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Jak Wam się powodzi 25 lat 
po powodzi? Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa

Długołęka: 
Droga w 
Godzieszowej 
odebrana  3

Żórawina: Obchody Dnia Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskiej  15

Jordanów Śl.: 
Aktywne 
Wakacje  14

Kobierzyce: „Dolnośląska Perła 
Manieryzmu” – plenerowa wystawa

Siechnice: 
Budowa sali 
w Kotowicach 
dofinansowana

Czernica: Blisko 3 miliony 
złotych dla gminy  7

Usługi ogrodnicze
wycinanie drzew i krzewów

tel. 781-301-320

ZŁOTNIK – AUZAH
USŁUGI ZŁOTNICZE I OPTYCZNE
Naprawa i sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej
Obrączki złote pod zamówienie, skup złomu złota
Okulary, usługi optyczne

Kąty Wrocławskie, Rynek 35   tel. 506 043 505 

Konferencja, która odbyła 
się 8 lipca  w Wyższej Szkole 
Handlowej we Wrocławiu 
była wydarzeniem 
dedykowanym pamięci 
25-lecia Powodzi 
Wrocławskiej i Powiatu 
Wrocławskiego z 1997 
roku  zorganizowanym 
przez: Stowarzyszenie Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy, 
Partnerski Klub Biznesu Wrocław, Dolnośląską Izbę Gospodarczą oraz Wyższą 
Szkołą Handlową wraz z Zarządem Powiatu Wrocławskiego.  2

Śmierć na A4

Mietków: 
Piknik 
rodzinny  12

Jaguars Kąty Wrocławskie 
wicemistrzem Polskiej Futbol Ligi 2!
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Długołęka  Przyspieszył, gdy zobaczył zmianę cyklu
Policjanci z wrocławskiej 
grupy SPEED, zatrzymali 
kolejnego pirata drogowego. 
W pewnej  chwil i ,  na 
jednym ze skrzyżowań w 
podwrocławskim Mirkowie, 
zauważyli pędzące osobowe 
volvo, którego kierujący 
na widok zmiany cyklu 
świetlnego zamiast zwolnić 
i się zatrzymać - dodał gazu!
Funkcjonariusze przy pomocy wideorejestratora, w który wyposażony jest ich nieoznakowany 
radiowóz, nagrali jak 27-latek przejeżdża na dwóch czerwonych światłach.
Nieodpowiedzialny kierowca tłumaczył mundurowym, że spieszy się do pracy. Zanim jednak 
tam tra� ł, musiała zakończyć się kontrola drogowa przeprowadzona przez funkcjonariuszy z 
grupy SPEED.
Policjanci zakończyli interwencję w postępowaniu mandatowym, nakładając na niego grzywnę 
wynoszącą 1000 zł oraz dopisując do jego konta 12 pkt karnych.
Przypominamy, że nie tylko nadmierna prędkość jest wciąż jedną z głównych przyczyn 
wypadków drogowych, do których dochodzi na polskich drogach. Również inne niebezpieczne 
zachowanie są tego przyczyną. Przejazd na czerwonym świetle do takich z pewnością należy.

Na zjeździe z drogi S8 na au-
tostradę A4 – kierunek Katowice 
– samochód ciężarowy wypadł 
z drogi i przewrócił się na bok. 
Niestety, kierowcy nie udało się 
uratować.

W akcji brały udział zespoły: 
JRG Kąty Wrocławskie, JRG 4 
Wrocław. Zostało wezwane też 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

OSP SMOLEC

11 lipca o godzinie 16 strażacy ochotnicy ze Smolca 
wyjeżdżają do wypadku drogowego.

Śmierć na A4
Spotkanie było upamiętnie-

niem o�ar i przypomnieniem o 
skali zniszczeń spowodowanych 
kataklizmem orazprezentacją 
obecnych działań prowadzo-
nych przez samorządy lokalne 
w celu przeciwdziałaniu wystą-
pienia powodzi. Podczas panelu 
„Decyzyjność władzy samorzą-
dowej w walce z powodzią”, o 
wyzwaniach powiatu opowie-
dział Roman Potocki - starosta 
powiatu wrocławskiego. Swoimi 
wspomnieniami podzielili się 

także przedstawiciele gmin oraz 
służb mundurowych.

W wydarzeniu wzięli rów-
nież udział przedstawiciele 
Powiatu Wrocławskiego: wice-
starosta Andrzej Szawan, prze-
wodniczący Rady Powiatu Piotr 
Chmurzyński, członek Zarządu 
Wiesław Zając, radni powiatu: 
Sławomir Hryniewicz i Jerzy 
Jasiński oraz sekretarz Anna 
Żygadło. 

