
Szanowni Państwo,
w poprzednim numerze Biuletynu Infor-
macyjnego omówiłem najważniejsze plany 
inwestycyjne na 2014 rok. Wspominałem 
również, że wiele niezadowolenia spowo-
dował fakt, że państwo w pełni nie rekom-
pensuje kosztów powierzonych gminom 
zdań. 
Przykładem niedoinwestowania przez sub-
wencje jest oświata, która stanowi zde-
cydowanie największą część wydatków  
naszego budżetu. Dodatkowo wiele zamętu 
i, co za tym idzie, niezadowolenia całego 
środowiska stwarzają niekończące się re-
formy i zmiany w oświacie. Zapowiadana od 
dawna reforma objęcia 6-latków obowiąz-
kiem szkolnym bardzo podzieliła nie tylko  
rodziców, ale również środowiska samorzą-
dowe. Część gmin była przygotowana na te 
zmiany kilka lat temu. Przeprowadzenie tak 
ważnych i istotnych zmian wymagało od 
samorządów odpowiedniego zaplanowania 
i wybudowania odpowiednio do tego przy-
stosowanych placówek szkolnych i przed-
szkolnych. Część gmin bardzo często ze 
względów finansowych tego nie uczyniło. 

Rozpoczęły się protesty i apele o przesu-
nięcie reformy. Rząd pomimo zapowiedzi, 
że tego procesu nie przesunie, uległ lobby 
gmin nieprzystosowanych i termin zmian 
przesunął na wrzesień 2014 r. 
Co to spowodowało u nas? Sprawiło to sy-
tuację taką jak obserwowaliśmy w roku 
ubiegłym i poprzednim. Nowe wybudowane 
przedszkola w Kątach Wr. i Smolcu obliczone 
na reformę od 2012 r. okazały się za ciasne  
i za małe, gdyż roczniki 6-latków, które mia-
ły być w szkole pozostały w przedszkolach. 
Spowodowało to sytuację, że dla wielu dzie-
ci szczególnie tych najmłodszych zabrakło 
miejsca. Aby zminimalizować związaną z tym 
uciążliwość gmina przekazuje (a co za tym 
idzie wspiera) środki finansowe dla przed-
szkoli niepublicznych w Kątach Wr. (u Sióstr 
Elżbietanek), Mokronosie Górnym i Zacho-
wicach. Wprowadzona reforma zakłada,  
że w tym roku do szkół przejdzie liczniejszy 
rocznik 6-latków, co niemal podwoi liczbę 
pierwszoklasistów. Dla przykładu w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kątach Wr. będzie to  
6 lub może nawet 7 klas pierwszych. Piszę 
6 lub 7, gdyż lekceważenie przez część ro-
dziców obowiązku meldunkowego mocno 
utrudnia planowanie w tym zakresie. Dodat-
kowo ministerstwo wprowadziło obowiązko-
wy nieprzekraczalny limit – 25 dzieci w klasie.  
Z pewnością pozwoli to lepiej realizować 
program nauczania, ale pieniędzy na reali-

zację tych dodatkowych standardów nie ma. 
Ta nowa sytuacja spowodowała koniecz-
ność bardziej racjonalnego wykorzystania 
posiadanej bazy oświatowej. Przepełnione 
szkoły w Kątach Wr. można by odciążyć 
w dłuższej perspektywie kierując dzieci 
z Wojtkowic, Krobielowic i Strzeganowic 
do posiadającej wolne miejsca w klasach, 
pięknej nowej szkoły w Gniechowicach. 
Niestety wywołuje to niezadowolenie czę-
ści rodziców, którzy w większości są absol-
wentami szkół kąteckich. Ja nie angażuję 
się w politykę przez duże P lecz uważam, że 
te ciągłe zmiany w zależności od opcji po-
litycznej wyrządzają naszej oświacie wiele 
zła. Nie może być tak, że każdy minister 
obejmując swoje obowiązki wdraża bardzo 
wiele kosztownych pomysłów nie mając 
na to pieniędzy. Bardzo źle się dzieje, gdy 
zaangażowane w to pieniądze samorządo-
we, po czasie okazują się zmarnowane. Nie 
chcę tu przytaczać przykładów mundur-
ków czy pomysłów likwidacji szkół zawo-
dowych, bo najlepiej wiedzą nauczyciele,  
że absurdów w przeszłości było wiele.
Apeluję do rodziców o spokój i zrozumienie. 
Zróbmy wszystko w miarę naszych moż-
liwości finansowych, aby zapewnić dzie-
ciom optymalne warunki do nauki z opieką  
w szkole włącznie.

Burmistrz MiG,
Antoni Kopeć

W dniu 18 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w godzinach: 
9.00–13.00 pracownik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu 

będzie przyjmował roczne zeznania podatkowe od mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. 
Zapraszamy wszystkich podatników!

Zespół redakcyjny:
Antoni Kopeć, Weronika Szwaj 
or@katywroclawskie.pl
Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Przygotowanie, skład i druk: 
Drukarnia ARGI, argi@wr.home.pl
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Dnia 30 stycznia 2014 roku odbyła się XL se-
sja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. Te-
matem głównym było uchwalenie Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 
na 2014 rok.

