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W NUMERZE M.IN.: 

Szanowni Państwo.
Powoli opadają emocje związane z wyborami 
parlamentarnymi, mam nadzieję, że został ufor-
mowany dobry rząd dla Polski. Emocji związa-
nych z  wyborami w mijającym roku było wiele. 
Po wyborach samorządowych, wiosną wybierali-
śmy Prezydenta Rzeczpospolitej, a teraz w naszej 
gminie trwają wybory na najniższym szczeblu 
– wybieramy sołtysów, rady sołeckie, przewod-
niczących rad osiedli i zarządy osiedlowe. Podsu-
mowanie przedstawimy w grudniowym wydaniu 
Biuletynu. 
Chciałabym dokonać krótkiego podsumowania 
mijającego roku w naszej gminie. W ostatnich 
dniach ubiegłego roku Rada Miejska, już pod 
przewodnictwem Jarosława Wojciechowskiego, 
uchwaliła budżet na 2015 rok, który ja jako organ 
wykonawczy gminy, wraz z moimi współpracow-
nikami realizuję. 
Niewątpliwie największą inwestycją oddaną 
do użytku 1 września była rozbudowa szkoły 
w  Smolcu. Za kwotę ponad 10 milionów zło-
tych, w ciągu jednego roku firma Polbau wyko-
nała bardzo nowoczesny i funkcjonalny budy-
nek szkolny, który jest niezbędny dla dzieci ze 
Smolca i okolic. Gmina się rozwija, przybywa 
mieszkańców – młodych rodzin z dziećmi. Za-
projektowaliśmy bardzo funkcjonalny i nowo-
czesny budynek szkolny wraz z przedszkolem, 
który chcemy budować w Sadkowie. W planach 
i to nieodległych była rozbudowa gimnazjum 
w Jaszkotlu, a zapowiedzi kolejnej reformy 
w oświacie być może zweryfikują nasze zamiary. 
Cały czas mamy na uwadze dynamiczny rozwój 
Smolca i Krzeptowa, gdzie będzie konieczna bu-
dowa nowego obiektu szkolnego z  optymalną 
lokalizacją w pobliżu nowo powstających osiedli 
mieszkaniowych. Pracuję w tej gminie wiele lat 
i jak sięgam pamięcią w każdym budżecie bu-
dowaliśmy coś na potrzeby oświaty. Uważam, 
że inwestowanie w najmłodsze pokolenie się 
opłaca. Dobrze wykształcona młodzież może 
w przyszłości zająć najwyższe stanowiska w  za-
kładach, które powstają w naszej gminie. Plany 
rozbudowy mają firmy Georg UTZ, CeDo i Nestlé, 
a w Pietrzykowicach i Cesarzowicach powstaną 
nowe firmy od podstaw.
Budujemy drogi samodzielnie lub wspólnie 
z  partnerami samorządowymi lub komitetami 
zainteresowanych mieszkańców. Przy udziale 
środków gminy, Starostwo zrealizowało prze-
budowę ul. Głównej w Smolcu. Również ze 

Starostwem planujemy wykonać inwestycję 
przy ulicy Chłopskiej (wkład gminy 1,5 mln zł). 
Wspólnie z DSDiK realizujemy przebudowę uli-
cy Popiełuszki w Kątach Wrocławskich. Na tere-
nach wielu miejscowości powstało 28 odcinków 
nakładek asfaltowych o łącznej długości prawie 
4 km. Wspólnie z mieszkańcami zbudowaliśmy 
ulicę Tymiankową w Krzeptowie, a w trakcie 
prac są Cisowa i Głogowa w Smolcu. Zmoder-
nizowana została ulica Słoneczna w Sadkowie. 
Dla Województwa Dolnośląskiego udzieliliśmy 
dotacji na finansowanie projektu obwodnicy 
miasta, który jest wykonywany w ramach za-
dania skomunikowania autostrady A4 z drogą 
krajową S5. 
Pozyskaliśmy środki finansowe z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kana-
lizacji Jaszkotle-Zybiszów, która już jest na ukoń-
czeniu. Do maja przyszłego roku będzie gotowa 
dokumentacja na skanalizowanie Mokronosów 
Dolnego i Górnego, Zabrodzia, Cesarzowic, Nowej 
Wsi i Gądowa. Po uzyskaniu niezbędnych pozwo-
leń i zabezpieczeniu środków, chcemy przystąpić 
do realizacji tego zadania. Wspieramy budowę 
niepublicznych placówek przedszkolnych. Dwie 
niepubliczne placówki powstały w Smolcu, a dwa 
kolejne żłobki otwarto w Kątach Wrocławskich. 
Gmina w budżecie zabezpieczyła środki na ich 
funkcjonowanie. 
Niestety, gdy przybywa ludzi w gminie trzeba 
też budować i rozbudowywać cmentarze. Nowy 
cmentarz powstał w Pełcznicy, rozbudowany 
został cmentarz w Kątach Wrocławskich oraz 

