajewskiej oraz
p. Krzysztofa Hausmana.
Gratulujemy Nikoli sukcesu i życzymy dalszych,
tak wspaniałych osiągnięć.
Krzysztof Hausman

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
ŚWIETLICA W SMOLCU

możliwość wynajmu
Informujemy o możliwości wynajmu
świetlicy wiejskiej w Smolcu przy ul. Głównej.
Sala jednorazowo
może zmieścić do 140 osób.
Do dyspozycji wyposażenie sali i kuchni.
Możliwość wynajmu od listopada 2017.
Wcześniej planowana jest rozbudowa
budynku.
Szczegółowe informacje u Sołtysa
Edward Wiśniewski, tel. 781-57-02-02
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Aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty,
zwiększenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych
Apelujemy do nowych mieszkańców aby niezwłocznie składali „deklaracje śmieciowe”.
Przypominamy również właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmiany liczby mieszkańców
mają oni obowiązek zmienić dane w złożonej deklaracji. Nową deklarację należy złożyć w terminie
14 dni od daty wystąpienia zmiany. Zachęcamy
również do podjęcia decyzji o segregowaniu odpadów tych mieszkańców którzy segregacji nie prowadzą. Jeśli taka decyzja zostanie podjęta to również
należy dokonać aktualizacji deklaracji – opłata za

wywóz odpadów będzie wówczas niższa. W naszej
gminie segreguje odpady około 80% mieszkańców.
W 2016 r. łączna masa odpadów papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniosła 962 tony. Osiągnęliśmy wysoki poziom recyklingu bo aż 39% – a poziom wymagany za ubiegły
rok to 18%. Jednak w 2020 roku wymagany poziom
recyklingu to 50%. Czeka nas zatem prowadzenie
segregacji jeszcze bardziej dokładnie i selektywnie.
WOŚiR
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Malowanie jaj w Gądowie

Dzień Kobiet
w Gminie

31 marca 2017 r. spotkali się mieszkańcy sołectw Gądów – Jaszkotle oraz Nowej Wsi Wrocławskiej w świetlicy wiejskiej w Gądowie na wspólnym malowaniu jaj wielkanocnych. Pani Ania i Beata uczyły zdobienia jaj woskiem, a pani
Magda dostarczyła styropianowe jaja, które zostały ozdobione wstążkami,
szpileczkami, cekinami oraz pięknie pomalowane.
Dziękuję za Państwa obecność.

,,Babę zesłał Bóg’’!

Marek Kuzdrowski – Sołtys

To tytuł przedstawienia, które zostało zaprezentowane w dniu 8.03.2017 r.
przez uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. Spektakl był dedykowany wszystkim mamom, babciom, siostrom, kobietom – małym i dużym.
W wypełnionej po brzegi auli widowiskowej mali artyści w sposób humorystyczny przedstawili rolę kobiet od najdawniejszych czasów aż do współczesności. Zachwycona widownia nagradzała występujących gromkimi
brawami.

Gościem honorowym był pan burmistrz Antoni Kopeć, który złożył życzenia
wszystkim kobietom, a także podziękował występującym, chwaląc ich za doskonałe przygotowanie.
Wszystkie Panie dzięki sponsorom: firmie Tołpa i Adrenalina Park zostały obdarowane prezentami w postaci kwiatów i kosmetyków.
Organizatorzy składają podziękowania zaproszonym gościom, panu burmistrzowi, sponsorom, oraz uczniom klas II i klas starszych za piękny spektakl.
Dziękujemy za wspólną zabawę.
Wychowawcy klas II

Wojtkowice

W spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Wojtkowicach wzięło udział wiele mieszkanek, które przyjemnie spędziły swoje święto.
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Grabowski ze Smolca w kadrze
na Mistrzostwa Europy w Serbii!
Nasz zapaśnik Jakub Grabowski ze Smolca wystartuje w Mistrzostwach Europy. Zawody odbędą się 18-22 maja w Belgradzie. Jest to już kolejny zapaśnik z Gminy Kąty Wrocławskie, który będzie reprezentował nasz kraj a tym
samym naszą gminę w Mistrzostwach Europy. Podopieczny trenerów Hieronima Kurysia i Grzegorza Graczykowskiego prowadzony jest tokiem indywidualnego przygotowania do zawodów i realizuje bardzo wyczerpujący pełny
cykl szkoleniowy, co przynosi niezwykłe efekty. Ogromne podziękowania za
pomoc i wkład wielu instytucjom i osobom, a w szczególności samorządowi
Gminy Kąty Wrocławskie za wsparcie i pomoc finansową. Życzymy powodzenia i trzymamy mocno kciuki.
Kamila Cichowska

POMÓŻ ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU Z URZĘDEM SKARBOWYM

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy
Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób
fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP,
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego.
Podatnicy sami decydują, której organizacji przekażą część
swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające
lokalnie, z której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku
Publicznego można odnaleźć w Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,
pod adresem http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego. W biuletynie zamieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu naszej gminy.
Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane są: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer,
pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości podatku, jaki będziemy mieli do
zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP. Pamiętaj!
Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji
wpłaci urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1%
na konto wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek
w pełnej jego wysokości.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO w Gminie Kąty Wrocławskie:

1-ULOTKA-polska.pdf 2 16.03.2017 09:41:44
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1. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Stowarzyszenia KRZYŚ. W PIT-cie
należy wpisać: Stowarzyszenie KRZYŚ; Nr KRS: 0000228742. Informacje uzupełniające: Stowarzyszenie KRZYŚ prowadzi działalność od 2005 roku na rzecz osób z niepełnosprawnością i niezaradnych losowo.
2. PODARUJ 1% swojego podatku dla Marty Kopeć. W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”; Numer KRS: 0000037904. Informacje
uzupełniające: dla Marty Kopeć 1413.
3. PODARUJ 1% swojego podatku dla Grzegorza Pawlaka. W PIT-cie należy wpisać:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”; Numer KRS: 0000037904. Informacje uzupełniające: Grzegorz Pawlak.
4. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla. W PIT-cie należy wpisać:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ; Numer KRS:
0000242402.
5. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową HUFCA W KĄTACH
WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpisać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA; Numer KRS: 0000264246. W informacjach uzupełniających dodać: HUFIEC W KĄTACH
WROCŁAWSKICH (wtedy te pieniądze z wpłat zostaną nam przekazane).
6. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Bartosza Gawrońskiego, cierpiącego na chorobę genetyczną „Hiperprolinemia typ 2” (jedyny przypadek tej choroby w Polsce). W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”; Numer KRS: 0000037904. Informacje uzupełniające: 12242 Gawroński Bartosz.
7. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Mariki Kassan, która cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce i Niedowład Lewostronny. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi; Numer KRS: 0000303590. Informacje uzupełniające: 1 % - MARIKA KASSAN 240-011.
8. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”; Numer KRS: 0000110993.
9. PODARUJ 1% swojego podatku dla Moniki Spirydowicz walczącej ze Stwardnieniem Rozsianym. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja Dobro Powraca; Numer KRS:
0000338878. Cel szczegółowy: Monika Spirydowicz.
10. PODARUJ 1% swojego podatku na rehabilitację Kasi Grzeszczak. W PIT-cie należy wpisać: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFROZ”; Nr KRS:
0000050135. Cel szczegółowy: GRZESZCZAK. Darowizny można przekazywać na
konto: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 45 1240 1994 1111 0000
2495 6839. Tytułem: Grzeszczak.
11. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie 8-letniej Alicji ze Smolca, która z nieznanych przyczyn przestała chodzić. W PIT-cie należy wpisać: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia. Nr KRS: 0000050135. Cel szczegółowy: ALIK.
WS

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46
»» Zatrudnię pana do pracy w stajni, w pełnym lub niepełnym
wymiarze godzin, Szymanów, tel. 601 72 43 13
»» Sprzedam działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu
jednorodzinnego w Kątach Wr. przy ul. Okrzei, cena do
uzgodnienia. Tel. 71 316 76 52, 661 086 348

OKNA DRZWI PCV•ALU
BRAMY • DRZWI • NAPĘDY
PARAPETY • ROLETY ZEWNĘTRZNE
ŻALUZJE • ROLETKI • MOSKITIERY

»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151

607 263 442
E-MAIL: adm-complex@wp.pl
KONTAKT: TEL. 781 680 884

- USŁUG GEODEZYJNYCH I KIEROWNICTWA ROBOTAMI BUDOWLANYMI.

biuro@mgokna.pl

- PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH BUDYNKÓW

www.mgokna.pl

- CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW/ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

ul. Stawowa 28
M&G OKNA

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

Mokronos Dolny,

- SPRZEDAŻY I ADAPTACJI GOTOWYCH PROJEKTÓW BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

»» Sprzedam regały sklepowe nowe, wym.: 2,27 wys. x 0,75
szer., sztuk 4 i jeden narożny oraz waga sklepowa elektroniczna tel. 508 201 082.

PROFESJONALNY MONTAŻ

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

»» Sprzedam ziemniaki jadalne białe i czerwone,
oraz buraki pastewne, cena do uzgodnienia, Małkowice,
tel. 71 390 73 30

NAPRAWA OKIEN

CompleX

»» Skład węgla „Sklep OD i DO” w Małkowicach,
ul. Główna 26, tel. 669 037 134, 71 390 73 09

ADM

»» Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro,
tel. 662 387 824
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OGŁOSZENIA

KREDYT ELASTYCZNY
Idealny dla każdego

• atrakcjne oprocentowanie
• na dowolny cel
• szybko i profesjonalnie
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich ul. Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel. (071) 364 69 10, e-mail: bskw@bskw.com.pl, www.bskw.pl
Rzeczywista stopa procentowa kredytu przyznanego na okres 60 m-cy dla kwoty 2 000 zł
przy oprocentowaniu 14,90% wynosi 18,07%

Z okazji zbliżających się Świat Wielkiej Nocy
ANOVO Polska życzy swoim Pracownikom
oraz ich rodzinom dużo radości i pogody
ducha!
Aby nadchodzący czas był wyjątkowy i pełen
wspaniałych chwil spędzonych w gronie
najbliższych.
Zapraszamy do kontaktu
Anovo rekrutacja
rekrutacja@anovo.com
tel. 71 316 18 18
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