Rada Miejska w porozumieniu z Burmistrzem 
ustaliła, że w celu złagodzenia skutków pod-
wyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych, 
rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji 
materialnej, mogą składać do Burmistrza MiG 
wnioski o umorzenie tych opłat od piątej oso-
by w rodzinie wzwyż. O umorzenie lub odro-
czenie tych opłat mogą składać wnioski także 
osoby i mniej liczne rodziny, znajdujące się  
w trudnej sytuacji materialnej.

W celu ograniczenia m.in. zjawiska niedo-
żywienia dzieci i młodzieży, Rada Miejska 
uchwaliła program osłonowy „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania na lata 2014–2020  
w ramach programu „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania”.  

Podwyższone zostało kryterium dochodowe 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnego 
posiłku dla dzieci z przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Prawo do świadczeń 
z pomocy społecznej przysługiwać będzie 
osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę   
nie przekroczy 684 zł na osobę (było 456zł), 
a dla osoby samotnie gospodarującej 813 zł 
(było 542 zł).
Przyznanie nieodpłatnego posiłku w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, będzie mo-
gło nastąpić  na wniosek dyrektora szkoły, bez 
wydawania decyzji administracyjnej oraz bez 
przeprowadzania wywiadu środowiskowego 
(do 20% dzieci dożywianych).

Ustawa z 26X1982 roku o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi nakłada na gminę obowiązek związany  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. Zadanie to jest realizowane  
z dochodów pochodzących z opłat za zezwole-
nia na sprzedaż napojów alkoholowych. Docho-
dy te nie mogą być przeznaczone na inne cele, 
w 2014 roku plan wynosi 420 tysięcy złotych.
Z raportu Komisariatu Policji w Kątach Wro-
cławskich wynika, że w 2013 roku było 500 
interwencji dotyczących naruszeń prawa i po-
rządku publicznego osób nietrzeźwych.
W październiku 2013 roku Firma Venator 
badaniem ankietowym objęła prawie 700 
uczniów. W obecnym roku w Szkołach Pod-
stawowych uczy się 1311 uczniów, w Gim-
nazjach 524 uczniów, do przedszkoli uczęsz-
cza 932 dzieci, w tym do klas zerowych  
410 dzieci. Z przeprowadzonych badań wy-
nika, że uczniowie zgłosiły swój kontakt  
z alkoholem w klasach szóstych – 11,2%,  
w Gimnazjach kl I – 19,5%,                       kl II- 25,5%, kl III 
– 29,5%. Dane te są niepokojące. Rodziców 
proszę o czujność i wrażliwość na sprawy do-
rastających dzieci, a w razie potrzeby proszę  
o współpracę z powołanymi osobami w gminie, 
które są gotowe udzielić wszelkiej pomocy. 
Na pokrycie społecznych skutków przeznacza 
się w gminie 420 tysięcy zł, w kraju ponad  
15 miliardów złotych. Średnia spożycia czyste-
go alkoholu w krajach UE to 12,45 litra, w kraju 
13,6 litrów na osobę.
Burmistrz powołał Pełnomocnika ds Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii panią Annę Dębicką, telefon 
71/39 07 157, do współpracy z GOPS, Poli-
cją, pedagogami, kuratorami sądowymi, orga-
nizacjami pomagającymi realizować gminny 

program oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, której przewodni-
czy pracownik UMiG pani Violetta Bigda. 

Przeciwdziałanie narkomanii jest również za-
daniem własnym gminy. Obowiązkiem Gminy 
jest uchwalenie Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii. Narkomania jest zjawi-
skiem ogólnoświatowym, powstaje na skutek 
zanikania tradycyjnych więzi oraz osłabieniu 
funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Jest 
skutkiem problemów wieku dojrzewania, pro-
blemów niezaspokojonych potrzeb emocjo-
nalnych w środowisku rodzinnym, dotkniętych 
wykluczeniem społecznym.         Z przeprowadzo-
nej diagnozy na prawie 700 uczniach wynika, 
że kontakt z substancjami psychoaktywnymi 
zgłosili uczniowie klas szóstych 0%, w Gimna-
zjum kl I – 6,25%,     kl II – 11,25%, kl III – 16,75. 
Zadaniem Programu Przeciwdziałania Narko-
manii jest zwiększenie dostępności pomocy, 
informowanie o możliwości podjęcia leczenia 
oraz upowszechnianie informacji, adresów in-
stytucji i miejsc, w których można uzyskać bez-
płatną pomoc psychologiczną. 
Rodzinom, w których występują problemy al-
koholizmu i narkomanii  podaję miejsca, w któ-
rych mogą uzyskać pomoc:
- Punkt konsultacyjny prowadzony w Urzędzie 
MiG przez specjalistę terapii uzależnień tel. 
71/39 07 200 

  Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące za-
gospodarowania przestrzennego gminy: 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi: Sośnica, Różaniec, Sadków, 
Wszemiłowice, Jurczyce, Mokronos Górny.
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obrębu Zacho-
wice, dla działek 212/1, 444/9,  444/10, 444/11.