trwa postępowanie przetargowe na budowę 
nowego cmentarza w Smolcu. Nieodpłatnie po-
zyskaliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych 
teren na zlokalizowanie podobnego cmentarza 
w Sadkowie.
Aktywnie działamy w ramach Stowarzyszenia Li-
der A4 wspólnie z gminami Kobierzyce, Siechnice 
i Żórawina. Poprzez wspólne aplikowanie o środ-
ki pomocowe pozyskaliśmy z PROW pieniądze, 
dzięki którym powstał bardzo dobrze doposa-
żony plac zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym 
w Zachowicach. Takich placów na potrzeby dzieci 
powstało kilkanaście, nie tylko w mieście, ale rów-
nież na wsiach. 
W ciągu roku powstało 14 nowych odcinków 
chodników o łącznej długości 1,5 km, co popra-
wiło bezpieczeństwo pieszych. Ponadto systema-
tycznie rozbudowywane jest oświetlenie uliczne, 
szczególnie na nowo powstałych ulicach i osie-
dlach. Gmina wspiera ratowanie zabytkowych ko-
ściołów, szczególnie bardzo kosztownego remon-
tu kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kątach Wr.
Swój wysiłek w ostatnim czasie skupiamy na 
przygotowaniu wielu zadań i dokumentacji, któ-
re umożliwią nam pozyskanie środków unijnych 
z rozdania 2014-2020. W szczególności z  RPO 
i  PROW w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Prace te dotyczą rewitalizacji 
parków, kąteckiej starówki, nowej stacji PKP 
Mokronos Górny, budowy ścieżek rowerowych 
czy podniesienia efektywności energetycznych 
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6 listopada 2015 r. przy udziale Burmistrza Mia-
sta i Gminy Pana Antoniego Kopcia, Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 
Pana Jarosława Wojciechowskiego oraz Z-cy 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Seba-
stiana Kotlarza w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie odbyła się I inauguracyjna Sesja 
Rady Seniorów. Obrady otworzył Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Pan 
Jarosław Wojciechowski, który przekazał pro-

wadzenie sesji najstarszemu wiekiem seniorowi 
Panu Marianowi Gajdzie. Następnie radni złożyli 
uroczyste ślubowanie, a Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Antoni Kopeć wręczył akty nominacji.
Podczas obrad, w drodze głosowania, wyłoniono 
Przewodniczącego Rady Seniorów, którym zosta-
ła Pani Krystyna Horak, dwóch Zastępców Prze-
wodniczącego – Panią Małgorzatę Bacajewską 
i Ewę Walerzak oraz Sekretarza Rady Seniorów – 
Panią Mariannę Stachurską.

Po wyborach prowadzenie obrad zostało przeka-
zane nowej Przewodniczącej Rady Seniorów Pani 
Krystynie Horak, która podziękowała za okazane jej 
zaufanie. Ustalono, że spotkania Rady Seniorów od 
stycznia 2016 r. będą odbywały się raz na kwartał, 
a następne ustalono na dzień 11.12.2015 r.  
Zarówno Pan Burmistrz jak i Przewodniczący Rady 
oraz Zastępca Przewodniczącego pogratulowali 
nowo wybranym Radnym i zadeklarowali chęć 
współpracy z Radą Seniorów.

Wydział WOP

Informacja
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich uprzejmie informuje mieszkańców 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, że w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. odpady zielone 
nie będą odbierane.

ZGM

11 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i  Gminy w Kątach Wrocławskich zostanie zorga-
nizowany Mobilny Punkt Informacyjny. Podczas 
dyżuru konsultanta będzie można uzyskać in-
formacje o aktualnych możliwościach wsparcia 
z  Funduszy Europejskich, dowiedzieć się jakie 
są zasady ubiegania się o dotacje oraz do jakich 
instytucji należy się zgłaszać w przypadku apliko-
wania o dofinansowanie. 
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane te-
matyką dotacji z Funduszy Europejskich, w szcze-

gólności osoby planujące założenie własnej 
działalności gospodarczej lub przedsiębiorców, 
a także rolników zamierzających prowadzić dzia-
łalność nierolniczą. 
Mobilny Punkt Informacyjny  będzie funk-
cjonował w godzinach 10.00–13.00, w Biurze 
Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy.  Dyżur będzie pełnić konsultant Głów-
nego Punktu Informacyjnego, działającego 
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego. 

