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Szanowni Mieszkańcy!
Z dniem 30 kwietnia br. upływa termin składania zeznań podatkowych PIT za 2016 rok.
Z tego powodu warto pamiętać o zasadzie:

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.
Wystarczy, że złożą Państwo swoje zeznanie podatkowe w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Wrocławiu przy ul. Klimasa 34, 50-515 Wrocław
i w składanym zeznaniu wskażą faktyczne miejsce 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.
Składając rozliczenie podatkowe w innym Urzędzie Skarbowym, oddajemy pieniądze należne naszej Gminie np. do Gminy Wrocław.

MELDUNEK
a „JANOSIKOWE”
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zameldowania się w naszej Gminie.
Im więcej nas będzie zameldowanych na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie – tym więcej będzie jej
mieszkańców, a tym samym mniej Gmina odprowadzi do budżetu Państwa tzw. „Podatku janosikowego”, który obliczany jest na podstawie
dochodu na jednego mieszkańca Gminy w porównaniu do dochodów na mieszkańca w kraju.
W roku 2017 wysokość kwoty do wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych gmin wyniesie
1.307.290 zł, a mogłaby być przeznaczona na
cele naszej społeczności lokalnej,
gdyby formalnie było Nas więcej.
Wydział Podatków i Opłat
Joanna Zagórska
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PŁACĘ PODATKI
W TERMINIE!
Co zrobić, aby nie zalegać z płatnościami podatków i opłat należnych Gminie Kąty Wrocławskie?
Wychodzimy do Państwa naprzeciw i proponujemy nowe rozwiązanie.
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę będziemy mogli do
Państwa wysyłać wiadomości SMS oraz na e-mail – przypominające o terminie płatności, a już w II
półroczu 2017 roku planujemy wysyłać informacje
również o ewentualnej wysokości zaległości.
Wystarczy tylko podpisać zgodę na powyższą
formę informacji i dostarczyć ją do Biura Obsługi
Klienta w Urzędzie Gminy lub w Smolcu.
Formularz zgody jest dostępny na naszej stronie
www.katywroclawskie.pl zakładka Urząd-podatki,
Formularz zgody został też przesłany do wszystkich sołtysów, jak również otrzymają go Państwo
wraz z decyzją wymiarową za 2017 r.
Takie przypomnienie ze strony urzędu pozwoli
uniknąć Państwu dodatkowych kosztów, np. kosztów upomnienia czy skierowania tytułu do egzekucji. Koszt wysłania upomnienia pocztą tradycyjną to obecnie aż 11, 60 zł.
Dla obopólnej korzyści zachęcamy Państwa do
skorzystania z tej formy komunikacji.
W dowolnym czasie zgodę można cofnąć składając pisemną rezygnację.
Wydział Podatków i Opłat
Joanna Zagórska

Propozycja wyjazdów
w roku 2017
L.p. MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN

1.

GNIEZNO – BISKUPIN
(wycieczka)

26.07. –
27.07.2017

2.

TORUŃ – CIECHOCINEK
(wycieczka)

02.08. –
03.08.2017

3.

ZAKOPANE
(wycieczka)

06.09. –
09.09.2017

4.

SARBINOWO
(turnus rehabilitacyjny)

27.04. –
11.05.2017

5.

MRZEŻYNO
(turnus rehabilitacyjny)

09.09. –
23.09.2017

Zapisy w biurze Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów przy ul. Zwycięstwa w poniedziałki i wtorki w godz. 9°°-12°°

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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WYCINKA DRZEW – NOWE PRZEPISY
Zmieniona ustawa o ochronie przyrody oraz
zmiany w ustawie o lasach, które weszły w życie
1 stycznia tego roku, częściowo znoszą obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub
krzewów.
Obecnie osoby fizyczne mogą bez zezwolenia
usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach.
Konieczny do spełnienia jest jednak warunek, że
działanie to nie jest związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Zapis ten nie dotyczy osób będących właścicielami nieruchomości
i obiektów wpisanych do rejestru zabytków –
osoby te nadal muszą uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
Nowa ustawa nie zwalnia z przestrzegania
przepisów dotyczących ochrony gatunkowej.
W tym zakresie nadal obowiązują dotychczasowe
przepisy. Prawo do wycinki bez zezwolenia nie
dotyczy drzew, które są siedliskiem chronionych
gatunków grzybów, roślin, owadów, nietoperzy
i ptaków. O zezwolenie na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych trzeba się zwrócić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uzyskania zezwolenia na wycinkę nie wymaga usuwanie
gniazd ptasich w terminie od 16 października do
końca lutego, z obiektów budowlanych i terenów
zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Ale poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa
stanowiącego siedlisko chronionych ptaków,
nadal każdorazowo trzeba uzyskać zezwolenie
na jego zniszczenie tj. na wycinkę drzewa, gdzie
„mieszkają” ptaki. I kolejny przypadek, w którym
decyzji o wycince nie możemy podjąć sami: prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywat-