Rada Miejska podjęła wniosek o zwiększenie 
kwoty pomocy finansowej dla Starostwa Po-
wiatowego z 300 tysięcy na 500 tysięcy zło-
tych na przebudowę ul. Głównej w Smolcu. 
Przebudowa tej drogi jest sprawą priorytetową 
dla mieszkańców Smolca i innych użytkowni-
ków tej drogi, Nasilający się od kilku lat ruch 
w tej miejscowości w ulicy Głównej stwarza 
ogromne niebezpieczeństwo dla użytkowni-
ków pieszych i zmotoryzowanych. 

Informuję, że protokół z obrad sesji Rady 
Miejskiej, po zatwierdzeniu na następnej sesji 
Rady Miejskiej będzie umieszczony   na BIPie, 
w zakładce:  

Protokoły z sesji Rady Miejskiej.

Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się  
27 lutego br. Tematem sesji będzie bezpieczeń-
stwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe i przeciwpowodziowe Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

Informacja o pracy Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

ZMARŁ PAN 
WIESŁAW BULANDA

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Pana Wiesława Bulandy,

pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich w kadencji 1990–1994, wieloletniego wychowawcy  
i nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Kątach Wrocławskich.

Odszedł w wieku 66 lat, w dniu 9 lutego 2014 r.  
Był to człowiek skromny, ciepły i bardzo życzliwy ludziom,  
który wniósł ważny wkład na rzecz rozwoju lokalnej samorządności.

Rada Miejska składa wyrazy głębokiego współczucia  
Rodzinie Zmarłego.  
Na zawsze pozostanie On w naszej wdzięcznej pamięci.
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Zimowa edycja akcji 
„Weź paragon”

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we 
Wrocławiu informuje, iż pod hasłem „Nie bądź 
jeleń, weź paragon” w całym kraju ruszyła ko-
lejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii 
informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma 
uświadomić społeczeństwu korzyści płynące 
z brania paragonów oraz z rzetelnego ewiden-
cjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez 
przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii 
zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 r.
Jednym z celów akcji jest przypomnienie  
o obowiązku wydawania paragonów przy każdej 
transakcji. Ma to duże znaczenie nie tylko dla 
kupującego, dla którego paragon jest podstawo-
wym dowodem zakupu, umożliwiającym ewen-
tualną reklamację, ale również dla wszystkich 
podatników. Żądając od sprzedawcy paragonu 
wspieramy uczciwą konkurencję oraz przyczy-
niamy się do zwalczania szarej strefy. Paragon 
jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do 
budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, 
a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
• ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
• mamy możliwość porównania cen,
• wspieramy uczciwą konkurencję,
• mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
• zmniejszamy szarą strefę,
• dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas 

w cenie podatek trafił do budżetu państwa.
W ramach akcji pracownicy urzędów kontro-
li skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów 
skarbowych prowadzą działania informacyj-
ne i edukacyjne. Kampania jest prowadzona 
przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, 
stoisk, straganów, ich klientów oraz wśród 
młodzieży i dzieci. Dla tych ostatnich organi-
zowane są spotkania na obozach zimowych, 
konkursy i wystawy oraz wiele innych działań.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, rów-
nież i tym razem akcję wspiera znany polski 
satyryk Andrzej Mleczko. Rysunek, w sposób 
charakterystyczny dla artysty – lekki i saty-
ryczny – informuje klientów i sprzedających  
o potrzebie brania i wydawania paragonu.

Informujemy, że w okresie od 3 lutego do 
30 kwietnia 2014 r. przeprowadzona zo-
stanie kwalifikacja wojskowa na terenie 
całego kraju i obejmie 275 tysięcy osób.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:
1. Mężczyzn urodzonych w 1995 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1990–

1994, którzy nie mają określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej;

3. Osoby (mężczyźni i kobiety) urodzone 
w latach 1993–1994, którym:
• została orzeczona czasowa niezdol-

ność do czynnej służby wojskowej 
(kategoria zdolności B), a okres tej 
niezdolności upływa przed zakoń-
czeniem kwalifikacji wojskowej,

• została orzeczona czasowa niezdol-
ność do czynnej służby wojskowej 
(kategoria zdolności B), a okres tej 
niezdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej, jednak osoby 
te przed zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej złożyły wniosek o zmianę 
kategorii zdolności do czynnej służ-
by wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1990–1995, 
które posiadają kwalifikacje przydatne 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2014
do czynnej służby wojskowej oraz ko-
biety, które w roku szkolnym lub aka-
demickim 2013/2014 kończą naukę  
w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące student-
kami lub absolwentkami szkół wyższych 
na kierunkach: analityka medyczna, far-
macja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, 
pielęgniarstwo, psychologia, ratownic-
two medyczne, weterynaria oraz szkół 
policealnych na kierunkach: farmacja, 
ratownictwo medyczne, weterynaria, 
jeżeli nie posiadają jeszcze określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej.

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia  
i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia 
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej. 