Konsultacje na temat Funduszy Europejskich 
w Kątach Wrocławskich

I sesja Gminnej Rady Seniorów

w budynkach publicznych. Wszystkie zadania, 
również te poprawiające warunki życia naszych 
mieszkańców, stanowią przedmiot codziennej 
troski radnych, sołtysów i wszystkich, którym 
powierzyliśmy mandat. Staram się wspólnie 
z  radnymi realizować przedwyborcze obietni-
ce, ale nie tylko swoje. Kampania wyborcza, 
szczególnie ta merytoryczna, ma to do siebie, 
że zwraca uwagę na rzeczy, których czasem 
nie dostrzegają sprawujący władzę. Wychodząc 
naprzeciw tym, którzy niekoniecznie oddali na 
mnie swoje głosy, a są pełnoprawnymi obywa-
telami tej gminy, podjąłem temat budowy Del-
finka – basenu, który powstałby przy ul. 1 Maja 
w Kątach Wrocławskich, służąc przed połu-
dniem uczniom, a  w  godzinach popołudnio-
wych wszystkim chętnym. Nie byłby to pełno-
wymiarowy kosztowny obiekt, lecz taki, który 
może dobrze służyć mieszkańcom tej wielkości 
gminy, nie narażając gminy na ponoszenie bar-
dzo dużych kosztów utrzymania w przyszłości. 
Złożyliśmy stosowny wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego, który wspólnie z Ministerstwem 
Sportu uruchamia pilotażowy projekt. Ta i inne 
inwestycje mają się przyczynić do tego, żeby 
Kąty Wrocławskie, które w ogólnopolskim ran-
kingu wskazywane są jako właściwe miejsce do 
życia takowym było w odczuciu zdecydowanie 
większości naszych mieszkańców.

Antoni Kopeć, 
Burmistrz MiG Kąty Wrocławskie
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INFORMACJE UMiG

Uporządkowany 
cmentarz

Gmina Kąty Wrocławskie przed dniem Wszystkich 
Świętych na cmentarzu wojennym w Kątach Wro-
cławskich przy ul. Zwycięstwa wykonała naprawy 
ogrodzenia, nawierzchni alejek wewnętrznych 
oraz ściany pomnikowej. Ustawiono również zni-
cze i kwiaty. Wykonanie tych prac przyczyniło się 
do godnego wyglądu tego miejsca pamięci. Prace 
sfinansowano w dużym stopniu ze środków pozy-
skanych na ten cel od Wojewody Dolnośląskiego.

Wydz. GK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobytem 
stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowo-
ści pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego 
przebywania. W tym samym czasie można mieć tyl-
ko jedno miejsce pobytu stałego i/lub czasowego.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamia-
ru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miej-
scowości pod oznaczonym adresem lub w tej sa-
mej miejscowości, lecz pod innym adresem przez 
okres ponad trzech miesięcy.

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyj-
nym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu oso-
by w miejscu, w którym się zameldowała.

Można dokonać zameldowania:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z po-

przednich miejsc;
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z do-

tychczasowego miejsca.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldo-
waniem polega na dokonaniu zameldowania 
w miejscu nowego pobytu bez konieczności sta-
wienia się w organie gminy dotychczasowego 
miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. 
W takim przypadku wymeldowanie z dotychcza-
sowego miejsca pobytu stałego następuje auto-
matycznie, natomiast osoba równocześnie może 
wymeldować się również z miejsca pobytu czaso-
wego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania dokonuje się w organie gminy, 
właściwym ze względu na miejsce położenia nie-
ruchomości, w której osoba zamieszkuje najpóź-
niej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do nowego 
miejsca pobytu stałego: 
• w formie pisemnej na formularzu  ZGŁOSZENIE 

POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE RE-
GISTRATION FORM 

• w formie pisemnej na  formularzu ZGŁOSZENIE 
POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE 
REGISTRATION FORM 

Wymagane dokumenty:
• wypełniony i podpisany formularz  ZGŁOSZE-

NIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE 
REGISTRATION FORM lub   ZGŁOSZENIE PO-
BYTU 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 poby-
tu 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 dysponują-
cy tytułem prawnym do lokalu w formie wła-

snoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko 
i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony

• do wglądu – dowód osobisty lub paszport oso-
by dokonującej zameldowania

• do wglądu – dokument potwierdzający tytuł 
prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, 
wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyj-
na, orzeczenie sądu lub inny dokument poświad-
czający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, któ-
ra dokonuje zameldowania dysponuje tytułem 
prawnym do lokalu – sama dokonuje potwier-
dzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

Jednocześnie informuję, że czynności zameldo-
wania może dokonać:
• osoba dokonująca zameldowania – osobiście
• pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnic-

twem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy 
z  dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 267),  
udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub 
zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w orga-
nie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego 
dowodu osobistego lub paszportu

• za osobę nieposiadającą zdolności do czynności 
prawnych lub posiadającą ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych obowiązek mel-
dunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawo-
wy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca 
nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspól-
nego pobytu.

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego 
organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu  ZA-
ŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT 
STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldo-
wania.
Czynność zameldowania jak i wydanie ZAŚWIAD-
CZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY jest 
wolna od opłat.

W przypadku zameldowania czasowego organ 
gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek  ZA-
ŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT 
CZASOWY, które podlega opłacie skarbowej okre-
ślonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opła-
cie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.) 
ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, 
jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowa-
nego terminu zameldowania. 
Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Jednocześnie informuję, że organ gminy rozstrzy-
ga o zameldowaniu w drodze decyzji:
• w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldo-

wania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak 
potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem

• w przypadku wątpliwości co do stałego lub cza-
sowego charakteru pobytu osoby pod deklaro-
wanym adresem.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
telefon kontaktowy 71 390-72-24

Burmistrz Miasta  
i Gminy Kąty Wrocławskie 
Ogłasza II przetarg publiczny – licytację 

na sprzedaż samochodu ratowniczo-
gaśniczego marki MERCEDES LF409, 

numer rejestracyjny DWR 99EY,  
rok produkcji 1976, silnik z zapłonem 
iskrowym, cena wywoławcza 5925 zł.
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest 

sprawny technicznie.
 Licytacja odbędzie się dnia 14.12.2015 r. 
o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta 

i Gminy w Kątach Wrocławskich,  
Rynek-Ratusz 1, 55–080 Kąty Wrocławskie.

Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.
Do licytacji mogą przystąpić osoby 

fizyczne oraz prawne.
Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich w pokoju nr 5 lub 

telefonicznie pod numerami 71 390 72 33; 
605 738 698.

Obowiązek meldunkowy nadal istnieje!

Planowane zmiany w ustawie o ewidencji ludności dotyczące zniesienia obowiązku meldunkowego 
wejdą w życie nie jak planowano z dniem 1 stycznia 2016 roku, tylko 1 stycznia 2018 roku. W związku 
z tym obowiązek meldunkowy nadal istnieje.
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W związku z dyżurem przedstawiciela WKU 
we  Wrocławiu na stanowisku konsultacyjnym 
w ramach akcji „Przyjazny urząd" podajemy ter-
miny i godziny punktu informacyjnego, który 
będzie się znajdował w Sali 10A (Biuro Obsługi 
Klienta):
8 grudnia w godzinach od 11:45 do 12:30.
Przypominamy, że podczas „Przyjaznego urzę-
du" będzie można zrealizować takie czynności, 
jak m.in.:
• złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach 

Rezerwowych
• złożyć wniosek do służby przygotowawczej
• złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia doty-

czącego przebiegu służby wojskowej pełnionej 
podczas wykonywania zadań poza granicami 

państwa w celu przyznania statusu weterana 
lub weterana poszkodowanego;

• otrzymać wpis przeniesienia do rezerwy w ksią-
żeczce wojskowej;

• złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki 
wojskowej

• złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia doty-
czącego przebiegu służby wojskowej

• złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia uregu-
lowanego stosunku do służby wojskowej

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie upoważ-
nionymi przedstawicielami z WKU są:
p. Monika Bochyńska 261 656 151
p. Anna Kaczmarek 261 656 154
p. Patrycja Krauze 261 656 143.

Wydział Obsługi Klienta

PODZIĘKOWANIE
Sołtys Pietrzykowic serdecznie dziękuje Wszystkim za pomoc i wsparcie. Szczególne podziękowania 
należą się osobom, które w sposób bezinteresowny wniosły swój wkład w działalność społeczną 
naszej miejscowości, przyczyniając się do organizacji wielu przedsięwzięć. Pragnę podziękować 
również za cenne wsparcie firmom: 1. Kopalnia Granitu – Strzegom; 2. Firma Greno – Pietrzykowice; 
3. Serwis-Bosch; 4. Firma Rotrans; 5. Cukiernia Adaś; 6. Sklep Monika; 7. Homar Pietrzykowice.

Sołtys Bogdan Ilnicki

22 października dzieci z klas pierwszych zostały 
oficjalnie przyjęte do grona społeczności uczniow-
skiej. Na uroczystość ślubowania  przybyli rodzice, 
zaproszeni goście, dyrekcja szkoły oraz uczniowie 
klas trzecich wraz z wychowawczyniami. 
Pierwszoklasiści zaprezentowali bogaty program 
artystyczny. Piosenki, rymowanki, wierszyki przy-
gotowane wcześniej wraz z nauczycielami i  ro-
dzicami budziły wielki aplauz i radość dorosłych. 
Uczniowie klas trzecich złożyli życzenia nowo pa-
sowanym uczniom, prezentując swój montaż słow-
no-muzyczny. Po występach nastąpiła podniosła 
chwila pasowania. W tak ważnej uroczystości nie 
mogło zabraknąć sztandaru szkoły oraz wspólnie 
odśpiewanego hymnu. Uczniowie klas pierwszych, 
unosząc prawą rękę do góry, złożyli ślubowanie, że 
będą kochać ojczyznę oraz swym zachowaniem 
i nauką sprawią radość rodzicom i nauczycielom.

Dyrektor szkoły Pani Lidia Reps poprosiła również 
rodziców o złożenie uroczystego przyrzeczenia, 
że  dziecko jest unikalnym skarbem i należy je ko-
chać, dbać o jego rozwój, rozbudzać w nim miłość 
do ojczyzny i piękna polskiej mowy.
Po uroczystym ślubowaniu odbył się długo wy-
czekiwany moment pasowania. Każde dziecko 
zostało przyjęte do grona braci uczniowskiej, po-
przez symboliczne dotknięcie wielkim ołówkiem. 
Na pamiątkę tego święta, każdy uczeń otrzymał 
dyplom pasowania na ucznia klasy I oraz legity-
mację szkolną. Było to bardzo uroczyste i radosne 
wydarzenie. Życzymy, aby święto pierwszoklasi-
stów, jakim jest Pasowanie na Ucznia, na długo 
pozostało w ich pamięci i było dobrym począt-
kiem na drodze edukacji szkolnej.