nych posesjach. W takich sytuacjach konieczne
jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas
procedury, czyli działań związanych ze zniesieniem formy ochrony przyrody.
Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody jest
bardzo ważna dla rolników. Nie muszą oni mieć
zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów tylko
wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem
prywatnym, np. budową domu. Jeśli jednak chcą
wybudować nową oborę czy stodołę, to pozwolenie muszą uzyskać, ponieważ jest to związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej (rolniczej). Rolnik nie musi mieć też zezwolenia na
usunięcie drzew bądź krzewów, jeśli chce zagospodarować nieużytki na gruntach rolnych. Jeżeli
jednak drzewa rosną w zadrzewieniu śródpolnym,
przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się
w parku krajobrazowym albo na obszarach chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz
usuwania takich zadrzewień, wówczas na ich usunięcie należy uzyskać zezwolenie.
Obowiązek uzyskania pozwolenia na usunięcie
drzew lub krzewów dotyczy nadal przedsiębiorców oraz instytucji. O tym warto pamiętać, bo
czym innym jest w myśl znowelizowanych przepisów działka, np. spółdzielni mieszkaniowej czy
wspólnoty, a czym innym „przeciętnego Kowalskiego”. Ustawa wprowadza jednak zmiany dotyczące obwodów drzew, co do których nie trzeba
będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z uzyskania pozwolenia na wycinkę są zatem „zwolnione drzewa”, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku:
topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego, dla pozostałych
gatunków drzew, gdy obwód pnia na wysokości
130 cm nie przekracza 50 cm.

OZNACZ BUDYNEK NUMEREM PORZĄDKOWYM
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przypomina o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
lub ogrodzeniu przy bramie, tablicy z nadanym
numerem porządkowym, w terminie 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia.
Winni nie wykonania powyższego obowiązku
– zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
(Kodeks Wykroczeń Dz.U. z 2015 r. poz.1094 z późn.
zm) podlegają karze grzywny lub karze nagany.

NIE! dla pojemników
na odpady w pasach
drogowych
Uprzejmie przypominamy właścicielom nieruchomości, że pojemniki na odpady komunalne nie
mogą być ustawiane na chodnikach przylegających do posesji. Usytuowanie pojemnika przed
nieruchomością jest zajęciem pasa drogowego
i wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego
w drodze decyzji administracyjnej oraz wniesienia
opłaty. Za samowolne zajęcie pasa drogowego –
zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.
OSIR

„Chroń środowisko
i wspieraj niepełnosprawne
dzieci zbierając makulaturę”
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy
ul. Drzymały 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich zbiera
makulaturę.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na
wsparcie terapeutyczne niepełnosprawnych dzieci z SOSW.
Kontener na makulaturę użyczyła firma Hamburger Recycling Polska Sp. z o. o. – Pietrzykowice.

INFORMACJE UMiG

Nowe zasady udzielania
dotacji na ochronę
środowiska w 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. roku obowiązują nowe zasady udzielania pomocy finansowej dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Beneficjenci
składają teraz wnioski o udzielenie dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji. Następnie
podpisują umowę o udzieleniu dofinansowania,
w której zobowiązują się do realizacji zadania
w określonym zakresie i terminie. Dofinansowanie nie może być przyznane na refinansowanie
wydatków poniesionych przed datą zawarcia
umowy.
Dofinansowania obejmują następujące działania:
• zainstalowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach niewyposażonych
w kanalizację sanitarną oraz w miejscowościach,
które nie są objęte projektem kanalizacji,
• likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy
• trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na
paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii.
• instalację odnawialnych źródeł energii w postaci
kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
Dofinansowanie przekazywane będzie w formie
zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji ww. zadań, po ich zakończeniu.
Wszystkie informacje na temat procedury udzielania dofinansowań dostępne są na stronie internetowej http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty
Dofinansowanie przekazywane będzie w formie
zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji ww. zadania, po jego zakończeniu.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rozstrzygnięcie konkursu
na rehabilitację w gminie
W wyniku przeprowadzonego konkursu 12 stycznia br. podpisano umowy na realizację zadania
„Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2017”. Świadczenie rehabilitacyjne do
końca 2017 roku będą realizować:
1. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Kąty Wrocławskie, ul. Staszica 9, otrzymana kwota dotacji – 135200 zł.
2. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Dom św. Józefa w Małkowicach, ul. Klasztorna 1; otrzymana kwota dotacji – 124800 zł.
Wydział Organizacyjny