Poniżej podajemy terminy stawiennictwa 
dla osób zameldowanych na pobyt stały lub 
czasowy na terenie Gminy Kąty Wrocław-
skie. 27.02; 28.02; 03.03; 04.03. 2014 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

PRZYPOMNIENIE
PuNKT DObROWOLNEGO 

GROMADZENIA ODPADÓW 
W GNIEChOWICACh

Informujemy, że przy ul. Szkolnej w Gniecho-
wicach uruchomiony został Punkt Dobrowol-
nego Gromadzenia Odpadów, w którym miesz-
kańcy gminy mogą pozbyć się tzw. odpadów 
problemowych. Na placu ustawione są konte-
nery na gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, stare meble, opony i odpady zielone 
tj. skoszone trawy, zgrabione liście, makulatura
Godziny otwarcia punktu: 
Poniedziałek, Środa, Piątek 15.00-17.00 
Sobota   12.00-14.00

Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Ad-
ministracyjnej przypomina o obowiązku 
złożenia korekty deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Termin składania deklara-
cji upłynął 14 stycznia 2014 r. Złożenie 
przedmiotowej deklaracji stanowi tzw. 
– samowymiar co oznacza, że właściciel 
sam deklaruje właściwą stawkę, wylicza 
kwotę po czym zobowiązany jest do za-
płaty wyliczonej kwoty we właściwym 
terminie bez wezwania na rachunek or-
ganu podatkowego. Organ podatkowy 
nie ma obowiązku informowania miesz-
kańców o wysokości opłaty za dany rok 
w formie decyzji, zawiadomienia bądź 
też innego pisma. Obowiązek złoże-
nia deklaracji, jak też wpłaty opłaty we 
wskazanych terminach ciąży na podat-
niku.
Ponadto informujemy, że w formularzu 
deklaracji należy wskazać liczbę faktycz-
nie zamieszkujących osób – a nie zamel-
dowanych. W przypadku rozbieżności  
w tym zakresie należy złożyć korektę 
deklaracji wraz z wyjaśnieniem. Dane za-
warte w deklaracjach będą weryfikowane 
przez organ podatkowy w ramach przy-
znanych mu uprawnień. 

WPOiEA
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nego na rzecz organizacji pożytku publicznego 
OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim wid-
nieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organi-
zacja, 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 jed-
nego procenta podatku należnego, wynikają-
cego 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 wybra-
nej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy zapła-
cisz należny podatek w pełnej jego wysokości.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO  
W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:

1. PODARUJ 1% swojego podatku na 
leczenie dla Bartosza Gawrońskiego.  
W PIT-cie należy wpisać: 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
Numer KRS: 0000037904 
Informacje uzupełniające:  
12242 Gawroński Bartosz

2. 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

3. PODARUJ 1% swojego podatku na 
działalność statutową Stowarzyszenia 
„Pomocna Dłoń”. 
W PIT-cie należy wpisać: 
STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  
Numer KRS: 0000110993

4. PODARUJ 1% swojego podatku na 
działalność statutową Stowarzyszenia 
„Krzyś” (pomoc osobom niepełnosprawnym, 
młodzieży, seniorom) 
W PIT-cie należy wpisać:  
STOWARZYSZENIE „KRZYŚ”  
Numer KRS: 0000228742

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 dla Marty 
Kopeć. 
W PIT-cie należy wpisać:  
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
Numer KRS: 0000037904 
Informacje uzupełniające: 
dla Marty Kopeć 1413

7. PODARUJ 1% Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej 
W PIT-cie należy wpisać:  
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 
Numer KRS: 0000219742

POMÓŻ ORGANIZACJOM POŻYTKu 
PubLICZNEGO PRZEKAŻ SWÓJ 

W ROCZNYM ROZLICZENIu  
Z uRZĘDEM SKARbOWYM

Możesz pomóc 
mieszkańcom naszej gminy

Każda osoba rozliczająca się z podatku do-
chodowego od osób fizycznych może przeka-
zać 1% swojego podatku na rzecz OPP, wspie-
rając 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 „bli-
sko swojego domu”, czyli działające lokalnie, 
z której nazwą i efektami działania już się 
wcześniej spotkali.
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publiczne-
go, której chcesz przekazać 1% podatku docho-
dowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmio-
tów 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 rocz-
nym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane 
są Wniosek o przekazanie 1% podatku należ-

PPP OOO MMM ÓÓÓ ŻŻŻ    OOO RRR GGG AAA NNN III ZZZ AAA CCC JJJ OOO MMM    PPP OOO ŻŻŻ YYY TTT KKK UUU    

PPP UUU BBB LLL III CCC ZZZ NNN EEE GGG OOO  

PPRRZZEEKKAAŻŻ  SSWWÓÓJJ  11%%  WW  RROOCCZZNNYYMMRROOZZLLIICCZZEENNIIUU    

ZZ  UURRZZĘĘDDEEMM  SSKKAARRBBOOWWYYMM 
Możesz pomóc mieszkaocom naszej gminy. 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazad 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 
decydują, której organizacji przekażą częśd 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 przekazad 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźd w Internecie 
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem www.opp.ms.gov.pl. 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 przekazad 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości 
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazad dla 
OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczad jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