Iwona Gidzińska

Pewna Praca  
w Wojsku Polskim! 

Jeśli jesteś młodym i kreatywnym człowiekiem, 
szukasz pracy i chcesz swoje życie związać z mun-
durem, Wojsko Polskie ma dla Ciebie ofertę. 
30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju 
prowadzi kwalifikację dla nowych żołnierzy zawo-
dowych.
Służba zawodowa to ciężka, ale ciekawa praca. 
Już na początku można nieźle zarobić. Szerego-
wiec, z którym armia podpisze dwuletni kontrakt, 
dostaje do ręki ponad 2000 zł. Później pensja ro-
śnie, wraz z wysługą lat.
Największą ofertę posiada 10 Brygada Kawale-
rii Pancernej w Świętoszowie, która co tydzień 
(w  czwartek od godz. 8.00) prowadzi kwalifika-
cje dla przyszłych czołgistów (kierowców) i załóg 
czołgów (mechaników i ładowniczych) oraz dla 
kierowców z różnymi kategoriami prawa jazdy, 
ratowników medycznych, strzelców, kancelistów 
i saperów.
W innych jednostkach potrzebni są m.in.: kierow-
cy wszystkich kategorii, operatorzy, mechanicy, 
elektromechanicy, radiotelefoniści, informatycy, 
saperzy, czy ratownicy medyczni…
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które ukoń-
czyły co najmniej gimnazjum.
Ponadto kandydaci nie mogą być karani i mu-
szą mieć przeszkolenie w ramach Narodowych 
Sił Rezerwowych lub być po zasadniczej służbie 
wojskowej. Przyjmowani są także byli żołnierze 
zawodowi. 
Kandydaci zdają egzamin z wychowania fizyczne-
go (powinni posiadać ze sobą strój sportowy i za-
świadczenie od lekarza rodzinnego o braku prze-
ciwwskazań do testu) oraz odbywają rozmowę 
kwalifikacyjną, na którą powinni zabrać ze sobą: 
dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojsko-
wą, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, za-
świadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych 
(żołnierze NSR), świadectwo służby (byli żołnierze 
zawodowi).
Po wstępnej kwalifikacji kandydaci zostają skie-
rowani przez wojskową komendę uzupełnień na 
szczegółowe badania lekarskie. Potem nowych 
żołnierzy czeka kilkunastodniowe szkolenie ada-
ptacyjne. Po nim zaczynają pracę w pododdzia-
łach bojowych.
Jeśli nasza oferta spełnia Twoje oczekiwania – 
odwiedź stronę internetową WKU we Wrocławiu: 
www.wroclaw.wku.wp.mil.pl lub skontaktuj się ze 
specjalistami:
e-mail: wkuwroclaw@wp.mil.pl, 
nr tel. 261 656 142, 
nr tel. 261 656 150, 
nr tel. 261 656 153
gdzie uzyskasz informacje o warunkach, które mu-
sisz spełnić, aby zostać powołanym do ww. służby.

Punkt konsultacyjny  
Wojskowej Komendy Uzupełenień

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1
 im. Kardynała Bolesława Kominka  

w Kątach Wrocławskich
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INFORMACJE Z GMINY

Z ogromną satysfakcją informujemy o sukcesie 
uczniów ZSP w Smolcu, którzy po raz pierwszy 
mieli możliwość wzięcia udziału w 62 edycji mię-
dzynarodowego konkursu pt. „Europa pomaga 
czy Europa pomoże?” W konkursie brało udział 
ponad 75 000 uczniów z ca-
łej Europy, również w  naszej 
szkole konkurs ten cieszył się 
dużą popularnością. Spośród 
wszystkich prac wybranych 
zostało 20 najwyżej przez nas 
ocenionych, które zostały wy-
słane do Niemiec (luty 2015). 
Na wyniki oczekiwaliśmy 
osiem miesięcy, ale warto było, 
gdyż pierwszą nagrodę zdoby-
ła spośród szkół zagranicznych 
w swojej kategorii wiekowej 
MARTYNA SOBIERAŃSKA, dru-
gą zaś PIOTR LISIAK, uczniowie 
naszej szkoły. Wśród starszych 
uczniów pierwszą nagrodę 

zdobyła nasza już absolwentka MARTYNA SAKAL.
Gratulujemy laureatom, uczniom dziękujemy za 
liczny udział i zapraszamy do 63 edycji.