Obowiązek meldunkowy nadal istnieje!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek meldunkowy nadal istnieje. Pobytem stałym
jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod
oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko
jedno miejsce pobytu stałego i/lub czasowego.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem przez
okres ponad trzech miesięcy.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Można dokonać zameldowania:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc;
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca.
Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania
w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego
miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania.
W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może
wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.
Zameldowania dokonuje się w organie gminy,
właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego
miejsca pobytu stałego:
• w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE
POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE
REGISTRATION FORM
• w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE
POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM
Wymagane dokumenty:
• wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM lub ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE
REGISTRATION FORM (do pobrania na stronie
http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty) zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu
zawierający określone ustawą dane dotyczące
osoby lub nowego miejsca pobytu czasowego
wraz z deklarowanym okresem tego pobytu,
oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego
i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego,
jeśli taki posiadał, a także potwierdzenie faktu
pobytu osoby dokonane przez właściciela lub
inny podmiot dysponujący tytułem prawnym

do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli
był ustanowiony
• do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
• do wglądu – dokument potwierdzający tytuł
prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna,
wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem
prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.
Jednocześnie informuję, że czynności zameldowania może dokonać:
• osoba dokonująca zameldowania – osobiście
• pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 267),
udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub
zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego
dowodu osobistego lub paszportu
• za osobę nieposiadającą zdolności do czynności
prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca
nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego
organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT
STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
Czynność zameldowania jak i wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY jest
wolna od opłat.
W przypadku zameldowania czasowego organ
gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT
CZASOWY, które podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,
jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.
Czynność zameldowania jest wolna od opłat.
Jednocześnie informuję, że organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
• w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak
potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem
• w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.
Wydział Spraw Obywatelskich

PODZIĘKOWANIA
Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich składa wyrazy wdzięczności Państwu Marioli i Ryszardowi Włodarczykom, właścicielom firmy Kolortrend Producent Mebli, za pomoc
udzieloną jednej z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Irena Salwowska-Hajdasz – Przewodnicząca Komisji,
Elżbieta Drab, Danuta Drożdż, Sebastian Kotlarz, Piotr Paszkowski, Wiesław Skrętkowicz
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Aktualizacja Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Kąty
Wrocławskie na lata 2015-2025
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskie informuje o przystąpieniu
do aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2014-2020. W terminie 13
marca–10 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl będzie zamieszczony link do
formularza, z możliwością zgłaszania
przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty projektów, mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
Umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym,
aby mógł on otrzymać wsparcie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej
RPO WD 2014-2020) w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi
podstawę do udzielenia preferencji
dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych Działań RPO WD 20142020.
Projekty, które zostaną zgłoszone
w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do reali-

zacji. Projekty pozytywnie ocenione
zostaną umieszczone na liście projektów w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Obszar objęty rewitalizacją:
Gniechowice
Górzyce
Kąty Wrocławskie

1 Maja

Kąty Wrocławskie

Norberta Barlickiego

Kąty Wrocławskie

Kościelna

Kąty Wrocławskie

Tadeusza Kościuszki

Kąty Wrocławskie

Magistracka

Kąty Wrocławskie

Józefa Mireckiego

Kąty Wrocławskie

Gen. Leopolda
Okulickiego

Kąty Wrocławskie

Parkowa

Kąty Wrocławskie

Rynek

Kąty Wrocławskie

Gen. Władysława
Sikorskiego

Kąty Wrocławskie

Świdnicka

Kąty Wrocławskie

Wąska

Kąty Wrocławskie

Zwycięstwa

Kilianów
Zabrodzie
Zachowice

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację
w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.
Osoba do kontaktu: Michał Siekierski tel. 71 390 51 71.

Wyniki akcji „GÓRA GROSZA” 2016
To już siedemnasta edycja Góry Grosza, akcji zbierania monet w całej Polsce,
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom na rzecz dzieci z Domów Dziecka i rodzin zastępczych. Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji. Samorząd uczniowski, pod
kierownictwem p. Sylwii
Wakuły, w klasach 1-6 zorganizował konkurs zbiórki
największej ilości groszy.
Łącznie uzbieraliśmy 31241
sztuk monet, co dało nam
949,72 zł. I miejsce: klasa 3b,
II miejsce: klasa 2c, III miejsce: klasa 1a. Dziękujemy
wszystkim za przyłączenie
się do akcji.
Zespół ds. Promocji Szkoły

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy Balu Samorządowca, który odbył się 11 lutego 2017 r.
w Banderozie w Skałce dziękują
Państwu Proskin za bezinteresowne
zaangażowanie w organizację balu.
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Podziękowanie kierujemy również
do Państwa Garbaczonek i Proskin za pomoc w przedsięwzięciu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za milą zabawę.

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. 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:
0000 33 88 78. 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: 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

INFORMACJE Z GMINY

6. rocznica Chóru Sołtysów „Dyszkant”
Działamy pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Swoimi występami promujemy Ośrodek Kultury oraz Gminę
Kąty Wrocławskie. Zaczęliśmy w październiku 2010
roku, a nasza premiera to występ na corocznym
spotkaniu opłatkowym w GOKiS w tymże roku,
w Kątach Wrocławskich. Tremy było co nie miara,
ale występ się podobał, a po nim posypały się zaproszenia na wspólne kolędowanie w kościołach
naszego dekanatu oraz na sołeckich opłatkach.
Od sześciu lat uczymy się śpiewać, gdyż nikt z nas
nie jest profesjonalistą. W ciągu lat nasz repertuar rozszerzył się o piosenki biesiadne oraz piękny
„Program Papieski”– śpiew, wiersze i obrazy z życia Naszego Świętego Papieża Jana Pawła II oraz
kolędy, od których wszystko się zaczęło. Mamy też
opracowanych kilka pieśni patriotycznych. Przez te
sześć lat śpiewaliśmy w każdym kościele naszego
dekanatu oraz w kościołach innych gmin i powiatów. Dwukrotnie koncertowaliśmy w Katedrze
Wrocławskiej, kolędowaliśmy też w Żerkowie, naszej partnerskiej gminie w Wielkopolsce.
Byliśmy na dożynkach i festynach w różnych miejscowościach, gdzie widownia podczas występu
tańczyła i dobrze się bawiła. Miło wspominamy
występy w Gminie Kostomłoty oraz w Mickiewiczowskim Ośrodku Kultury w Żerkowie. Dużym
osiągnięciem naszego zespołu był występ podczas pożegnania Adama Małysza w Wiśle. Tam
oczarowaliśmy wiślańską publiczność.
Po czterech latach działalności nagraliśmy płytę.
Jest to dwupak, w którym na jednej płycie nagrane są kolędy i pastorałki, a na drugiej piosenki
biesiadne. Dziękujemy za pomoc w realizacji wydania płyty naszej gminie, Gminnemu Ośrodkowi
Kultury i Sportu oraz radnym.