Krok 3. Zapład 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 operację twarzoczaszki za granicą dla Małgosi Kozy. Operacja 
jest szansą na normalne życie.  
W PIT-cie należy wpisad: FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYD Z POMOCĄ"  
Numer KRS: 0000037904  
Informacje uzupełniające: Małgorzata Koza, www.malgosiakoza.pl   
2. PODARUJ 1% swojego podatku na działalnośd statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoo”. 
W PIT-cie należy wpisad: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOO”  
Numer KRS: 0000110993 
3. PODARUJ 1% swojego podatku na działalnośd statutową Fundacji "Lepszy Start". 
W PIT-cie należy wpisad: Fundacja "Lepszy Start" 
Numer KRS: 0000317555 
4. PODARUJ 1% swojego podatku na działalnośd statutową Zakładu Opiekuoczo-Leczniczego dla 
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla 
W PIT-cie należy wpisad: ZAKŁAD OPIEKUOCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ 
Numer KRS: 0000242402 
5. PODARUJ 1% swojego podatku na działalnośd statutową Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic 
W PIT-cie należy wpisad: Fundacja "Przedszkolaki" 
Numer KRS: 0000293678 
5. PODARUJ 1% swojego podatku na działalnośd statutową Stowarzyszenia „Krzyś” z Sośnicy 
W PIT-cie należy wpisad: STOWARZYSZENIE "KRZYŚ"  

Do publicznych przedszkoli przyjmowane 
będą dzieci zamieszkałe na obszarze naszej 
gminy. Gdy chętnych będzie więcej aniżeli 
miejsc, przeprowadzane będzie postępowanie 
rekrutacyjne z zastosowaniem 7 ustawowych 
(ustawa o systemie oświaty) kryteriów : 
• wielodzietność rodziny kandydata (troje i wię-

cej dzieci)
• niepełnosprawność kandydata
• niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata
• niepełnosprawność obojga rodziców kan-

dydata
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
• samotne wychowywanie kandydata w rodzi-

nie (oznacza to wychowywanie dziecka przez 
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę po-
zostającą w separacji orzeczonej prawomoc-
nym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, 
chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

• objęcie kandydata pieczą zastępczą
Podsumowanie punktów uzyskanych z zastoso-
waniem powyższych kryteriów kończy pierw-
szy etap postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli 
to postępowanie wyłoniło grupę dzieci które 
uzyskały tą samą ilość punktów rekrutacyjnych, 
a w przedszkolu są jeszcze wolne miejsca, prze-

prowadzony zostanie drugi etap postępowania, 
w którym stosowane będą kryteria (nie więcej 
niż 6) ustalone przez dyrektora przedszkola  
i uzgodnione z organem prowadzącym (Burmi-
strzem Miasta i Gminy). Kryteria te muszą być 
podane do publicznej wiadomości do końca 
lutego bieżącego roku. Obecnie kończą się już 
pracę nad ich redakcją.
Dla rodziców dzieci którzy w bieżącym roku 
ubiegać się będą o miejsce dla swojego dziec-
ka w przedszkolu na rok szkolny 2014/2015 
ważne jest to, iż od bieżącego roku nie będzie 
już stosowana zasada „kto pierwszy ten lep-
szy” polegająca na przyznawaniu pierwszeń-
stwa tym dzieciom, których rodzice wcześniej 
od innych złożyli wniosek o przyjęcie dziecka. 
W związku z powyższym na szansę uzyskania 
miejsca w przedszkolu żadnego wpływu nie 
będzie miała kolejność w jakiej wnioski zosta-
ły złożone. Decydować będzie jedynie liczba 
punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
Dyrektor publicznego przedszkola ustali także 
i poda do publicznej wiadomości terminarz 
postępowania rekrutacyjnego oraz wymagane 
dokumenty, które rodzic zobowiązany jest do 
wniosku dołączyć.
Nowe ustawowe zasady rekrutowania dzieci 
do publicznych przedszkoli precyzyjnie okre-

ślają procedurę odwoływania się rodziców 
od decyzji komisji rekrutacyjnej. Z drugiej 
zaś strony po raz pierwszy pojawia się moż-
liwość weryfikowania prawdziwości danych 
zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do 
publicznego przedszkola. Ustawowe upraw-
nienia w tym zakresie uzyskał Burmistrz Mia-
sta i Gminy oraz upoważnieni przez niego 
pracownicy.
Zmiany w zakresie rekrutacji dotyczą także 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. W obu 
przypadkach do klas pierwszych zapisywa-
ne będą dzieci zamieszkujące w obwodach 
szkół. Dzieci zamieszkałe poza obwodem da-
nej szkoły, będą mogły być do niej przyjęte po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyj-
nego. Zarówno w szkołach podstawowych jak 
i gimnazjach kryteria rekrutacyjne oraz termi-
narz postępowania rekrutacyjnego na najbliż-
sze lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016 
określi dyrektor szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące stanu przy-
gotowań do zbliżającej się rekrutacji na nad-
chodzący rok szkolny można uzyskać w gmin-
nych przedszkolach, szkołach podstawowych  
i gimnazjalnych.