Nauczyciele języka niemieckiego ZSP w Smolcu

W ramach przygotowań do obchodów 700-le-
cia Smolca, które zaplanowano na czerwiec 
przyszłego roku, wyłoniono hasło promocyjne 
miejscowości.   Konkurs na hasło ogłosiło Towa-
rzystwo Przyjaciół Smolca na stronach porta-
lu  www.smolec24.pl.  Wywołało to wybuch kre-
atywności mieszkańców, którzy zgłosili   ponad 
100 haseł, a niektórzy składali nawet po kilkana-
ście pomysłów. 
W dniu 2 listopada 2015 roku Komisja Konkurso-
wa w składzie: Halina Wiśniowska, Henryka Ry-
bak, Renata Kowalczyk, Hieronim Kuryś, Antonina 
Urbanowicz, Olga Baszczak oraz Dorota Mrocz-
kowska podjęła decyzję o wyborze hasła promu-
jącego Smolec w brzmieniu: „Smolec z polotem”.
Pomysłodawczynią   hasła jest mieszkanka Smol-
ca, pani  Katarzyna Holaczuk.  Komisja starała się 
unikać sformułowań oczywistych i mało orygi-
nalnych typu „ miejsce” czy „dom”. Zdecydowano 
również, że hasło ma być jak najkrótsze i ma skła-
dać się z dwóch wyrazów. 
Na szybko przeprowadzono analizę mocnych 
i  słabych stron naszej miejscowości. Mamy sporo 
osiągnięć, ale jeszcze więcej do zrobienia w najbliż-
szych latach. W związku z tym zrezygnowano z ha-
seł nieodpowiadających prawdzie, w rodzaju, że 
Smolec jest najlepszym miejscem do zamieszkania.
Członkowie komisji wzięli pod uwagę, że Smolec 
zmienił się nie do poznania, bo z podwrocławskiej 

wsi przekształcił się w sypialnię i zaplecze Wrocła-
wia. Przed miejscowością stoją liczne wyzwania 
związane z budową infrastruktury i integracją 
mieszkańców. Tak, aby żyło nam się łatwiej, lepiej 
i życzliwej.
Komisja uznała, że wśród wielu haseł nawiązują-
cych do zmiany i do przyszłości – „Smolec z po-
lotem” ma najwięcej pozytywnych konotacji. 
W słowniku synonimów językowych hasło „z po-
lotem” ma następujący opis: błyskotliwie, bystro, 
do rzeczy, inteligentnie, pomysłowo, przenikliwie, 
sprytnie, twórczo, z wyobraźnią, oryginalnie, po 
nowatorsku.
Trudno znaleźć lepsze motto dla rozwoju naszej 
miejscowości. Tym bardziej, że określenie „z polo-
tem” nawiązuje w pewien sposób do lotniska i po-
jawiających na horyzoncie samolotów, a także do 
otaczających nas pól uprawnych.
Fundatorem głównej nagrody w wysokości 1000 zł 
jest Manufaktura DOTI ze Smolca. Nagrodę pie-
niężną zwyciężczyni konkursu pani Katarzynie Ho-
laczuk wręczyła pani Dorota Mroczkowska właści-
cielka Manufaktury Doti ze Smolca. W tak ważnej 
dla Smolca chwili brali udział Prezes TPS Joanna 
Dereń Maciejewska oraz redaktor naczelny portalu 
smolec24.pl Tomasz Soróbka. Wszyscy wymienieni 
zostali upamiętnieni na okolicznościowym zdjęciu.
Obecnie trwają prace nad wykonaniem logotypu, 
który stałby się symbolem Smolca i   jednocześnie 
przyszłorocznych obchodów. Ze względu na brak 
czasu TPS będzie musiał  zrezygnować z trybu kon-
kursowego i dokona wyboru ofert. Grafików zain-
teresowanych  udziałem prosimy o śledzenie infor-
macji o składaniu ofert na portalu smolec24.pl.
Na logotyp „Smolec z polotem” czeka już okolicz-
nościowy smolecki kalendarz na Obchody 700-le-
cia. W obu tych działaniach Komitet Organizacyj-
ny otrzymuje wsparcie z Urzędu Miasta i Gminy 
w Kątach Wrocławskich. 

Tomasz Soróbka, zdjęcie smolec24

Niepowtarzalny 
człowiek!

Na próżno można by było szukać drugiego takiego 
człowieka, niezwykłej postaci w historii Kościoła, 
który jeszcze za życia otrzymał przydomek Naj-
większego Pielgrzyma. To właśnie Biskup Rzymu 
Jan Paweł II powierzył swój pontyfikat Matce Naj-
świętszej w słowach Totus Tuus. Przemierzał najdal-
sze strony świata, wskazując drogę pojednania. Nie 
bał się głośno mówić tego, co myślał. Wynosił na oł-
tarze wielu błogosławionych i świętych, odwiedzał 
ludzi chorych, a swoim życiem pokazał, jak kochać 
Boga. Wpływ papieża Jana Pawła II na dzieje świata 
był ogromny. Przez prawie 27 lat swojego ponty-
fikatu zrobił znacznie więcej niż niejeden polityk, 
walcząc o pokój na świecie i o prawa człowieka.
A to wszystko zaczęło się 16 października 
1978 roku, kiedy cały świat dowiedział się, że kar-
dynał Karol Wojtyła zostaje 264 Następcą Świętego 
Piotra po będącym krótko, bo ponad miesiąc, pa-
pieżu Janie Pawle I. nikt chyba się nie spodziewał, 
że dniem wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-
wą będzie dzień, w którym Kościół w Polsce czci 
świętą Jadwigę Śląską. Dlatego też święta Jadwiga 
stała się patronką dnia wyboru pierwszego Pola-
ka na Papieża. Sam Ojciec Święty podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku na 
Jasnej Górze nawiązał do tego faktu w  słowach: 
Opatrzność Boża w swoich niewypowiedzianych 
zrządzeniach wybrała 16  października 1978 roku 
jako dzień przełomowy w moim życiu.
Aby uczcić ten pamiętny dzień 25 października 
2015 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Ap. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich zorga-
nizowałem uroczysty apel z uczniami z klasy V b ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława 
Kominka w Kątach Wrocławskich. Dzieci opowie-
działy o życiu Jana Pawła II, dzisiaj już świętego, 
jego dzieciństwie, latach młodzieńczych, drodze do 
kapłaństwa i posłudze wśród ludzi. Występ był uroz-
maicony ciekawym podkładem muzycznym. Wierni 
mogli usłyszeć głos Papieża oraz przypomnieć so-
bie cenne nauki i  wskazania. Widzowie gromkimi 
brawami wyrazili wdzięczność za piękne przed-
stawienie. Ksiądz Paweł Jędrzejski podziękował za 
zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie 
uroczystości dzieciom z klasy V b oraz panu Ada-
mowi Wilczyńskiemu – katechecie piszącemu ten 
tekst. Jestem wdzięczny rodzicom, którzy poprzez 
odpowiedni strój swych pociech przygotowali je do 
występu.
Mam nadzieję, że ten sposób uczczenia rocznicy 
Pontyfikatu Jana Pawła II przyniesie wiele korzyści 
wychowawczych uczniom naszej szkoły, a święty 
Jan Paweł II stanie się dla nas przykładem i wzo-
rem do naśladowania, będzie orędował za nami 
u Boga i wypraszał potrzebne łaski.