Bierzemy także udział w konkursach i przeglądach
zespołów. W Wojsławicach trzykrotnie wygrywaliśmy podczas październikowego Święta Kapusty
za najlepszą piosenkę o kapuście. Autorką słów jest
nasza koleżanka Irena Salwowska-Hajdasz. Uczestniczymy w corocznym marinowaniu w Mietkowie
i Bożygniewie, śpiewaliśmy na Ścinawskich Kaziukach. Występowaliśmy na Powiatowym Forum
Sołtysów w Kątach Wrocławskich dla naszych kolegów sołtysów z całego powiatu wrocławskiego.
Nie sposób wszystkiego opisać, ale wszędzie jesteśmy mile przyjmowani za co serdecznie dziękujemy. To państwa obecność, brawa zagrzewają
nas do dalszej pracy. Nasza działalność wymaga
poświęcenia, czasu na próby i występy, żeby opanować nowy i stary repertuar. Aby poprawnie
wykonywać utwory na koncertach konieczne jest
uczestnictwo w próbach, dyscypliny w tym zakresie pilnują Jasiu Szram i Mirek Pawlaczyk. Obecnie
kolędujemy w naszych kościołach i na spotkaniach
opłatkowych. Występowaliśmy w kościołach w Sośnicy, Pełcznicy, Bogdaszowicach i Piotrowicach
i na spotkaniach opłatkowych w Zabrodziu, Bogdaszowicach i Osieku. Nasi słuchacze wynagradzają nas swą obecnością, oklaskami i prośbą o bis co
jest bardzo miłe. Księża i Sołtysi zawsze serdecznie
nam dziękują, życząc wytrwania w tym, co robimy.
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej
Gmin i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, tam można znaleźć informacje, gdzie można nas zobaczyć
i usłyszeć. Serdecznie zapraszamy na nasze występy.
Chcielibyśmy wszystkim złożyć życzenia wszystkiego dobrego w Nowym 2017 Roku, a że śpiew
sprawia nam przyjemność zapowiadamy, że jeszcze nas zobaczycie i usłyszycie.
„DYSZKANT”

Dzień
Kubusia Puchatka
W dniu 18 stycznia 2017 roku obchodziliśmy 135
rocznicę urodzin Alana Alexandra Milne’a – autora
książek o najpopularniejszym misiu świata. Z tej
okazji na całym świecie obchodzony jest Dzień
Kubusia Puchatka.
W Przedszkolu Publicznym przy ul. Drzymały
w Kątach Wrocławskich również uczciliśmy ten
dzień, przygotowując wystawę prac, przedstawiających samego Kubusia, jak i jego najlepszych
przyjaciół. Każda grupa przedstawiła jedną z postaci, malując ją farbami. Prace można było podziwiać w holu przedszkola od środy do piątku.
Ada Wiśniewska

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie pani Marioli Włodarczyk właścicielce firmy KOLOR-TREND
produkującej meble za nieodpłatne przekazanie
kompletu mebli na wyposażenie pokoju dziecięcego dla potrzebującej rodziny.
Czesława Matejo

JASEŁKA
Jasełka w Smolcu

22 stycznia 2017 r. salę widowiskową szkoły
w Smolcu licznie zapełnili widzowie, którzy przybyli obejrzeć tradycyjne jasełkowe przedstawienie. W tegorocznym widowisku wzięło udział
ponad 80 aktorów w różnym wieku, połączone
chóry parafialny i szkolny. Artyści zachwycali
swymi umiejętnościami aktorskimi, tanecznymi,
recytatorskimi oraz wokalnymi.

ną, reżyseria świateł, muzyka – wszystko to stworzyło
niepowtarzalny klimat. Zgromadzonym widzom występ wyraźnie przypadł do gustu, co wyrazili gromkimi brawami i gratulacjami. Na zakończenie głos
zabrali Pan Burmistrz oraz ksiądz proboszcz, którzy
pogratulowali aktorom, rodzicom oraz osobom zaangażowanym w przygotowania przedstawienia.
Młodzi artyści otrzymali słodki poczęstunek.

Jasełka w Gądowie

14 stycznia w świetlicy wiejskiej Gądów, odbyły
się Jasełka przygotowane przez dzieci dwóch sołectw Gądów-Jaszkotle i Nowej Wsi Wrocławskiej.
Po występie dzieci złożyły życzenia z okazji nadchodzących Dni Babci i Dziadka. Następnie odbył
się koncert kolęd zespołu MOKOSZA. Dziękuję
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
występu i poczęstunku oraz tak licznej widowni.
Swoją obecnością tradycyjnie zaszczycili nas Pan
Burmistrz Antoni Kopeć, Zastępca Burmistrza Mieczysław Reps, sekretarz Lucyna Garbaczonek, ksiądz
prałat Alfons Jurkiewicz oraz proboszcz Waldemar
Kontek. Przybyli również radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie
Smolca, sołtysi oraz mieszkańcy z całej gminy.
Przedstawienie zorganizowane było z dużym rozmachem. Piękna scenografia z prezentacją multimedial-