Dyrektor ZOJO
Marek Osiński

Nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół
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8. PODARUJ 1% swojego podatku dla 
chorującego na rzadką chorobę genetyczną 
– dystrofię mięśniową Duchene’a Michała 
Cymerman 
W PIT-cie należy wpisać: 
1% dla Michała Cymerman  
Numer KRS: 0000325747

9. PODARUJ 1% swojego podatku Grzegorza 
Pawlaka  
W PIT-cie należy wpisać:  
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
Numer KRS: 0000037904  
Informacje uzupełniające: Grzegorz Pawlak

10. PODARUJ 1% swojego podatku dla 
Sławomira Wilczyńskiego – strażaka  
z Kątów Wrocławskich, który uległ 
wypadkowi w czasie pełnienia służby. 
W PIT-cie należy wpisać: 1% dla „SŁAWEK” 
Numer KRS: 0000050135

11. PODARUJ 1% swojego podatku dla 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Zachowicach, Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic 
Numer KRS: 0000270261 
Informacje uzupełniające: cel szczegółowy 
NSP ZACHOWICE 1823

12. PODARUJ 1% swojego podatku dla 
Mateusza Budziar. 
Nazwa instytucji pożytku publicznego: 
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Numer  KRS : 0000050135 
Informacje uzupełniające: 
SUBKONTO „BUDZIAR”

WS

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert ogłoszonego na podstawie art. 48 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 
z poźn. zm.) oraz art. 114-116 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).
Nazwa zadania: „Rehabilitacja lecznicza (fizjo-
terapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta  
i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2014”, środ-
ki finansowe otrzymują:
1. Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kine-
zyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie przyznaje się dla Caritas Archi-
diecezji Wrocławskiej Centrum Opieki Me-
dycznej w Małkowicach ul. Klasztorna 1 dota-
cję w wysokości 96 373,06 zł.
2. Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kine-
zyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie przyznaje się Zespołowi Lecznic-
twa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wro-
cławskie dotację w wysokości 103 626,94 zł.

Wydział Organizacyjny

Rozstrzygnięcie konkursu na 
zadanie: „Rehabilitacja lecznicza 

(fizjoterapia i kinezyterapia) 
Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie w roku 2014”

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 
zaprasza do Teatru ARKA we Wrocławiu  

na spektakl 

„Ucisz serce”
wyjazd: 14 marca 2014 r., godz. 17.50 

spod GOKiS, ul. Zwycięstwa 23
bilety w cenie 25 zł

czas trwania: 80 minut, spektakl od 12 lat

Obsada: Magdalena Zawartko
 Michał Przybysz
 Sylwester Różycki
 Alexandre Marquezy
 Maciej Sosnowski
 Teresa Trudzik
 Dariusz Bajorczyk
 Andrzej Kusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztuka przeplatana piosenkami znanych 
poetów: Agnieszki Osieckiej, ks. Jana Twar-
dowskiego, Antoniego Słonimskiego, Natana 
Tenenbauma – porusza kwestie lęku przed apo-
kalipsą, refleksje nad współczesnym światem  
i jego dążeniami.
Reżyseria – Renata Jasińska 
Scenariusz – Maciej Sosnowski 
Aranżacja muzyczna – Jacek Zamecki 
Przygotowanie muzyczne – Sylwester Różycki

Dzień Kobiet
8 marca 2014 r., godz. 17.00

sala widowiskowa GOKiS
ul. Zwycięstwa 23, Kąty Wr.

W programie:
• Recital muzyczny – repertuar Edith Piaf
• Jak dogadać się z mężczyznami? Czyli komunikacyjne 

różnice płci. Warsztat trenera biznesu.
• Odczaruj swoją szafę! Wiosenne porady stylistki.
• Dieta cud. Czy to możliwe? Spotkanie z dietetykiem.
• Słodki poczęstunek
• Kwiatek dla każdej Pani
• Upominki

Zarząd Terenowy NSZ-
ZFiPW przy Zakładzie 
Karnym nr 2 we Wrocła-
wiu, funkcjonariusze Za-
kładu Karnego nr 2 we 

Wrocławiu, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kątach Wrocławskich oraz członkowie Sto-
warzyszenia Semper Parati Wratislavia pragną 
zaprosić wszystkich tych, którzy mają chęć 
pokonać własne słabości, a także sprawdzić 
granice swojej wytrzymałości, na drugą edycję 
„RYSIA” - Nocnego Maratonu z Przygodami dla 
Służb Mundurowych i ich Sympatyków. Patro-
nat Honorowy nad Maratonem objął Dyrektor 
Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu 
płk Ryszard Godyla oraz Burmistrz Miasta  
i Gminy Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć.
Na trasie długości biegu maratońskiego (którą 
można pokonać zarówno marszem jak i bie-
giem) Uczestnicy będą musieli wykazać się 
rozlicznymi talentami i umiejętnościami, które 
zostaną poddane próbie na ukrytych punk-
tach kontrolnych. Szczególnie przydatna bę-
dzie biegłość w posługiwaniu się kompasem  
i mapą, ponieważ każda drużyna samodzielnie 
wyznacza sobie trasę pomiędzy poszczególny-
mi punktami kontrolnymi.
Piękne okoliczności przyrody, duch zdrowej, 
sportowej rywalizacji, współdziałanie i wza-
jemne wsparcie ze strony członków drużyny 
sprawi, że „RYŚ” będzie jednym z bardziej 
zapadających w pamięd wydarzeń. Zwycięz-
cami imprezy będą wszyscy, którzy odważą 

