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Szanowni Państwo.
W styczniowym wydaniu naszego gminnego 
Biuletynu zasygnalizowałem jakie najważniej-
sze zadania inwestycyjne będziemy realizować 
w 2018 roku. Poruszyłem również temat przyszło-
ści naszej gminnej komunikacji. Wywołała się w ten 
sposób – z czego bardzo się cieszę – duża dyskusja, 
która jest prowadzona nie tylko w komisjach Rady 
Miejskiej, ale również na forach internetowych. 
Z  wypowiedzi niemalże wszystkich wynika, że 
dotychczasowa oferta jest niewystarczająca i wy-
maga zmian. Jesteśmy w okresie przed wyborami 
samorządowymi i pojawiły się zarzuty, że niektórzy 
chcą zbić na temacie dla siebie kapitał polityczny. 
Niepotrzebnie rozwinęła się swojego rodzaju li-
cytacja, kto pierwszy i kiedy rozpoczął działania, 
aby przygotowania do funkcjonowania gminnej 
komunikacji uruchomić. Stoję na stanowisku, że 
każdy kto wniesie do dyskusji wartość dodaną 
zasługuje na szacunek. Nadrzędnym celem jest 
stworzenie takiego systemu, który bez zbędnego 
marnotrawienia środków publicznych spowoduje, 
że mieszkańcy będą sprawnie korzystać ze zbio-
rowych środków transportu, pozostawiając swój 
samochód w domu lub na parkingu P+R. 
Jaką mamy dziś sytuację? W strumieniu pojazdów 
przemieszczających się po drogach naszej gminy 
i stojących w korkach przed i we Wrocławiu w sa-
mochodzie znajduje się kierowca i dodatkowo 
często tylko jeden pasażer. Duża liczba takich po-
jazdów blokuje drogi, zatruwa środowisko, a wal-
ka ze smogiem to też temat priorytetowy. Chciał-
bym również zanegować opinię, że niektórzy 
radni dopiero teraz wykazują swoją aktywność 
w transportowym temacie. Przypomnę tylko, że 
27 października 2016 roku Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia planu zrównowa-
żonego rozwoju publicznego transportu zbioro-
wego dla Gminy Kąty Wrocławskie. Podjęcie tej 
uchwały poprzedzała dogłębna dyskusja i konsul-
tacje na Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku, 
której przewodniczy Radny Mirosław Pawlaczyk. 
Raport z tych działań był dostępny w  BIPie gm. 
Kąty Wrocławskie. Uwagi można było zgłaszać 
drogą elektroniczną, korespondencyjną lub bez-
pośrednio w godzinach pracy urzędu. W  sumie 
zgłoszono 17 uwag, które w większości w uchwa-
lonym dokumencie uwzględniono. Dodam rów-
nież, że umowa na dofinansowanie z dotychcza-
sowym przewoźnikiem wygasa z końcem roku 
i  było wiadomym, że w tym roku należy podjąć 
decyzję jak lokalna komunikacja będzie wyglądać 
w najbliższej przyszłości. 

Posiadająca dwukrotnie wyższy budżet Gmina 
Kobierzyce rozwiązała temat transportu gminne-
go kilka lat temu. Inne uwarunkowania lokalne 
posiada każda gmina ze względu na położenie, 
wielkość, posiadanie bądź nie linii kolejowej. Waż-
ne jest w jakich kierunkach przemieszczają się po-
tencjalni pasażerowie. Aby zrobić to dobrze trzeba 
przeprowadzić dokładną analizę, zaproponować 
trasy, policzyć koszty i szeroko to skonsultować. 
Ten proces właśnie rozpoczęliśmy. Zaproponowa-
na przez radnych koncepcja jest propozycją, która 
zawiera cenne wskazówki – jak można przyszłą ko-
munikację zorganizować. Z pewnością te rozwiąza-
nia zostaną wzięte pod uwagę. Szeroka dyskusja na 
ten temat na Facebooku wskazuje, jakie są oczeki-
wania mieszkańców. Niemniej jednak indywidual-
ne oczekiwania nie zawsze są odzwierciedleniem 
zbiorowych potrzeb. Z dużą satysfakcją jednak 
przyjmuję fakt, że w wielu sprawach nasze poglądy 
są zbieżne. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, 
że centralnie przez naszą gminę przebiega czynna 
linia kolejowa (czego nie ma w Gminie Kobierzyce), 
która obecnie jest najpunktualniejszym środkiem 
lokomocji. Z tego też powodu, radni poparli wnio-
sek, aby dofinansować dodatkowe składy pocią-
gów celem zwiększenia częstotliwości ich odjaz-
dów. Cóż jednak z tego, jak z miejscowości, które 
nie leżą na trasie kolejowej nie można się dostać 
na stację. W propozycjach rozwiązania tej sytuacji 
należy wziąć pod uwagę, po wyliczeniu kosztów 