Adam Wilczyński, katecheta

Smolec ma już swoje hasło promocyjne 

„Europa pomaga czy Europa pomoże?”
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Niezmiernie trudny wybór miało 
w tym roku jury Ogólnopolskiego 
Konkursu Super Dyrektor, organizo-
wanego przez miesięcznik „Dyrektor 
Szkoły”, kwartalnik „Przed Szkołą” 
oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 
w czasie XVII Krajowej Konferencji 
Dyrektorów Szkół i Przedszkoli orga-
nizowanej w dniach 22-23 paździer-
nika 2015 r. w Warszawie. 
W tym roku było aż 13 nominacji do 
nagrody głównej spośród dyrekto-
rów szkół i przedszkoli z całej Polski, 
w tym 5 laureatów. Jednym z laure-
atów została Daria Michalska.
Celem konkursu było wyłonienie 
i  ukazanie szerszemu środowisku 

edukacyjnemu dyrektorów liderów, 
którzy szukając nowych pomysłów 
i stosując pionierskie metody, łączą 
w swych działaniach profesjonalizm 
skutecznych menedżerów, wycho-
wawców i nauczycieli.
Super Dyrektorzy to osoby, które bu-
dują szkołę, przedszkole jako uczącą 
się społeczność posiadającą wspólnie 
wypracowaną wizję i standardy pracy 
oraz tworzącą przyjazną atmosferę, 
która sprzyja edukacji i buduje odpo-
wiedzialność za osiągnięcia uczniów. 

Placówkę otwartą na środowisko, 
dbającą o relacje z  rodzicami oraz 
bliższym i dalszym otoczeniem.
Zgłoszone kandydatury poddane 
zostały skrupulatnej analizie zgod-
nie z  przyjętymi kryteriami naj-
pierw przez jury wyłonione z grona 
redakcyjnych ekspertów, a następ-
nie przez kapitułę konkursu, do któ-
rej zaproszone zostały osobowości 
świata edukacji.
Wspieranie rozwoju i stwarzanie 
szans zdobycia wykształcenia mło-
dzieży z zaniedbanych środowisk, za-
grożonych marginalizacją i wyklucze-
niem społecznym, to jedno z zadań, 
jakie postawiła przed sobą wyróżnio-
na przez kapitułę Daria Michalska Dy-

rektor Szkół Niepublicznych w Biela-
wie, która stworzyła unikalne w skali 
kraju działania i  projekty przełamu-
jące częsty marazm środowiskowy i 
pozwalający uczniom dostrzec sens 
edukacji oraz stworzyć możliwość 
aktywnego i świadomego funkcjono-
wania w życiu.
Gratulacje dla dyrektora, kadry pe-
dagogicznej i uczniów.

Anna Michalska
Europejska Akademia Dziecka  

w Smolcu

Daria Michalska laureatką  
Ogólnopolskiego Konkursu  

Super Dyrektor 

Pieńsk okazał się bardzo szczęśli-
wym miejscem dla zapaśników 
UKS „Tygrysy” Kąty Wrocławskie, 
a w  szczególności dla Bartłomie-
ja Myjaka, Jakuba Grabowskiego 
i Rafała Graczykowskiego, którzy 
dotarli do ścisłego finału turnieju. 
Myjak i Grabowski walki finałowe 
zakończyli przed czasem kładąc 
swoich przeciwników na plecy. 
Niestety Rafał Graczykowski po 
wyczerpującym pojedynku uległ 
nieznacznie na punkty 9:8 zdoby-

wając srebrny medal. W punktacji 
drużynowej najlepsi okazali się za-
wodnicy z „Agrosu” Żary przed „Hut-
nikiem” Pieńsk i „Śląskiem” Wrocław. 
Drużyna „Tygrysów” Kąty Wrocław-
skie ostatecznie uplasowała się na 
szóstej pozycji. Zawody odbyły 
się 31.10.2015  roku w pięknej no-
wej  hali gimnazjum przy wsparciu 
Gminy Pieńsk  i Powiatu Zgorzelec-
kiego oraz Dolnośląskiego Związku 
Zapaśniczego. 

Kamila Cichowska

Trzy finały dla Tygrysów  
na Międzywojewódzkiej Lidze Zapaśniczej!

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Rada Seniorów organizują  
w dniu 30.11.2015r. o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej  

przy ul. Brzozowej 4 (Hala Sportowa) spotkanie z przedstawicielami 
Policji z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich.

TemaTyka spoTkania:
Bezpieczeństwo i porady prewencyjne dla seniorów, osób starszych  

w przypadku różnorodnych zagrożeń.
Na spotkanie zapraszamy osoby starsze, seniorów wraz z rodzinami  

aby wspólnie porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa,  
których stosowanie pozwoli uniknąć wiele przykrych sytuacji.

OGŁOSZENIE

 INFORMACJE Z GMINY ● SPORT ● INNE
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OGŁOSZENIA

Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46

OGŁOSZENIA DROBNE

 » Nowo otwarta Agencja Pocztowa przy Biurze 
Ubezpieczeń ul. Kościuszki 20, Kąty Wrocławskie, 
tel. 692 886 321

 » Sprzedam grunt 4 ha w Baranowicach, tel. 
602 804 848 

 » TERMOWIZJA, kierownik budowy Andrzej Pałka, 
Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497

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

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

 » Zatrudnię pracowników produkcji w Kątach 
Wrocławskich. Godziny pracy: 7-15 i/lub 15-22.  
Tel. 663 256 315

 » Do wynajęcia mieszkanie w Kątach Wrocławskich 
– Rynek, 54 m2 na cele usługowe, tel. 660 063 196

 » MIÓD prosto z ula. Pasieka Smolecka, tel. 533 183 897

 » KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923

 

 

 

   

            

OKNA DRZWI PCV•ALU 
 

BRAMY • DRZWI • NAPĘDY             
PARAPETY • ROLETY ZEWN.           
ŻALUZJE • ROLETKI • 
MOSKITIERY    
 

 

NAPRAWA OKIEN 
PROFESJONALNY  MONTAŻ 
 

    tel.    607 263 442             
Mokronos Dolny
ul. Stawowa 28                                    

 Z a p r a s z a m y 
www.mgokna.pl    biuro@mgokna.pl 
 

Informuję, że z dniem 1 października 2015 r.  
Kancelaria Adwokacka adw. Karoliny Ilnickiej-Trzaskowskiej

została przeniesiona z ul. Radłowej 20 w Kątach Wrocławskich 
na Rynek 7/2 w Kątach Wrocławskich

DANE KONTAKTOWE:
tel. 603-051-844; 71 3914598

karolina.ilnicka@gmail.com    www.adwokatkaty.pl
Kancelaria czynna pon.-pt. w godzinach 9:00–17:00

KANCELARIA ADWOKACKA
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BEZPŁATNE  
PORADY PRAWNE

po telefonicznym uzgodnieniu
piątki w godz. 11-13

KANCELARIA ADWOKACKA
Magdalena Serwatka

adwokat

Aneta Skalik
adwokat

Filia w Kątach Wrocławskich, ul. Parkowa 1A
telefony:

604 933 219
608 433 894
71 342 87 37

ZAKŁAD
POGRZEBOWY

www.styx.pl

Kąty Wrocławskie
   ul. Mireckiego 5

71 316 63 52
601 700 290



24h

Całodobowy przewóz zmarłych
z domów, hospicjów i szpitali.
Gwarancja najnizszych cen.

Od 21 lat nie odmawiamy pomocy
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WIGILIE FIRMOWE 
I SPOTKANIA NOWOROCZNE

w Restauracji Vera
ciekawe menu, przystępne ceny, 

możliwość przygotowania 
spotkania u Klienta.

TRADYCYJNE POTRAWY 
ŚWIĄTECZNE NA WYNOS

Zamówienia przyjmujemy 
do poniedziałku 21.12.2015, 

odbiór dań 23 i 24.12
Szczegóły ofert na facebooku

ZAPRASZAMY!

ADMCompleX 
JAKO PARTNER HANDLOWY  
ARCHON+ BIURO PROJRKTÓW OFERUJE USŁUGI Z ZAKRESU: 
  
- SPRZEDAŻY I ADAPTACJI GOTOWYCH PROJEKTÓW BUDYNKÓW 
JEDNORODZINNYCH 
  
- PRZYGOTOWANNIE DOKUMENTACJI FORMALNO – PRAWNEJ W 
PROCESIE UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ 
ZAKOŃCZENIA BUDOWY 
 
KONTAKT: TEL. 0 781 680 884 
                E-MAIL: adm-complex@wp.pl  
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