się wziąć w niej udział – nikt nie pozostanie 
przegrany. Dodatkowo każdy Uczestnik, który 
wystartuje w „biegu po łapę rysia” i zaliczy 
przynajmniej dwa punkty kontrolne, weźmie 
udział w losowaniu nagród.
Maraton odbędzie się w godzinach nocnych 
(start imprezy zaplanowano na godzinę 19.00) 
z 5 na 6 kwietnia 2014 r., na rozległym terenie 
wokół Kątów Wrocławskich (dokładne miejsce 
rozpoczęcia imprezy zostanie podane w ma-
ilu zwrotnym). Do udziału w imprezie można 
zgłaszać (drogą mailową, na adres patryk@
ztfiolki.pl) wyłącznie zespoły 3-, 4-osobowe. 
Zgłoszenia wraz z wpisowym (w kwocie 25 zł 
od osoby) należy przesyłać najpóźniej do dnia 
22 marca 2014 r. Dane do przelewu znajdują 
się poniżej:

Nr rachunku:
89 1090 2473 0000 0001 2200 5944 
Nazwa odbiorcy:
Nocny Maraton RYŚ 
Adres: 53-239 Wrocław, ul. Fiołkowa 38 
Tytuł przelewu:
RYŚ WIOSNA 2014, (nazwa drużyny)
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów:
Piotr – 607 483 725
Patryk – 607 161 214
Paweł – 605 033 683
Regulamin Maratonu znajduje się na stronie 
www.rys.ztfiolki.pl, a jego ostateczna wersja 
zostanie opublikowana 1 kwietnia 2014 r.

Ryś II przygotowuje się do drogi…
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Z głębokim żalem przyjęliśmy  

wiadomość o śmierci 

Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Kątach Wrocławskich

w latach 1990–1994

 

Wiesława Bulandy

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie, Przyjaciołom i Bliskim 

składają

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 

Radni Rady Miejskiej 

i pracownicy UMiG

S P O R T  •  I N N E

Mamy nowych mistrzów! Tym razem nie są to 
mistrzowie sportowi czy ci, którzy wygrali ja-
kieś konkursy. Ci mistrzowie wygrywają cały 
czas – wygrywają dodatkową szansę na ła-
twiejsze życie poprzez rozwijanie swojej kre-
atywności, logicznego myślenia i innych kom-
petencji kluczowych. 
Wygrywają – bo uczą się programowania już 
w młodym wieku, gdy jeszcze w ich umysłach 
nie istnieją blokady ani żadne logiczne ogra-
niczenia, gdy ich umysły są w pełni chłonne 
i elastyczne. Jak to się dzieje? Szkoła Pod-
stawowa w Smolcu zgłosiła się do programu 
„Mistrzowie Kodowania” i jako jedna z dwóch 
z województwa dolnośląskiego została zakwa-
lifikowana. W ramach programu odbyło się 
osiem półtoragodzinnych modułów, w których 
uczniowie zagłębiali kolejne tajemnice kodo-
wania. Zajęcia były prowadzone przez dwoje 
nauczycieli, którzy zostali wcześniej przeszko-
leni w tym zakresie - panią Barbarę Kozyrę  
i pana Michała Demskiego. Język, w którym 
pracują, to Scratch – jedno z łatwiejszych na-
rzędzi programistycznych. Jest on bardzo in-
tuicyjny, pozwalający w sposób wizualny two-
rzyć gry, historyjki czy pokazy multimedialne. 
Młodzi, bo zaledwie dziesięcio- jedenasto- 
czy dwunastolatkowie, tworzą już własne gry 
i mają swoje programistyczne osiągnięcia,  
z których są bardzo dumni. W grudniu 2013 
została przeprowadzona i nagrana lekcja po-
kazowa, w której uczestniczyli m.in. Pan Bur-
mistrz Antoni Kopeć, Pan Dyrektor ZOJO Marek 
Osiński, przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego, przed-
stawiciele organizatorów i sponsorów progra-
mu i inni.
13 stycznia bieżącego roku odbyło się pod-
sumowanie pilotażowej edycji „Mistrzowie 
Kodowania” w Warszawie w Centrum Nauki 
Kopernik. W tym niezwykłym wydarzeniu 
uczestniczyły delegacje ze szkół, które bra-
ły udział w tym programie. Naszą smolecką 