i  skonfrontowaniu z możliwościami, nawet całko-
witą rezygnację z obowiązku kupowania biletów 
przez mieszkańców (komunikacja bezpłatna). 
Komunikacja międzygminna powinna umożliwić 
korzystanie z biletu aglomeracyjnego, do którego 
gmina zastosowałaby odpowiednią dopłatę. Tylko 
bodźce finansowe, a nie prośby i apele spowodują, 
że samochody będą na co dzień wykorzystywane 
tylko z konieczności. Do tego potrzebny jest jesz-
cze jeden warunek: częstotliwość kursowania musi 
być konkurencyjna w stosunku do czasu dotarcia 
do celu z wykorzystaniem samochodu. Aby ten 
proces sprawnie przeprowadzić musimy rozma-
wiać ponad podziałami, bez zbędnych emocji, 
opierając się populistycznej demagogii. Ci, którzy 
płacą duże podatki, też bacznie się przyglądają, jak 
one są spożytkowane i jak określił to jeden z inter-
nautów w swoim wpisie, że nie akceptuje urucha-
miania „muchobusów” lub zbędnych wycieczek 
krajoznawczych. 
Kolejnym zagadnieniem poruszanym na połączo-
nym posiedzeniu dwóch komisji w Radzie Miejskiej  
to zagadnienie: kto będzie tę lokalną komunikację 
obsługiwał? Czy firma wyłoniona w przetargu? Czy 
na ten cel tworzyć gminną firmę transportową? 
Tutaj na pewno musi być dokonana analiza eko-
nomiczna, która będzie dla radnych podstawą do 
podjęcia mądrych i przemyślanych decyzji.

Antoni Kopeć
Burmistrz MiG

Temat komunikacji gminnej trzeba załatwić z dala od polityki
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Sprawozdanie z pracy Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu 
za 2017 rok
W 2017 roku komisja obradowała 24 razy. Dwu-
krotnie pracowaliśmy na wspólnych spotka-
niach z  Komisją Rewizyjną i Komisją Budżetu 
i Rozwoju. W styczniu mieliśmy spotkanie z dy-
rektorami placówek edukacyjnych (publicznych 
i niepublicznych) w sprawie przeprowadzenia 
reformy oświaty. Z inicjatywy członków ko-
misji rozpoczęliśmy realizację programu sty-
pendiów sportowych. Uroczyste wręczenie 
stypendiów miało miejsce w czerwcu. W czasie 
prac gościliśmy przedstawicieli klubów i sto-
warzyszeń sportowych, przedstawicieli dyrek-
cji, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kątach Wrocławskich. Uczestniczyliśmy 
też w sesjach i spotkaniach Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. 
W trakcie 2017 roku skierowaliśmy do Burmi-
strza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 38 wnio-
sków. Dotyczyły one dowozu uczniów do szkół, 
projektowania nowego przedszkola w Kątach 
Wrocławskich, domku piłkarskiego w Pietrzy-
kowicach, zapewnienia miejsc przedszkolnych 
z  propozycją rozwiązań modułowych, nawod-
nienia boiska w Zachowicach, zmiany sposobu 
rozliczania rachunków za energię elektryczną 
w  świetlicach wiejskich, wielofunkcyjności bo-
isk sportowych (nowych oraz tych z Obszarów 
Aktywności Sportowej). Opiniowaliśmy projek-
ty uchwał dotyczące dotacji i programów. Kil-
kakrotnie wystąpiliśmy o opinie prawne (odno-
śnie dowozu uczniów do szkół oraz powierzania 
dyrektorom placówek przeprowadzania remon-
tów). Analizowaliśmy też skargę na dyrektora 
ZOJO. Na dzień 31 grudnia zrealizowano 35 
wniosków komisji. 
Realizację wniosków za 2017 rok omówimy na ko-
misji w lutym 2018 roku. 
Skład komisji: Katarzyna Łapińska-Szymańska, 
Wanda Laszczyńska, Jarosław Wojciechowski, 
Andrzej Okapiec, Piotr Sobko, Łukasz Zbroszczyk, 
Rafał Klajber.

Przewodnicząca Komisji: 
Katarzyna Łapińska-Szymańska 

Ważne zmiany w prawie 
samorządowym i wyborczym
Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-
wateli w  procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicz-
nych znowelizowała ustawę o samorządzie 
gminnym, powiatowym, województwa oraz ko-
deks wyborczy.
Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 
31 stycznia 2018 r., jednakże w odniesieniu do 
ustawy o samorządzie gminnym będą miały 
zastosowanie dopiero od nowej kadencji rady 
gminy.
Wprowadzone zmiany dotyczące samorządu te-
rytorialnego, w tym w naszej gminie, obejmują 
w szczególności:
1.  Wydłużenie kadencji organów samorządu 

(rady miejskiej i burmistrza) z 4 do 5 lat.
2.  Możliwość utworzenia budżetu obywa-

telskiego jako formy konsultacji z miesz-
kańcami, wysokość tego budżetu wynosić 
będzie co najmniej 0,5% wydatków gminy, 
a o przeznaczeniu środków decydować 
będą  corocznie mieszkańcy. W gminach 
będących miastami na prawach powiatu 
utworzenie budżetu obywatelskiego jest 
obowiązkowe.

3.  Przyznanie mieszkańcom gminy, powiatu 
i  samorządu województwa prawa inicjatywy 
uchwałodawczej. Grupa mieszkańców wystę-
pująca z inicjatywą np. w naszej gminie musi 
liczyć co najmniej 300 osób (gmina powyżej 
20 000 mieszkańców).

4. Wprowadzenie obowiązku transmisji, nagry-
wania za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk obrad rady miejskiej i ich udo-
stępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej gminy oraz w inny 
sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wprowadzenie na sesjach rady obowiąz-
kowego głosowania imiennego wraz z nie-
zwłocznym podaniem imiennych głosowań 
radnych do publicznej wiadomości w BIP, na 
stronie internetowej gminy oraz w inny spo-
sób zwyczajowo przyjęty.

6.  Powołanie nowej komisji skarg, wniosków 
i petycji do rozpatrywania skarg na działania 
burmistrza i gminnych jednostek organiza-
cyjnych oraz wnioski i petycje składane przez 
mieszkańców. Nadal będzie działać obowiąz-
kowo komisja rewizyjna.

7.  Możliwość tworzenia przez co najmniej 3 rad-
nych klubów radnych z określonymi kompe-
tencjami, np. wprowadzania do porządku ob-
rad projektu uchwały.

8.  Zobowiązanie organu wykonawczego (bur-
mistrza) do przedstawienia radzie gminy 
corocznego (do 31 maja) raportu o stanie 
gminy. Raport obejmuje podsumowanie 
działalności burmistrza w roku poprzednim, 
a rozpatrywany jest podczas sesji, na której 
podejmowana jest uchwała w sprawie abso-
lutorium.

9.  Przyznanie radnym prawa wstępu do po-
mieszczeń instytucji samorządowych, w tym 
spółek z udziałem gminy i uzyskiwania infor-
macji oraz materiałów z ich działalności, z za-
chowaniem przepisów o tajemnicy prawnie 
chronionej.

10.  Ustawowe uregulowanie pisemnych interpe-
lacji i zapytań, które radni mogą kierować do 
burmistrza i w terminie 14 dni uzyskać odpo-
wiedź. Treść interpelacji i zapytań oraz udzie-
lonych odpowiedzi będzie podawana do 
publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną 
publikację na BIP, stronie internetowej gminy 
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z kolei wśród zmian dotyczących prawa wybor-
czego zawartych w kodeksie wyborczym wskazać 
należy m.in.:
1.  Zniesienie możliwości przeprowadzania gło-

sowania w ciągu dwóch dni (wybory odbywa-
ją się w dniu wolnym od pracy).

2.  Rozszerzenie zasady proporcjonalności wy-
borów o gminy, które zamieszkuje co najmniej 
20 000 osób (niesie to za sobą likwidację jed-
nomandatowych okręgów wyborczych). 
W gminach poniżej 20 000 mieszkańców bę-
dzie obowiązywać ordynacja większościowa, 
czyli system jednomandatowych okręgów 
wyborczych.

3.  Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast liczoną od wyborów sa-
morządowych w 2018 r.

4.  Wprowadzenie obowiązku przeprowadze-
nia transmisji z lokalu wyborczego za po-
średnictwem publicznie dostępnej sieci 
elektronicznego przekazywania danych. 
Jeżeli z przyczyn technicznych transmisja 
nie będzie możliwa, czynności podejmowa-
ne przez komisję będą rejestrowane za po-
mocą urządzeń rejestrujących, a następnie 
udostępniane na stronie Państwowej Komi-
sji Wyborczej.

5.  Utworzenie dwóch komisji obwodowych: 
jedną ds. przeprowadzenia głosowania i dru-
gą ds. ustalenia wyników głosowania w ob-
wodzie.

To tylko niektóre ważniejsze i dotyczące bezpo-
średnio mieszkańców naszej gminy zmiany. Już 
na sesji 22 lutego br. rada rozpatrzy projekty 
dwóch uchwał: pierwsza w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w  każdym okręgu, druga w sprawie podziału 
gminy na obwody głosowania, ustalenie ich nu-
merów, granic oraz siedzib obwodowych komi-
sji wyborczych.

Jarosław Wojciechowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Wobec zapytań mieszkańców oraz ich obaw 
związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa 
sieci tranzytowej wraz z przepompownią ście-
ków przetłaczającą ścieki z miejscowości Smolec 
ul.  Kościelna do oczyszczalni ścieków w Jurczy-
cach” pragniemy przedstawić Państwu fakty i od-
powiedzieć na postawione pytania dotyczące 
przedmiotowej inwestycji.
Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 
lata 2019–2020  r. i dotyczy przesyłu ścieków ze 
Smolca i Krzeptowa do oczyszczalni ścieków 
w  Jurczycach poprzez budowę przepompowni 
ścieków oraz 3,4 km odcinków sieci tranzytowej. 
Należy zwrócić uwagę, że w latach 2006–2017 
liczba mieszkańców Smolca wzrosła z  ok.  2200 
do ok. 5000, a liczba mieszkańców Krzeptowa 
z  ok.  100 do ok. 500. Proporcjonalnie wzrosła 
również ilość zużywanej wody i odprowadzanych 
ścieków z tego terenu. Wykorzystywana dotych-
czas infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie na-
daje się do dalszego „poprawiania”, poprzez do-
kładanie kolejnych większych pomp, zwiększanie 
średnicy zbiornika i rur oraz stopni zabezpieczeń 
antyodorowych. Niedostatki występują zarówno 
w Smolcu, gdzie ścieki powstają, jak i w Rybnicy, 

Sadkowie i Sośnicy, przez które ścieki są obecnie 
przesyłane do oczyszczalni ścieków. 
Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie wy-
dajności urządzeń i stworzenie warunków rozwo-
ju północnej części gminy. Nowo powstały obiekt 
zostanie wyposażony w zabezpieczenia znacznie 
ograniczające jego uciążliwość dla terenów sąsied-
nich, zarówno w zakresie odorów, jak i hałasu. 
Odory zostaną ograniczone poprzez zastosowanie 
filtrów węglowych oraz dodawanie azotu-wapnia, 
a hałas poprzez zabudowę całego obiektu poniżej 
poziomu terenu. Dodatkowo w obiekcie zostanie 
zabudowany agregat prądotwórczy dla zasilania 
awaryjnego, co zapewni jego całkowitą niezależ-
ność od sieci elektroenergetycznej.  
Odstąpienie od realizacji zadania skutkować bę-
dzie zahamowaniem rozwoju północnej części 
gminy, w  związku z brakiem możliwości dostępu 
do kanalizacji, zarówno dla właścicieli poszcze-
gólnych działek budowlanych, jak i deweloperów. 
Może to również doprowadzić do katastrofy eko-
logicznej poprzez wylewanie się nieczystości na 
tereny sąsiednie i przedostawanie się ich do gleby 
i cieków wodnych.

Marek Buczak

Inwestycje Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Informujemy mieszkańców zainteresowanych 
uzyskaniem dofinansowania do wymiany kotłów 
opalanych paliwem stałym na kotły ekologiczne, 
w ramach programu priorytetowego ogłoszone-
go przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej emisji 
na obszarze województwa dolnośląskiego”, że 
w dniu 15 lutego 2018 r. rozpoczął się nabór 
wniosków. Wnioski przyjmowane będą do 
dnia 15 marca 2018 r. 
Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie w Biurze Obsługi Klien-
ta, ul. Rynek-Ratusz 1, parter, pokój nr 10, w Biu-
rze Obsługi Klienta przy ul. Wierzbowej w Smolcu 
oraz na stronie www.katywroclawskie.pl.
O udzielenie dotacji ubiegać może się osoba 
fizyczna będąca właścicielem lub współwłaści-
cielem nieruchomości oraz  wspólnota miesz-
kaniowa, której członkowie korzystają z ciepła 

wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla poje-
dynczego budynku lub kilku budynków), w czę-
ści, w której właścicielami są osoby fizyczne.
Wnioskodawca może uzyskać dotację do wysoko-
ści 50% kosztów kwalifikowanych udokumentowa-
nych fakturami lub rachunkami, lecz nie więcej niż:
 - 10 000,00 zł dla domu  jednorodzinnego,
 - 7 000,00 zł dla mieszkania w bloku wieloro-
dzinnym,

 - 4 000,00 zł w przypadku kotłowni wspólnej, za-
silającej w ciepło budynek wielorodzinny – jako 
iloczyn liczby obsługiwanych mieszkań i kwoty 
4 000,00 zł.

Regulamin udzielania dofinansowania został 
przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej  Kątach Wro-
cławskich nr XXXVI/470/17 w sprawie określe-
nia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze 
środków pochodzących z pożyczki z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie 
przedsięwzięć służących ochronie powietrza 
w ramach programu „Ograniczenie niskiej emi-
sji na obszarze województwa dolnośląskiego”. 
Treść uchwały dostępna jest na stronie interne-
towej: 
http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/10260  
Jednocześnie przypominamy, że na bieżąco przyj-
mowane są wnioski o dofinansowanie do wymia-
ny pieców węglowych ze środków budżetu Gminy 
Kąty Wrocławskie. W ramach programu wniosko-
dawca może uzyskać dotację do wysokości 90%  
poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 000,00 
zł. Wszystkie informacje o programie oraz doku-
menty do pobrania znajdują się na stronie:
http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty/po-
kaz/80

Wydz. OŚiR

Wystawka
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich  informuje mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, że w marcu 2018 r. ponownie od-
będzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Prosimy, aby zgromadzone rzeczy zostały wystawione przed posesję w dzień poprzedzający odbiór 
odpadów.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYCH  NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 2018 r.

05.03.2018 06.03.2018 07.03.2018 08.03.2018 12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018

poniedziałek wtorek środa czwartek poniedziałek wtorek środa

Kilianów, Szymanów, 
Kamionna, Czerńczyce, 

Zachowice, Stradów, 
Nowa Wieś Kącka, Kozłów, 

Sokolniki, Pełcznica, 
Wszemiłowice

Różaniec, Strzeganowice, 
Stary Dwór, Górzyce, 

Gniechowice, 
Krobielowice, 

Wojtkowice, Sośnica, 
Sadówek, Jurczyce

Sadowice, Małkowice, 
Romnów, Stoszyce, 

Bogdaszowice, 
Samotwór, Skałka, 

Kębłowice, Krzeptów

Kąty Wrocławskie Smolec

Sadków, Rybnica, 
Bliż, Baranowice, 

Pietrzykowice, Jaszkotle, 
Zybiszów, Gądów, Nowa 

Wieś Wrocławska

Zabrodzie, Cesarzowice, 
Mokronos Dolny, 
Mokronos Górny

Terminy zbiórki odpadów podane są również w harmonogramie odbioru odpadów na stronie www.bip.zgmkwr.pl, www.katywroclawskie.pl.

Wymiana kotła na paliwo stałe – nabór wniosków

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wro-
cławskich ul. Kościuszki 16A uprzejmie informuje, 
że posiada do wynajęcia następujące nierucho-
mości:
 - garaż – Kąty Wrocławskie ul. 1Maja 69,
 - lokal użytkowy – Gniechowice ul. Kątecka 50  
(działalność medyczna).

Szczegółowe informacje w sprawie najmu można 
uzyskać w siedzibie Zakładu lub pod numerem te-
lefonu 71/3167-079.

Uwaga rolnicy!
Zmiana w składaniu wniosków obszarowych do 
ARiMR. W roku 2018 składamy wnioski w termi-
nach:
15 luty–14 marzec – oświadczenie – małe gospo-
darstwa do 10 ha (jeśli nie ma zmian).
15 marca–15 maja – e-wnioski tylko przez Internet 
– pozostałe gospodarstwa.

Edyta Gajos
doradca DODR Wrocław
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W grudniu zeszłego roku rozpoczęły się prace 
przy rewaloryzacji zabytkowego parku w Smolcu. 
Wykonawca rozpoczął swoje prace od ogrodzenia 
terenu parku siatką leśną w celu zabezpieczenia 
terenu budowy. Ma on w swoim zakresie do wy-
konania m.in.: prace porządkowe polegające na 
karczowaniu drzew, wywozie drzew i gruzu, na-
wożeniu gleby, rozplantowaniu ziemi, przeprowa-
dzeniu cięć korygujących i sanitarnych. Obecnie 
realizowane są prace związane z cięciem podszy-
tu, po których rozpocznie się wycinka starych i za-
grażających bezpieczeństwu drzew. 
Wiosną zaplanowane są nowe nasadzenia drzew 
i krzewów oraz zostanie przeprowadzona rekul-
tywacja trawników na terenie parku. Teren parku 
zostanie uprzątnięty z zalegających odpadów. 
W bieżącym roku wyłoniony został wykonawca 
robót inwestycji pn. „Rewaloryzacja Parku Staro-
miejskiego w Kątach Wrocławskich” Inwestycja 
ta jest współfinansowana ze środków RPO Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014–2020 w kwocie 
516 518,05 zł. Wykonawca ma do wykonania pra-
ce budowlane w następującym zakresie:
 - wykonanie tablic edukacyjnych i informacyjnych,
 - wykonanie ścieżki zmysłów,
 - wykonanie nowych nasadzeń 
 - przecięcie podszytu, w tym zadrzewienia 
w  złym stanie technicznym,

 - pielęgnacja istniejących drzew – wycięcie ob-
umarłych konarów,

 - wycięcie drzew będących w złym stanie i zagra-
żającym użytkownikom parku,

 - uporządkowanie zieleni wokół krzyża (przesa-
dzenie roślin),

 - odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza,
W chwili obecnej trwa wycinka podszytu oraz 
drzew w złym stanie technicznym, które mogą 

stanowić zagrożenie dla osób odwiedzających 
park, a na wycinkę których uzyskano stosow-
ną decyzję. Wykonawca, ze względów bezpie-
czeństwa, zamknął na czas prac ścieżki parko-
we. Zostały umiejscowione przy 
ścieżkach tabliczki informujące o 
trwających pracach budowlanych 
oraz przewieszone taśmy zakazu-
jące przejścia przez teren budowy. 
Główna ścieżka z Kątów Wrocław-
skich do Sośnicy będzie ogólnie 
dostępna. Tylko na czas wycinki 
drzew zlokalizowanych przy ścież-
ce wykonawca planuje czasowo 
ograniczyć przejście. 
Prosimy na czas prowadzonych 
robót o ograniczenie odwiedzin 
parków. Teren parków został prze-
kazany wykonawcy robót i stano-
wi on teren budowy.
Informujemy, że Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego podjął 
decyzję o wyborze do dofinanso-
wania zadań pn.: „Rewaloryzacja 
Parku Staromiejskiego w Kątach 
Wrocławskich na cele turystycz-
ne” z  wnioskowaną kwotą dofi-
nansowania 1 248 980,99 zł oraz 
„Rewitalizacja Parku w Pietrzy-
kowicach” z wnioskowaną kwo-
tą dofinansowania 707 963,95 
zł. Oba zadania finansowane są 
w  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014–
2020. W związku z przyznanymi 
dofinansowaniami planuje się 

w  najbliższym czasie ogłosić przetargi w celu 
wyłonienia wykonawców zadań oraz zrealizować 
inwestycje w bieżącym roku. 

Wydział PRII

Informujemy, że w okresie od 30 stycznia do 
27  kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie 
kwalifikacja wojskowa na terenie całego kraju.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:
1.  Mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
2.  Mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, 

którzy nie mają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej;

3.  Osoby urodzone w latach 1997–1998, które:
 - zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, jeżeli okres tej niezdolności upływa 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 - zostały uznane przez powiatowe komisje 

lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły 
wniosek o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej.

4.  Kobiety urodzone w latach 1994–1999, które 
posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej oraz kobiety, pobierają-
ce naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, 
które w roku szkolnym lub akademickim 
2017/2018 kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych albo 

będące studentkami lub absolwentkami 
tych szkół.

5.  Osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotni-
czo zgłosiły się do pełnienia służby wojsko-
wej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Brak pisemnego wezwania nie zwalnia z obo-
wiązku stawiennictwa przed Powiatową Ko-
misją Lekarską.
Poniżej podajemy terminy stawiennictwa dla 
osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie: 27.02; 28.02; 
01.03; 02.03.2018 r. w Starostwie Powiatowym 
we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131.

Wydział Spraw Obywatelskich

Rewaloryzacja parków gminnych

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

Park w Kątach Wrocławskich.  
Informacja o zakazie wstępu na teren budowy

01.04.2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się uroczysta 
Msza Święta, podczas której zostanie poświęcona 
nowa kaplica na cmentarzu komunalnym w Smol-
cu przy ul. Starowiejskiej 52.
Tym samym, wszystkie nabożeństwa żałobne od-
bywać się będą w nowej kaplicy cmentarnej, a nie 
jak dotychczas w kościele parafialnym.

W sprawach pochówku należy kontaktować się 
z  Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej przy 
ul. Kościuszki 16a w Kątach Wrocławskich lub pod 
numerem telefonu 71/3167 079 w dniach od po-
niedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Park w Smolcu. Wycinka podszytu

Pierwsza Msza Święta w nowej kaplicy 
cmentarnej w Smolcu
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AKTUALIZACJA INFORMACJI 
O ORGANIZACJACH 

POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego 
i  osoby fizyczne z terenu gminy Kąty Wrocław-
skie do przekazywania informacji o możliwości 
przekazania 1% podatku na rzecz danej osoby lub 
instytucji. Na informacje czekamy do 30 marca br. 
pod e-mailem or@katywroclawskie.pl i numerem 
telefonu 71 390 71 46. Należy przekazać informa-
cje wg poniższego schematu: 
Nazwa instytucji pożytku publicznego: … 
Numer KRS: … 
Informacje uzupełniające: …
Informacje zostaną wydrukowane w kwietniu.

Każda osoba rozliczająca się z podatku docho-
dowego od osób fizycznych może przekazać 1% 
swojego podatku na rzecz OPP, wspierając w ten 
sposób realizację ważnego celu społecznego. 
Podatnicy sami decydują, której organizacji prze-
każą część swoich podatków. Aby skorzystało na 
tym najbliższe otoczenie, podatnicy często wspie-
rają organizacje „blisko swojego domu”, czyli dzia-
łające lokalnie, z której nazwą i efektami działania 
już się wcześniej spotkali.

WS

Nadchodzi 
okres wiosennych 

porządków
Perspektywa nadchodzącej wiosny mobilizuje 
nas zawsze do tego, byśmy nieco więcej czasu 
poświęcili pracom porządkowym nie tylko we-
wnątrz, lecz także wokół naszych domów i posesji.
Troska o schludny wygląd przydomowych ogród-
ków, usuwanie zeschniętych gałęzi z podwórek, 
grabienie zwiędłych liści czy usuwanie pozosta-
łości po zimie – to rutynowe, lecz bardzo ważne 
czynności w okresie wiosennym. Ich ostatnim 
etapem będzie radość z pojawiających się na na-
szych kwietnikach wiosennych kwiatów, radość 
ze spacerów wśród czystych i zadbanych posesji.
Zadbajmy również o stan trawników i placów 
zabaw, z których korzystamy wspólnie. Służby 
oczyszczania miasta nie nadążają z usuwaniem 
zanieczyszczeń, które pozostawiamy tam my sami
i niestety nasze psy. Korzystajmy z ustawionych 
w całym mieście dystrybutorów worków na psie 
odchody. Zwróćmy uwagę, czy wyrzucona butel-
ka, papier, chusteczka trafią rzeczywiście do kosza 
ulicznego, a nie obok.
Rozpocznie się czas spacerów, pieszych wycie-
czek, wypraw rowerowych. Nic nie wprawi nas 
w radosny nastrój tak dobrze, jak widok długo 
oczekiwanych kolorów wiosny. Zadbajmy, aby 
nie przesłoniły ich pozostałości po zimie. Efekty 
prac porządkowych będą cieszyć nie tylko nas 
i naszych bliskich, lecz także oczy wielu spacero-
wiczów czy przechodniów.

Wydz. OŚiR

Informujemy, że odpisy aktów stanu cywilnego 
można wybrać w dowolnie wybranym Urzędzie 
Stanu Cywilnego pod warunkiem, że żądany 
akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został 
wprowadzony przez Urząd Stanu Cywilnego 
dotychczasowego miejsca przechowywania do 
centralnego Rejestr Stanu Cywilnego. Czas ocze-
kiwania na wprowadzenie aktu stanu cywilne-
go do rejestru wynosi około 10 dni roboczych. 
W związku z powyższym przed udaniem się do 
Urzędu Stanu Cywilnego w celu otrzymania od-
pisu aktu stanu cywilnego należy upewnić się, 
że figuruje on w wyżej wymienionym rejestrze. 
 Z Rejestru Stanu Cywilnego wydaje się odpisy: 
 - odpis zupełny aktu stanu cywilnego – stanowi 
dosłowne powtórzenie pierwotnej treści aktu sta-
nu cywilnego wraz z treścią późniejszych zmian; 
wniosek o jego wydanie składa się do wybrane-
go kierownika urzędu stanu cywilnego; opłata 
skarbowa za jego wydanie wynosi 33 zł (jeżeli nie 
podlega zwolnieniu od uiszczenia opłaty);

 - odpis skrócony aktu stanu cywilnego – odzwier-
ciedla aktualną treść aktu tj. uwzględnia doko-
nane zmiany w akcie; wniosek o jego wydanie 
składa się do wybranego kierownika urzędu sta-
nu cywilnego; opłata skarbowa za jego wydanie 
wynosi 22 zł (jeżeli nie podlega zwolnieniu od 
uiszczenia opłaty);

 - odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego - odpis 
wydawany na druku zawierającym tłumaczenie 
rubryk w językach obowiązujących w krajach Unii 
Europejskiej, odzwierciedla aktualną treść aktu tj. 
uwzględnia dokonane zmiany w akcie; wniosek 
o jego wydanie składa się do wybranego kierow-
nika urzędu stanu cywilnego; opłata skarbowa 
za jego wydanie wynosi 22 zł (jeżeli nie podlega 
zwolnieniu od uiszczenia opłaty).