Marek Kuzdrowski – Sołtys

Międzypokoleniowe spotkanie
Dnia 31 stycznia 2017 r. w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich odbyły się Jasełka
w wykonaniu dzieci z grupy III „Misie”, X „Biedronki
i XII „Żabki” dla zaproszonych gości – Seniorów,
na czele z przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów p. Krystyną Horak, przewodniczącą Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kątach Wrocławskich p. Marianną Nowicką oraz wiceprzewodniczącą tego związku p. Elżbietą Drab.
Pośród gości byli też emerytowani pracownicy
przedszkola.
Publiczności bardzo podobała się gra aktorska
małych artystów i ich zaangażowanie w odtwarzane role. Jasełka ujęły swoją wyjątkowością
dzięki wspaniałej oprawie muzycznej i niezwykłemu wykonaniu tańców. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami, a w oczach Seniorów
zabłysły łzy wzruszenia.
Spotkanie zakończyło się zapewnieniem obu
stron o dalszej międzypokoleniowej współpracy.
Zespół ds. promocji
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SPORT

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH

NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2017 r.

03.04.2017

04.04.2017

05.04.2017

06.04.2017

10.04.2016

11.04.2017

12.04.2017

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

poniedziałek

wtorek

środa

Smolec

Sadków, Rybnica,
Bliż, Baranowice,
Pietrzykowice,
Jaszkotle, Zybiszów,
Gądów, Nowa Wieś
Wrocławska

Zabrodzie,
Cesarzowice, Mokronos
Dolny, Mokronos Górny

Różaniec,
Kilianów, Szymanów,
Strzeganowice,
Kamionna, Czerńczyce,
Stary Dwór, Górzyce,
Zachowice, Stradów,
Gniechowice,
Nowa Wieś Kącka,
Krobielowice,
Kozłów, Sokolniki,
Wojtkowice, Sośnica,
Pełcznica, Wszemiłowice
Sadówek, Jurczyce

Sadowice, Małkowice,
Romnów, Stoszyce,
Bogdaszowice,
Samotwór, Skałka,
Kębłowice, Krzeptów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
miejscowości

Kąty Wrocławskie

BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2017 r.

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

Samotwór, Skałka, Bogdaszowice,
Romnów, Stoszyce, Sadowice,
Jurczyce, Wszemiłowice, Pełcznica,
Kąty Wrocławskie

ponie-działek

3, 18wt.

2wt., 15, 29

5, 12, 19, 26

3, 10, 17,
24, 31

7, 14, 21, 28

4, 18

2, 16, 30

13, 27

Zabrodzie, Cesarzowice, Nowa Wieś
Wrocławska, Zybiszów, Pietrzykowice,
Bliż, Baranowice, Strzeganowice,
Sośnica, Wojtkowice, Krobielowice,
Gniechowice, Rybnica, Kilianów,
Zachowice, Górzyce, Stradów,
Kamionna

wtorek

4, 19śr.

4czw., 16, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 16śr.,
22, 29

5, 19

3, 17, 31

14, 28

Sadkówek, Jaszkotle, Gądów, Sadków,
Małkowice, Krzeptów, Kębłowice

środa

5, 20czw.

5pt., 17, 31

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

2, 9, 17czw.,
23, 30

6, 20

4, 18

2czw., 15, 29

Mokronos Dolny, Mokronos Górny,
Smolec

czwartek

6, 21pt.

6sob., 18

1, 8, 16pt.,
22, 29

6, 13, 20, 27

3, 10, 18pt.,
24, 31

7, 21

5, 19

3pt., 16, 30

Spotkanie noworoczne
w Zabrodziu
W niedzielę 15 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Zabrodziu odbyło się Spotkanie Noworoczne, które
występem uświetnił chór Dyszkant. Ogromnie
cieszę się, że wielu mieszkańców wzięło w nim
udział. Była okazja żeby się spotkać, porozmawiać
i wspólnie kolędować. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Burmistrz Antoni Kopeć, radna Danuta
Drożdż oraz nasz dzielnicowy Mateusz Marynowski. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości. Mam
nadzieję, że za rok uda nam się to powtórzyć
w równie miłej atmosferze.
Sołtys

Gminne zawody w mini piłce siatkowej trójek
5c, Julia Chabzda 5b oraz chłopców – Przemysław
Demidowski 5a, Kamil Kucza 5a, Karol Działoszek
5b, Rafał Konarski 5b, Radosław Nowak 5b, Bartosz Szydłowski 5b, Iwo Wawrzyniak 5c.

Dnia 04.01.17 w szkole podstawowej w Gniechowicach odbyły się gminne zawody w mini piłce
siatkowej trójek (klasy piąte) chłopców i dziewcząt. W rywalizacji uczestniczyły reprezentacje
z SP Smolec, SP Gniechowice, SP Sadków (dziewczęta) oraz naszej szkoły. Zawody były na bardzo wysokim poziomie, o zwycięstwie w grupie
chłopców decydowały minimalne różnice w setach. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze, zgodnie z zasadami fair play.
Skład reprezentacji SP nr 1 w Kątach Wrocławskich dziewcząt – Klaudia Brzostek 5a, Natalia Jarosz 5a, Martyna Rybczyńska 5a, Alexandra Victor
5a, Karolina Zawiślańska 5a, Karolina Moczkodan

Zespół ds. Promocji Szkoły






Startujemy 26 lutego 2017 r. o godzinie 12.00
Początek biegu: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ulicy Zwycięstwa 23

SPRZATĄNIE ŚWIETLICY
W PIETRZYKOWICACH – PRACA

Sołtys Pietrzykowic poszukuje osoby chętnej
do podjęcia się sprzątania świetlicy wiejskiej
w Pietrzykowicach.
Kontakt u sołtysa Bogdana Ilnickiego
(tel. 609 828 124) lub w UMiG u Kierownik
Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Violetty Bigdy (tel. 71 390 72 28).
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Zapisy od godziny 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ulicy Zwycięstwa 23
Szczegóły dotyczące biegu oraz regulamin dostępny jest na Facebooku: Wilczym tropem podążaj oraz na www.tropemwilczym.pl

Na uczestników biegu czekają różne atrakcje
Na zakończenie imprezy odbędzie się losowanie atrakcyjnych nagród
PARTNERZY:



Gmina Kąty Wrocławskie

* w związku z biegiem mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym – szczegóły na www.katywroclawskie.pl

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46

»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» Lokal handlowo-usługowy ok 65m2 do wynajęcia (Kostomłoty)
tel. 696 790 905
»» Dachy, budowa domów, solidnie. Kąty Wrocławskie,
tel. 603 399 077
»» Sprzedam nowe regały sklepowe, 4 sztuki, wysokość 2,27 m,
szerokość 0,75 m i 1 narożny, kolor biały; wagę sklepową
elektroniczną, cena do uzgodnienia, tel . 508 201 082
»» Sprzedam działkę budowlano-usługową w Kątach Wr.,
ul. Różana, powierzchnia 1390 m2 Zofia.Kawecka@libero.it,
tel. 0039 392 900 97 71
»» Sprzedam ogródek działkowy w Kątach Wr. przy ul. Nowowiejskiej, altanka drewniana, pow. 3 ary, cena do negocjacji.
tel . 508 201 082
»» DZIAŁKA BUDOWLANA 22 ary – sprzedam. Strzeganowice,
tel. 505 31 44 29
»» Agencja Pocztowa przy Biurze Ubezpieczeń ul. Kościuszki 20,
Kąty Wrocławskie, tel. 692 886 321
»» Sprzedam grunt 4 ha w Baranowicach, tel. 602 804 848
»» Zatrudnię pana do pracy w stajni w Szymanowie, pełny lub
niepełny wymiar godzin, tel. 601 72 43 13
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
»» TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397
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8
„Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku
(Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.

ul. Fabryczna 20C, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wr.
www.anovo.com.pl
tel. +48 71 316 18 18
mail: rekrutacja@anovo.com

ANOVO Polska Sp. z o.o.

• Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę
o pracę na pełny etat, umowa na czas nieokreślony po 15 miesiącach
• Bogaty pakiet socjalny (bony świąteczne – 2
razy w roku, dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie do karty Multisport, wyjazdy integracyjne
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia
grupowego),
• Praca od poniedziałku do piątku w systemie
dwuzmianowym,
• Rozbudowany system premiowania,
• Nagradzamy innowacyjne myślenie, pomysłowość i lojalność,
• Zapewniamy szkolenia niezbędne do realizacji
powierzonych obowiązków,

Oferujemy:

Miejsce pracy: Pietrzykowice

OPERATOR SERWISU - Serwis Drukarek
PRACOWNIK MAGAZYNU-Serwis Drukarek
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

OFERTA PRACY

Poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisko:

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%

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