szkołę reprezentowała pani Dyrektor Re-
nata Kowalczyk, nauczyciele prowadzący 
Barbara Kozyra i Michał Demski oraz czwo-
ro uczniów z najlepszymi osiągnięciami w 
Scratch: (których było bardzo trudno wyło-
nić, gdyż wszyscy uczniowie mają rewela-
cyjne pomysły) Hanna Mika i Julian Serkieza  
z klasy 6a, Kacper Chrostowski z klasy 6b 
oraz Jędrzej Lower z klasy 5a. Podczas pod-
sumowania różne znane osoby ze świata 
polityki i biznesu mogły na żywo obejrzeć 
zmagania uczniów, zobaczyć ich programy, 
a przede wszystkim, mogli sami zagrać w gry 
stworzone przez dzieci. Gry naszych uczniów 
ze Smolca bardzo spodobały się panu po-
słowi na sejm, byłemu przewodniczącemu 
SLD, Grzegorzowi Napieralskiemu, który 
sam osobiście grał w każdą z nich i nawet  
w jedną udało mu się wygrać! Dość długo także 
z nami rozmawiał pan Włodzimierz Marciński 
pełnomocnik Ministra Administracji i Cyfryza-
cji ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w Pol-
sce. Wskazywał, że to właśnie umiejętności na-
szych dzieci, które teraz zdobywają, zaowocują  
w przyszłości. Reportaże z wydarzenia są do-
stępne w sieci.
Dlaczego programowanie? „Programowanie 
sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatyw-
ności dzieci, a także w dalszej perspektywie 
może ułatwić im znalezienie dobrej pracy,  
w różnych, niekoniecznie związanych z in-
formatyką dziedzinach. Należy też dodać, że 
tworzenie oprogramowania jest jednym z fila-
rów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie 
korzyści nie tylko dla jednostek, ale dla ca-
łego społeczeństwa”, „Umiejętność progra-
mowania w niedalekiej przyszłości może być 
tak samo istotna jak umiejętność czytania, 
pisania, czy znajomości języka angielskiego” 
– jak czytamy na oficjalnej stronie Mistrzów 
Kodowania.
Po zakończeniu pilotażowej edycji zdanie jed-
nej z uczennic klasy 6a: „Chciałabym zaprogra-

mować swoją własną grę, z której później będę 
dumna” – stało się rzeczywistością. Uczniowie 
zafascynowani nowymi zajęciami nieustannie 
dopytują, kiedy będą następne. Szkoła zgło-
siła się również do kolejnej edycji programu  
i nadal będzie otwierać przez swoimi uczniami 
możliwości, jakie daje programowanie. 
Zachęcam do zapoznania się: 
www.mistrzowiekodowania.pl; scratch.mit.edu

Barbara Kozyra

W związku z zakończeniem prac remontowych 
w świetlicy wiejskiej w Czerńczycach pragnę 
serdecznie podziękować pracownikom UMiG 
Kąty Wr. jak również firmie remontowej AD-BUD 
z Kamiennej Góry za dotychczasową współpra-
cę, znakomitą realizację, a przede wszystkim za 
profesjonalizm wykonanej usługi.

MISTRZOWIE ZE SMOLCA

Serdeczne podziękowania rodzinom Mruk, 
Miaskiewicz, Dominik i Michór za prace spo-
łeczne przy usadowieniu gniazda bociana.

Wiesław Michór 
Sołtys wsi Czerńczyce,  

Rada Sołecka

PODZIĘKOWANIE
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O G Ł O S Z E N I A

SMOLEC
ul. Wierzbowa 9 

tel. 728 590 950
71 367 95 10

www.lucynaszymczak.pl 
stomatolog@lucynaszymczak.pl

PROTETYKA 
DENTYSTYCZNA

PROTEZY ZęBOWE 
naprawy w ciągu 2 godzin: 

pęknięcia, złamania, 
dostawienie zębów, klamer, 
dziąseł, podścielenia protez.

Kąty Wrocławskie 
ul. Staszica 9, Przychodnia 

(wejście z boku, przy Poradni Dziecięcej)

CZYNNE: 
poniedziałek, środa, piątek  
w godzinach 15:00–18:00.

TEL. 71 795 10 37, 799 245 618 

 ZAPRASZAMY!

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390 71 46
•	 AGENCJA UBEZPIECZENIOWA MTU, TUW 

Pocztowe, bezpłatna kalkulacja na e-maila 
ubezpieczenia.sienko@gmail.com,  
tel. 692 886 321

•	 BIURO RACHUNKOWE, KĄTY WROCŁAWSKIE  
tel. 71 311-96-67, 509-705-821

•	 TAXI JANUSZ, Kąty Wrocławskie,  
tel. 71 397 10 77, kom. 501 023 397

•	 PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA 
PRZYCHODNIA KAMA 
1 MAJA 78 KĄTY WR. tel: 713167304

•	 Sprzedam działkę siedliskową  
z zabudowaniami gospodarczymi  
w Wiojtkowicach, tel. 72 18 48 158

•	 Sprzedam SADZARKę DO ZIEMNIAKÓW, 
stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia,  
Rybnica 2, tel. 668 049 185

•	 Kupię mieszkanie 2-, 3-pokojowe na 
parterze w Kątach Wr., tel. 693 597 987

•	 UBEZPIECZENIA BEATA KURYŚ Smolec,  
ul. Różana 1 tel. 605 477 010

•	 BIURO RACHUNKOWE Małgorzata Możejko, 
Czerńczyce tel. 723 524 438



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1 
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30; środa 7.30-16.00; piątek 7.30-15.00

tel. +48 71 390 72 00, fax +48 71 390 72 01, www.katywroclawskie.pl, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl