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania odpisu 
aktu stanu cywilnego są:
 - osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstęp-
ny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), ro-
dzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), 
opiekun (jeżeli osoba, której akt dotyczy, znaj-
duje się pod prawną opieką), osoba, która wyka-
że w tym interes prawny (np. w przypadku pro-
wadzenia postępowania spadkowego). Interes 
prawny musi wynikać z konkretnego stosunku 
prawnego i mieć swoje umocowanie w przepi-
sach prawa materialnego;

 - sąd, prokurator, organizacja społeczna, o ile jest 
to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia 
za tym interes społeczny;

- organy administracji publicznej, jeżeli jest to ko-
nieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Urząd Stanu Cywilnego
Tel. 71 390-72-18

ZAPROSZENIE NA KONCERT
„Muzyka wyraża to, co nie może być wypowiedziane i co nie może być stłumione” 

– Victor Hugo
25 lutego podczas Mszy Św. o godz. 12.30 zagra  Pan Edward Mirek, wieloletni skrzypek oper 
w  Rzymie, Neapolu i Weronie oraz koncertmistrz Opery Wrocławskiej. Będzie to dwudziesty 
szósty koncert z cyklu  „Smolec Organum” organizowany przez smolecką parafię i Chór „Smolec 
Cantans”. 
Dochód z niego będzie przeznaczony na remont smoleckich organów. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie melomanki i wszystkich melomanów!

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły 
związany z tradycjami i obrzędami. W dobrym 
ich przeżyciu pomaga świadome pielęgnowanie 
tradycyjnych zwyczajów i rytuałów świątecznych. 
Jednym z nich są Jasełka, czyli widowisko o Bo-
żym Narodzeniu, którego treścią jest historia na-
rodzenia Pana Jezusa.
W dniu 22 grudnia w naszej szkole były wysta-
wione Jasełka, w których po raz pierwszy od 
dłuższego czasu w aktorów wcieliła się młodzież 
z klasy VII mająca możliwość uczestniczenia w tra-
dycji, a także zaprezentowania swoich umiejętno-
ści artystycznych.
Ogromne zaangażowanie młodych aktorów 
opłaciło się,  gdyż przedstawienie wywarło duże 
wrażenie na dorosłych i dzieciach. Młodzież oraz 
ich opiekun, Pani Magda Żarnowska, zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. Umiejętnościami 

aktorskimi nasza młodzież wzbogaciła również 
spotkania opłatkowe w Bogdaszowicach i Małko-
wicach. Dodatkową atrakcją był występ taneczny 
naszych najmłodszych dzieci z oddziału „0”, które 
swoim entuzjazmem zaraziły wszystkich uczestni-
ków spotkania opłatkowego.
Z programem tanecznym oraz zimowym przed-
stawieniem zerówkowicze wystąpili również 
w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym „Caritas” 
w Małkowicach. Po występach, wspólnie z pensjo-
nariuszami w ramach integracji, dzieci kolorowały 
obrazki o tematyce zimowej. Prace plastyczne zo-
stały wyeksponowane na wystawie w „Caritasie”. 
Ta wizyta na długo pozostanie w pamięci naszych 
najmłodszych. Dziękujemy wszystkim za miłe 
przyjęcie i słodki poczęstunek.

Violetta Jamroz
SP Małkowice

Bożonarodzeniowa tradycja  
w SP Małkowice

UWAGA! 
Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego
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Panu

Łukaszowi  
Zbroszczykowi
wyrazy szczerego żalu 

i współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają

Burmistrz Antoni Kopeć 
wraz z pracownikami UMiG, 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich 
Jarosław Wojciechowski  

wraz z radnymi

W drugim tygodniu stycznia odbyły 
się I Szkolne Mistrzostwa w Gim-
nastyce Artystycznej w układach 
grupowych, które przygotowali 
S.Wakuła i  A  Czerwieniec. Celem 
zawodów była popularyzacja gim-
nastyki wśród dzieci i młodzieży. 
Dziewczęta i chłopcy rywalizowali 
w klasyfikacji grupowej (2-3 za-
wodników). Zawodnicy mieli do 
wykonania układ ćwiczeń wolnych 
z elementami obowiązkowymi 
(waga, przewrót w przód i piramidy 
gimnastyczne). Na wynik końcowy 
drużyny składała się suma punktów 
z trzech kryteriów: technika wyko-
nania elementów obowiązkowych, 
synchronizacja i ogólny wyraz arty-
styczny. Maksymalna liczba punk-
tów w konkurencji to 15. 

Jury w składzie: Sylwia Wakuła, Ad-
rian Czerwieniec i Karolina Kubalka 
miało trudne zadanie do wykonania, 
ponieważ poziom prezentowanych 
układów był bardzo wysoki, o zwy-
cięstwie decydowały minimalne 
różnice. W zawodach wystartowało 
7 grup, łącznie 19 zawodników i za-
wodniczek. 
I miejsce zajęły Alexandra Victor 
i Hanna Borowiak z kl. 6a, II miejsce 
Kacper Pietraszewski, Konrad Płu-
ska i Bartosz Andrzejewski z kl. 7b, 
a III miejsce Igor Kurasiewicz, Michał 
Pacyna i Mateusz Kowalski z kl. 7b. 
Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my bardzo dobrego przygotowania 
do zawodów i zapraszamy na kolej-
ną edycję już w przyszłym roku. 

Zespół ds. Promocji Szkoły

O G Ł O S Z E N I E

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW 
I INWALIDÓW W KĄTACH WROCŁAWSKICH  

ZAPRASZA  
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

dnia 20.03.2018 r. o godz. 10°°
W DOMU KULTURY PRZY ul. ZWYCIĘSTWA 23

N A B Ó R  D O  O R K I E S T R Y  D Ę T E J

O R A Z  C H Ó R U  “ S M O L E C  C A N TA N S ”

“Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...”
H. Kunicka

“...Gdy słyszysz śpiew,
tam wejdź, tam dobre serce mają.
Źli  ludzie, uwierz mi
Ci nigdy nie śpiewają.”
J.W.Goethe

Dnia 24.01.2018 r. dzieci ze świe-
tlic środowiskowych w Górzy-
cach i  Gniechowicach wyjechały 
na wycieczkę do Parku Trampolin 
GOjump we  Wrocławiu. Po  profe-
sjonalnej rozgrzewce, przeprowa-
dzonej przez instruktora, dzieci ko-
rzystały m.in. z trampolin, basenów 
wypełnionych gąbkami, zjeżdżalni, 
równoważni, GoNinja oraz innych 
atrakcji. Uczniowie mieli oka-
zję  oderwać się od monitora i za-
dbać o swoje ciało w ciekawy spo-

sób oraz zaprezentować rozmaite 
umiejętności i sprawności. Pobyt 
w GOjump uświadomił dzieciom, 
iż  zabawa na trampolinie to  także 
poprawa kondycji, rozwijanie siły 
i wytrzymałości, gibkości oraz koor-
dynacji ruchowej.
Wizyta w GOjump była znakomitą 
formą aktywnego spędzania wolne-
go czasu i dostarczyła uczestnikom 
wycieczki wielu niezapomnianych 
wrażeń.

Joanna Krzyżańska

Praca w Świetlicy 
Środowiskowej

Gmina Kąty Wrocławskie po-
szukuje opiekunki do pracy 
(umowa zlecenie) z dziećmi 
i  młodzieżą w świetlicy śro-
dowiskowej na terenie Gminy 
Kąty Wrocławskie w miejsco-
wości  Bogdaszowice. Wymaga-
ne wykształcenie pedagogicz-
ne.  
Szczegółowych informacji udzie-
li Anna Dębicka pod nume-
rem tel. 71/ 390-71-57

Wycieczka do Parku 
Trampolin

I Szkolne Mistrzostwa 
w Gimnastyce Artystycznej
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 Rozruszniki 
 Prądnice 
 Alternatory 

Do samochodów osobowych, 
ciężarowych, aut zabytkowych 
lokomotyw spalinowych 

 Silniki prądu stałego (wciągarki, itp.) 

ŻŻŻAAARRRÓÓÓWWW,,,   uuulll...   PPPooogggooodddnnnaaa   333   

tel. 607-848-934, 74 85-80-714 
 

 » Sanbet do Kopalni w Kamionnej zatrudni: operatora koparki 
pływającej i mechaników spawaczy tel. 71 311 24 60,  
e-mail  kadry@sanbet.pl

 » Sprzedam ziemię orną w Małkowicach 5,5 ha. Tel. 607 085 065
 » Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro zaprasza
 » Sprzedam znaczki pocztowe i całostki, lata 70. i 80.,  

tel. 71 316 61 23
 » Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
 » Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty,  

przekazy pocztowe. Kąty Wr., ul. Kościuszki 20  
(przy Biurze Ubezpieczeń).

 » Kupie działkę budowlaną w Kątach Wr. do 150 tys. zł.  
Tel. 692 437 290

 » Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe i czerwone, oraz 
buraki pastewne i ogórki kiszone, cena do uzgodnienia,  
tel. 71 390 73 20

 » Sprzedaż używanych ciągników, narzędzi i maszyn 
rolniczych. Sadków, ul. Sadowa 12, tel. 601 936 992

 » HYDRAULIK od zaraz tel. 609 020 719
 » TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie, tel. 71 397 10 77,  

kom. 501 023 397

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46

OGŁOSZENIA DROBNE
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OKNA DRZWI PCV ALU 
 

BRAMY  -  ROLETY 
PARAPETY  -  MOSKITIERY 

ROLETKI  -  ŻALUZJE 
 

 

NAPRAWA OKIEN, PROSTOWANIE 
 

PROFESJONALNY  MONTAŻ 
 

tel.    607 263 442 
        601 350 917 

 
Mokronos Dolny
ul. Stawowa 28                                    

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