Kolejny dzień, który miał 
miejsce w ośrodku sportowym 

PKS w Łanach rozpoczął się od 
zwiedzania wyjątkowej wystawy 
eksponatów, �lmu i fotogra�i z 
okresu powodzi 1997 r. oraz 
pokazu twórczości Lilianny 
Borowskiej – lokalnej artystki, 
która zaprezentowała swoje kre-
acje artystyczne. 

To w a r z y s z ą c y  w y -
d a r z e n iu m e c z  p o k a z o -
wy Przedsiębiorcy kontra 
Samorządowcy zakończył się 
wynikiem - Samorządowcy 3 : 
4 Przedsiębiorcy. Po ostatnim 
gwizdku odbyła się symboliczna 

seria rzutów karnych, a po niej 
ceremonia wręczenia pamiątko-
wych pucharów dla obu drużyn.

Na zakończenie całego wy-
darzenia uczestnicy mieli oka-
zję porozmawiać,  na chętnych 
czekała również strefa chillo-
utu zorganizowana przez �rmę 
Max¢iz, boisko do gry w bad-
mintona, stoisko �zjoterapeu-
tyczne oraz kilka innych atrak-
cji-niespodzianek. Nie można 
też zapomnieć o Fundacji Slava, 
która wspierała całe wydarzenie.

Konferencja, która odbyła się 8 lipca  w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu była wydarzeniem 
dedykowanym pamięci 25-lecia Powodzi Wrocławskiej i Powiatu Wrocławskiego z 1997 roku  
zorganizowanym przez: Stowarzyszenie Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy, Partnerski 
Klub Biznesu Wrocław, Dolnośląską Izbę Gospodarczą oraz Wyższą Szkołą Handlową wraz z Zarządem 
Powiatu Wrocławskiego.

Jak Wam się powodzi 25 lat po powodzi? 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
i spotkanie plenerowe.

Kupię ciągniki,
przyczepy

i maszyny rolnicze

tel. 602 811 423 tel. 512 745 851
tel. 660 725 808

reklama@otomedia.pl
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www.atomdeweloper.pl tel. 71 733 05 15

pow. mieszkań: 43 – 78 m2

pow. szeregówek:  136 m2

WILLA  RÓŻA Siechnice, ul. Św. Krzyża

R  E  K  L  A   M  A

Zakres rzeczowy inwestycji 
objął roboty budowlane pole-
gające na rozbudowie na od-
cinku od działki nr 31/3, obręb 
Godzieszowa do granicy powiatu 
wrocławskiego z powiatem trzeb-
nickim. Inwestycja zrealizowana 
została na odcinku drogi o dłu-

gości 1,45 km. 
Realizacja objęła wykonanie 

robót drogowych, polegających 
na rozbudowie istniejących pa-

sów jezdni drogi powiatowej do 
szerokości zgodnych z obowiązu-
jącymi przepisami (6,0 m), prze-
budowę konstrukcji jezdni, bu-
dowę ciągów komunikacyjnych 

m.in. chodników (około 600 mb) 
i ścieżki pieszo-rowerowej (około 
715 mb), dostosowanie konstruk-
cyjne i wysokościowe zjazdów 
indywidualnych i publicznych, 
budowę zatok autobusowych (2 
sztuki), przepustów pod drogą, 
poboczy i rowów. Ponadto za-
kres obejmował prace związane 
z wykonaniem sieci kanalizacji 
deszczowej, roboty elektryczne, 
teletechniczne oraz rozbiórkę 
elementów pasa drogowego oraz 
obiektów tj. ogrodzeń, wiat przy-
stankowych, budynku gospo-
darczego jak również nasadze-
nie drzew i obsadzenie terenów 
zielonych.

Uroczystego odbioru dro-
gi dokonali starosta powiatu 
wrocławskiego Roman Potocki, 
wicestarosta powiatu wrocław-
skiego Andrzej Szawan, członek 
Zarządu Powiatu Wrocławskiego 

Wiesław Zającoraz przedstawicie-
le gminy Długołęka i wykonawcy 
robót.

Była to inwestycja długo wy-
czekiwana przez mieszkańców 
tej miejscowości, która podnio-
sła komforti przede wszystkim 
bezpieczeństwo użytkowania 
tego odcinka drogi.Zapewniła 
ponadto spójność sieci dróg pu-
blicznych poprzez rozbudowę 
drogi do parametrów pozwalają-
cych na bezpieczne poruszanie się 
pieszych, rowerzystów, pojazdów 
po drodze powiatowej w stronę 
powiatu trzebnickiego i miasta 
Wrocławia.

Wartość do�nansowania 
robót z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg wyniosła 2 344 
731,68 zł (w zakresie kosztów 
kwali�kowanych), natomiast 
ostateczna wartość zadania wy-
niosła 5 978 444,27 zł.

Na początku lipca 
w miejscowości 
Godzieszowa, w gminie 
Długołęka miał miejsce 
odbiór drogi powiatowej 
nr 1371D.

Droga w Godzieszowej odebrana

W trakcie robót - układanie warstwy wiążącej w konstrukcji drogi

W trakcie robót - budowa rowu poza terenem zabudowanym

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW O REKOMENDACJE 
DO STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2022/2023
Maturzysto, staraj się o stypendium pomostowe na studia!
Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z 
Wrocławia ogłasza nabór wniosków o rekomen-
dacje do Programu Stypendiów Pomostowych. 
Tegoroczni maturzyści mogą uzyskać stypendia 
w wysokości 7000 zł na I rok studiów. Wnioski 
można składać do 5 sierpnia 2022.
Abiturienci z Dolnego Śląska mogą starać się o 
stypendium pomostowe na pierwszy rok stu-
diów. Konkurs adresowany jest wyłącznie do 
osób zamieszkujących w małych dolnośląskich miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkań-
ców, które w tym roku zdały maturę. Aplikować mogą jedynie tegoroczni abiturienci już przyjęci 
na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb mundurowych).
Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku o rekomendację (z wymaga-
nymi załącznikami) do FEM do 5 sierpnia 2022, a po potwierdzeniu jej uzyskania - złożenie 
wniosku on-line do ogólnopolskiego organizatora FEP na stronie https://www.stypendia-
pomostowe.pl/
Informacji prasie udziela biuro Fundacji Edukacji Międzynarodowej, tel. 71 782 26 27,
e-mail: biuro@fem.org.pl
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Dla młodszych dzieci były 
przygotowane atrakcje nawiązu-
jące do lektury „Akademia Pana 
Kleksa”. Dzieci przeżyły niesamo-
wite przygody. Podczas wyjazdu 
do Wrocławia najmłodsi pozna-
li mieszkańców wrocławskiego 
ZOO, a także udali się na spacer 
po Starym Mieście „w poszuki-
waniu krasnali” oraz „szlakiem 
legend i krasnoludków”.

Starsze dzieci miały oka-
zję przeżyć przygody związane 
z „Detektywem Pozytywką”. 
Czekał na nie rejs statkiem po 

Odrze oraz „Odkrywanie ta-
jemnic Wrocławia”. Odwiedziły 
także Twierdzę w Srebrnej Górze, 
która jest unikatowym obiektem 
w skali dziedzictwa kulturowego 
Europy i jedną z najważniejszych 
atrakcji Dolnego Śląska. Tam cze-
kało na nie ognisko i pieczenie 
kiełbasek.

Oprócz wyjazdów odbyły 
się liczne warsztaty plastyczne. 
Dzieci grały między innymi: w 
kółko-krzyżyk, koralikowe ma-
gnesy, szkatułki na skarby Kleksa, 
papier czerpany, podczas klekso-

grafii pisali gęsim piórem, grały 
w grę detektywistyczną (poznały 

tajniki pracy detektywa), robiły 
kamienne kaktusy, malowały 
przy sztalugach. Podczas zabaw, 
dzieciom towarzyszyli profesjo-
nalni animatorzy, którzy wy-
myślali różne zabawy („Szpital 
chorych przedmiotów”-dzieci 
dokonywały drobnych napraw 
technicznych). 

Nowością w tym roku były 
zajęcia z majsterkowania. Była 
to niesamowita przygoda, gdyż 
dzieci mogły własnoręcznie wy-
konać z drewna model okularów 
„Pozytywki” i stworzyć balon 

z koszyczkiem, do którego Pan 
Kleks wysyła swoje oko, by dotar-
ło do niedostępnych miejsc.

Wakacyjna przygoda z półko-
loniami niestety dobiegła końca. 
Po buziach dzieci widać, że były 
zadowolone z tegorocznej „Akcji 
Lato”. Mamy nadzieję, że licz-
ne przygody, które przeżyły na 
długo pozostaną w ich pamięci. 
Rodziców i dziadków zachęca-
my do odwiedzenia naszego FB i 
strony internetowej, tam były re-
lacje z półkolonii okraszone licz-
nymi pamiątkowymi zdjęciami.

 Od poniedziałku ru-
szamy z druga częścią „Akcji 
Lato”, a mianowicie z wycieczka-
mi dla dzieci ze świetlic profilak-
tyki środowiskowej. Czekają nas 
trzy wyjazdy wakacyjne. Wkrótce 
relacje na stronie FB KOK-u.

Do zobaczenia na kolejnych 
przygodach związanych z półko-
loniami, ale będzie już inna aura, 
a mianowicie „aura zimowa”.

Na koniec bardzo dziękujemy 
wszystkim Paniom opiekunkom 
za profesjonalną opiekę nad na-
szymi  dziećmi.   

Dzieciom  i rodzicom życzy-
my udanych i bezpiecznych wa-
kacji. Do zobaczenia za rok.

EwElina Grabowska

w tym roku „akcja 
lato 2022 r.” 
skierowana była 
do dzieci w dwóch 
kategoriach 
wiekowych: 7-9 lat 
i 9-12 lat.

Półkolonie kulturalne 
z Kobierzyckim Ośrodkiem 
Kultury dobiegły końca

Stało się to z udziałem starosty 
powiatu wrocławskiego Romana 
Potockiego, wicestarosty Andrzeja 
Szawana, przewodniczącego 
Rady Powiatu Wrocławskiego 
P iot r a  C h mu r z y ń s k ie go , 
członka Zarządu Powiatu 
Wrocławskiego Wiesława Zająca, 
dyrektora Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej ks. Dariusza 
Amrogowicza, dyrektora Domu 
Opieki Św. Józefa Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej w 
Małkowicach Marcina Seretnego  
oraz przedstawicieli powia-

towych i gminnych instytucji 
Pomocy Społecznej oraz Pomocy  
Rodzinie. 

Z całodobowej opieki wy-
tchnieniowej mogą skorzystać 
rodziny oraz opiekunowie osób 
z umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawno-
ści, którzy mieszkają w naszym 
powiecie. 

Cieszymy się, że powstało miej-
sce, które będzie służyć rodzinom 
zatroskanym i obciążonym opieką 
domową nad bliskimi, osobom 

które często są bardzo zmęczone 
taką opieką, ale nie mają do kogo 
zwrócić się o wsparcie.

Więcej informacji dotyczą-
cych pomocy w ramach opieki 
wytchnieniowej uzyskać moż-
na w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie we 
Wrocławiu przy ul. Kościuszki 
131 lub pod nr telefonu 71-72-
22-060, 71-72-21-777.

Program realizowany jest do 
końca 2022 r.

27 czerwca w Domu 
opieki Św. Józefa 
Caritas archidiecezji 
wrocławskiej w 
Małkowicach odbyło 
się oficjalne otwarcie 
nowej formy działalności 
- całodobowej opieki 
wytchnieniowej.

Całodobowa opieka wytchnieniowa 
w Powiecie Wrocławskim

W lipcu odbyło się, w formie 
wideokonferencji, pierwsze spo-
tkanie nowo powołanej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku na 
lata 2022-2025 oraz zaproszo-
nych gości.

Przewodniczący Komisji 
- starosta powiatu wrocław-
skiego - Roman Potocki, po 
przedstawieniu wszystkich 
członków komisji w skład któ-
rej wchodzą: przedstawiciele 
Rady Powiatu, Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej,  
P rok u r at u r y,  Po gotow i a 
Ratunkowego, Powiatowej 
Stacji sanitarno- epidemiolo-
gicznej, Powiatowego Urzędu 
Pracy, Powiatowego Inspektora 
N a d z o r u  B u d o w l a n e g o , 
Okręgowej Inspekcji Pracy, oddał 
glos jej członkom.

W tra kcie posiedzenia 
omówiono:
• Analizę stanu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego za 
I półrocze 2022 r. w powie-
cie wrocławskim pod kątem 
zagrożenia przestępczością, 
bezpieczeństwa w ruchu dro-

gowym oraz bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego;

• sytuację w zakresie zatrudnie-
nia uchodźców z Ukrainy;

• analizę bezpieczeństwa osób 
przebywających na obszarach 
wodnych w sezonie letnim b.r. 
z uwzględnieniem tzw. „dzi-
kich kąpielisk” oraz miejsc 
szczególnie niebezpiecznych 
pod kątem właściwego ich za-
bezpieczenia na wodzie jak i na 
lądzie.
Podsumowując posiedze-

nie komisji jej przewodniczący 
– Roman Potocki, pozytywnie 
ocenił poziom bezpieczeństwa 
na terenie powiatu wrocławskie-
go. Zwrócił uwagę na właściwe 
przygotowanie służb do sezonu 

letniego, pomimo przebywania 
na terenie zwiększonej ilości 
osób. Ponadto podziękował za 
dotychczasową pracę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu wrocławskiego i zaprosił 
na kolejne posiedzenie.

spotkanie nowo 
powołanej komisji 
bezpieczeństwa i 
Porządku na lata 2022-
2025 oraz zaproszonych 
gości

Pierwsze spotkanie  Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku
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Trochę historii…
Po raz pierwszy z Kościół 

pw. Świętej Trójcy w Żórawinie 
został wymieniony w rejestrze 
dziesięcin nuncjusza papieskiego 
Galharda de Carceribus w 1335 
roku. Tytuł wystawy zaczerp-
nięto z  łacińskiej inskrypcji, 
wieńczącej rzeźbiarskie wyobra-
żenie Trójcy Świętej w ołtarzu 
głównym kościoła. Intencją jej 
autora u progu XVII w. była chęć 
zjednoczenia dwóch zwaśnionych 
konfesji – katolików i luteran. 

Kilkadziesiąt 
archiwalnych zdjęć..

Wystawa ma na celu w sposób 
syntetyczny i dostępny, przed-
stawienie historii kościoła wraz 
z okalającym go terenem wy-
spy kościelnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem twórców jego 
manierystycznej przebudowy z 
początku XVII wieku, a w szcze-
gólności inicjatora przebudowy 
świątyni, właściciela i mecenasa 
sztuki – Adama von Hanniwaldt. 

Na potrzeby ekspozycji wybra-
ne zostały najciekawsze materiały 
ikonograficzne dające wyobraże-
nie o dawnej świetności zabyt-
ku. Ekspozycja unaocznia także 
całokształt rozproszonego i czę-
ściowo utraconego materialnego 
dziedzictwa kościoła, zwłaszcza 
wartość jego bezcennego wypo-
sażenia, które obecnie znajduje się 
poza obiektem, wzbogacając mu-
zealne kolekcje.Organizatorom 
wystawy udało się pozyskać prze-
szło czterdzieści zdjęć archiwal-
nych zabytku. To zaproszenie do 
odwiedzenia świątyni, która od 
Kobierzyc oddalona jest zaledwie 
o 11 kilometrów. 

Podróż po 
województwie…

Wystawę zorganizowała 
Fundacja Dolnośląska Perła 
Manieryzmu. Ekspozycję 
można było oglądać we 

Wrocławiu, Wiązowie, Oławie 
czy Siechnicach.

W oficjalnym otwarciu 
wystawy w Kobierzycach 
wzięl i udział min.: wójt 
gminy Kobierzyce Ryszard 
Pacholik, Henryk Łoposzko 

przewodniczący Rady Gminy 
Kobierzyce, zastępca wójta 
gminy Kobierzyce Piotr Kopeć 
, Maria Wilk sekretarz gmi-
ny Kobierzyce, ks. dr Cezary 
Chwilczyński proboszcz Parafii 
Św. Józefa w Żórawinie, Piotr 

Żelazo przewodniczący Rady 
Gminy Żórawina i członek 
Fundacji Dolnośląska Perła 
Manieryzmu.

Gracjana ruTKowsKa

w tym miejscu odbywa się najwięcej ślubów 
na Dolnym Śląsku w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców, z tego miejsca pochodzi fotel, na 
którym siedział papież jan Paweł II podczas 
wizyty we wrocławiu. Kościół pw. Świętej Trójcy 
w Żórawinie to unikatowy zabytek europejskiego 
manieryzmu. „Święta Trójca naszym dziedzictwem” 
to tytuł monograficznej, plenerowej ekspozycji 
poświęconej historii świątyni. wystawa dostępna jest 
dla zwiedzających w parkowym otoczeniu urzędu 
Gminy Kobierzyce do końca lipca.

„Dolnośląska Perła Manieryzmu” 
– plenerowa wystawa w Kobierzycach

Celem zadania jest wzrost 
kompetencji i umiejętności 
uczniów u których zaobserwowa-
no negatywne skutki, w tym: po-
gorszanie się kondycji psychicznej 
uczniów oraz obniżenie poziomu 
wiedzy i umiejętności w wyniku 
długotrwałej pandemii Covid -19. 

W ramach obu zadań zor-
ganizowane zostaną wyciecz-
ki edukacyjne dla uczniów, 
szereg zajęć dodatkowych, 
wyrównawczych i terapeu-
tycznych jak również pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna. 

Umowa na realizację pro-
gramu ,,Zapewnienie równego 
dostępu do edukacji w szkołach 
podstawowych w Bielanach 
Wrocławskich oraz w Tyńcu 
Małym” na kwotę  dofinanso-
wania 265 956,92 zł. oraz pro-

gram ,,Zapewnienie równego 
dostępu do edukacji w szkołach 
podstawowych w Pustkowie 
Wilczkowskim, w Pustkowie 
Żurawskim, Kobierzycach oraz 
w Wysokiej” na kwotę dofinan-
sowania 297 221,51 zł. 

Łączna wartość zadań obję-
tych dofinansowaniem to kwota 
563 178,43 zł . Realizacja projek-
tów rozpocznie się od września 
2022 r.

MonIKa Tuleja-Trzósło

12 lipca zostały 
podpisane dwie 
umowy pomiędzy 
województwem 
Dolnośląskim a 
Gminą Kobierzyce 
na dofinansowanie 
programów 
realizowanych w 
ramach działania 
10.2 zapewnienie 
równego dostępu 
do wysokiej jakości 
edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej.

RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI

Dzienny Dom Pomocy w 
Tyńcu Małym  przeznaczony 
jest dla 30 osób powyżej 60-
ego roku życia, które nie są ak-
tywne zawodowo i mieszkają 
na terenie Gminy Kobierzyce. 
Podopiecznym zapewniony jest 
transport, dwa posiłki, gorą-
ce napoje i zajęcia aktywujące. 

Warsztaty artystyczne, ćwiczenia 
fizyczne, zajęcia kulturalno-re-
kreacyjne – kobierzyccy seniorzy 
nie tylko biorą udział w wykła-
dach dotyczących dbania o siebie 
i zdrowego żywienia, uczą się tak-
że obsługiwać komputery, jeżdżą 
na wycieczki i dbają o aktywność 
fizyczną.  

Opiekunowie zapewniają po-
moc  w rozwijaniu i wzmacnianiu 
aktywności oraz samodzielności 
życiowej podopiecznych. Seniorzy 

otrzymują pomoc psychologicz-
ną, poradnictwo i profesjonal-
ne wsparcie   w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji życiowych, a 
także w bieżących sprawach życia 
codziennego.

uGK

spotkania, wycieczki, 
zajęcia plastyczne, 
muzyczne, profesjonalne 
porady i wsparcie w 
życiowych sytuacjach. 
Dzięki dofinansowaniu 
w ramach programu 
„senior+” moduł II 
Dzienny Dom Pomocy w 
Tyńcu Małym umożliwia 
osobom starszym 
aktywne uczestnictwo w 
życiu społecznym. Kwota 
dotacji to 58 143,00 zł.

Program „Senior+”



6 22 lipca 2022 • Express Wrocławski • Powiat / Czernica

W hodowli, prowadzonej już 
od kilkudziesięciu lat, znajdzie-
my ponad 1200 certyfikowanych 

odmian irysów liliowców i da-
lii, w tym 301 własnych odmian 
zarejestrowanych w American 
Hemerocallis Society (AHS) i wie-
le innych w obserwacji. Szkółka 
współpracuje na stałe z wrocław-
skim Ogrodem Botanicznym i 
Arboretum w Wojsławicach, a 
ratowickie kwiaty wysyłane są 
do wielu miejsc w Polsce i na ca-
łym świecie. Dumą jest przepięk-

ny, certyfikowany liliowiec o 
wdzięcznej nazwie „Ratowice”.  

Wystawę - pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy 
Czernica i Towarzystwa 
Przyjaciół Ratowic - odwiedzi-
ło wielu okolicznych mieszkań-
ców i miłych gości. 

Gościliśmy też dyrektora 
Arboretum w Wojsławicach 
Tomasza Nowaka, posła na 
sejm Pawła Hreniaka, wójta 
gminy Czernica Włodzimierza 
Chlebosza, radnych i sołtysów. 

Dziękujemy wszystkim 
za ich obecność. Dziękujemy 
osobom, które pomogły w 
organizacji wystawy, a szcze-

17 lipca, w świetlicy 
wiejskiej w Ratowicach, 
odbyła się pierwsza 
wystawa liliowców 
ze Szkółki Roślin 
Ozdobnych ILD Flowers, 
prowadzonej przez 
Państwa Żukowskich. 
Wystawa obejmowała 
polskie, amerykańskie 
i miniaturowe odmiany 
tych roślin hodowane w 
Ratowicach.

Wystawa 
liliowców

Derby gminy Czernica obej-
rzymy już podczas pierwszej 
kolejki (14 sierpnia), kiedy w 

Wojnowicach Skra zmierzy się z 
Czarnymi Chrząstawa.

Znamy już terminarz 
rozgrywek rundy 
jesiennej sezonu 
2022/2023 - III grupy 
wrocławskiej piłkarskiej 
A klasy – w której 
wystąpią dwie drużyny z terenu naszej gminy: Czarni 
Chrząstawa i Skra Wojnowice.

Skra Wojnowice i Czarni 
Chrząstawa w A klasie

R  E  K  L  A   M  A

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie 
dziecku lub dzieciom warunków właściwych 
do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, 
psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez 
zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, 
rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie 
odpowiednich warunków bytowych, organi-
zacji czasu wolnego oraz wypoczynku.
Wszystkich chętnych do utworzenia rodziny 
zastępczej, do otwarcia swoich serc i drzwi, 
swoich domów  dla naszych podopiecznych, 
zachęcamy do kontaktu z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w 
dniach poniedziałek – piątek w godzinach od 
745 do 1545.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 
Wrocławiu 
ul. Kościuszki 131-IV piętro, pok. 431
tel. 71/72 21 860;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – 
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandy-
datów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych czę-
ściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców 
biologicznych z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Podaruj dziecku rodzinę

13 lipca druhowie z OSP Długołęka wyjechali do wypadku drogowego.
Dostawczy ford najechał na tył osobowej hondy na łączniku Długołęka, na wysokości Ramiszowa.
W wyniku tego zdarzenia ranna została jedna osoba. Druhowie na miejscu zdarzenia zabezpieczyli 
teren oraz udzielili pomocy przedmedycznej.  OSP Długołęka

Najechał na hondę

gólne podziękowania należą 
się Władysławie i Jakubowi 
Żukowskim oraz współpracują-
cemu z nimi hodowcy Jerzemu 
Byczyńskiemu.

Właściciele szkółki zapraszają 
każdego dnia do podziwiania i 

kupowania roślin w szkółce przy 
ul. Polnej w Ratowicach, a orga-
nizatorzy wystawy już zapraszają 
na kolejną, na wiosnę przyszłego 
roku.

JAROSłAW JAgIeLSkI
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Wskutek działań wójta gminy 
Czernica, które rozpoczęte zosta-
ły na początku tego roku, Gmina 
otrzymała rządowe wsparcie dla 

tej ważnej inwestycji oświatowej 
w kwocie 1 mln 100 tys. zł.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 
Chrząstawie Wielkiej z dofinansowaniem 1.1 mln zł!

Jest dofinansowanie dla szkoły

Pozyskane dofinansowanie 
stanowi aż 98% szacowanych 
kosztów inwestycji i skierowane 
jest na rozwój terenów, na których 
funkcjonowały zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstw go-
spodarki rolnej. 

Pozyskane dofinansowa-
nie zostanie przeznaczone na 
projekty:

1. „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
gminie Czernica”

 W ramach projektu wyko-
nane zostaną dwa zadania 
inwestycyjne:

• „Przebudowa ul. Wodnej w 
Kamieńcu Wrocławskim” 
poprzez wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni i zjazdów 
z kostki betonowej wraz z od-

wodnieniem oraz wykonanie 
chodnika z kostki betonowej.

• „Przebudowa ul. Głównej w 
Wojnowicach odcinek od ul. 
Poprzecznej do ul. Zielonej” 
poprzez remont odcinka 
chodnika i przebudowę drogi 
(polegającą m.in. na budowie 
odcinka chodnika, moderni-
zacji odwodnienia, wykonanie 
poszerzeń jezdni.

2. „Budowa energooszczędnego 
oświetlenia drogowego w 5 
miejscowościach gminy wiej-
skiej Czernica”.

 W ramach projektu wykonane 
zostanie nowoczesne i energo-
oszczędne oświetlenie drogowe 
w technologii LED w 5 miej-
scowościach naszej gminy, w 
których funkcjonowały PPGR. 
Projekt zawiera 7 zadań inwe-
stycyjnych w miejscowościach:

• Dobrzykowice (ul. Kolejowa)
• Kamieńcu Wrocławskim (ul. 

Kolejowa, ul. Czysta, ul. C.K. 
Norwida)

• Krzykowie (ul. Główna)
• Łanach (ul. Owocowa)

Gmina Czernica otrzymała ponad 2,8 mln złotych 
dofinansowania na oba złożone projekty w ramach 
kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – edycja III – 
PGR.

Blisko 3 miliony złotych dla gminy Czernica

R  E  K  L  A   M  A

• Nadolicach Wielkich (ul. 
Modrzewiowa)
 Szacowana wartość całkowita 

w/w opisanych projektów wyno-
si 2 880 821,38 zł a pozyskane 
dofinansowanie wyniesie 2 823 
204,96 zł

Realizacja obu projektów 
przyczyni się do wzrostu bezpie-
czeństwa mieszkańców obszarów 
wiejskich korzystających z infra-
struktury drogowej wpływając 
również na poprawę jakości ży-
cia mieszkańców miejscowości 
w których funkcjonowały zli-
kwidowane PPGR oraz minima-
lizowaniu dysproporcji miedzy 

obszarami co jest zbieżne z celami 
Rządowego Programu Polski Ład. 

Głównym założeniem progra-
mu jest wspieranie rozwoju samo-
rządów lokalnych w celu przeciw-
działaniu COVID-19, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych, 
oraz kompleksowość planowa-
nych do realizacji inwestycji.
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9 lipca, dzięki uprzejmo-
ści ks. profesora Mieczysława 
Koguta zwiedziliśmy, wraz z na-
szymi gośćmi z Sobótki, kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Sośnicy.

Jest to najstarszy zabytek we 
wsi, pierwsze wzmianki o nim 
pochodzą z 1244 r. Obecny ko-
ściół zmieniał się na przestrzeni 
wieków. Prezbiterium i mury 
obwodowe datowane są na koń-
cówkę XIII w., w XV w. powsta-
ły zakrystia i sklepienia nawy, 
w XVI w. dobudowano wieżę. 
Nieco ponad sto lat później do-
budowana została południowa 
kruchta, a w 1776 r. z inicjaty-
wy Marii Józefiny von Würz 
und Burg, wybudowana została 
Kaplica Świętych Schodów, sta-
nowiącą przez długi czas miejsce 
pielgrzymkowe, z uwagi na uni-

katowy charakter, wzorowanych 
na rzymskich Scala Santa scho-
dów, jak również ze względu na 
znajdujące się tam relikwie.

Ksiądz profesor w niezwy-
kle barwny i obrazowy sposób 
przedstawił słuchaczom historię 
kościoła i kaplicy. Oba miejsca 
zrobiły na słuchaczach ogrom-
ne wrażenie. Dowiedzieliśmy się 
m.in., że na południowej i pół-
nocnej ścianie znajduje się 14 ob-
razów przedstawiających siedem 
Radości i siedem Boleści Matki 
Boskiej. Wykonawcami tych 
unikatowych obrazów byli Jan 
Henryk i Jan Karol Kinastowie. 
W kościele znajdują się również 
kamienne epitafia rodziny von 
Pockendorf – Susanny oraz 
trójki jej dzieci: Gottharda, 
Magdaleny i Anny.

Szczególną uwagę zwrócił 
również profesor Kogut na póź-
nobarokową ambonę, zacho-
waną po dziś dzień, a wyrzeź-
bioną przez proboszcza parafii 
Baltazara Schedona ok. roku 
1706.

Wycieczkę zakończyl i-
śmy spacerem przez park oraz 
ogniskiem.

Tydzień później, 16 lipca, 
udaliśmy się do wsi Będkowice, 
by tam zwiedzić wczesnośre-
dniowieczny zespół osadniczy, 
obejmujący: gród, podgrodzie, 
osadę, cmentarzysko kurhano-
we, kamienny krąg kultowy oraz 
staw z groblami. Gród funkcjo-
nował już w VIII-X/XI wieku, a 
społeczność w nim zamieszkują-
ca należała do plemienia Ślężan.

Po terenie rezerwatu opro-
wadziła nas, związana z tym 
miejscem od wielu lat, arche-
olog - Halina Śledzik-Kamińska. 
Dzięki jej wyśmienitej opowieści 
dowiedzieliśmy się wielu cieka-
wostek związanych ze ślężańską 
przyrodą, życiem codziennym 
Ślężan oraz zwyczajami pochów-
ków w kurhanach.

W samym grodzie do-
datkowe atrakcje zapewni-
ła nam Wataha Szare Wilki 
oraz członkowie Towarzystwa 
Ślężańskiego, mogliśmy skosz-
tować przygotowanej strawy 
– kaszy z kapustą, marchewką 
i grzybami oraz podpłomyków 
z powidłami. Zobaczyliśmy po-

kaz zielarstwa, dawnych gier, 
rzemiosła i broni.

Dla najmłodszych dodatko-
wo przygotowane było stanowi-
sko łucznicze. 

Tradycyjnie wycieczkę za-
kończyliśmy wspólnym ogni-
skiem, na którym zintegrować 
mogli się mieszkańcy gmin Kąty 
Wrocławskie i Sobótka.

Za pomoc serdecznie dzięku-
jemy wszystkim osobom zaanga-
żowanym – księdzu profesorowi 
Mieczysławowi Kogutowi,  Pani 
Halinie Śledzik-Kamińskiej, 
Pani Monice Szimie-Efinowicz 
oraz Szarym Wilkom za moc 
atrakcji! Dziękujemy również 
wszystkim uczestnikom za chęć 
wspólnego poznawania historii i 
międzygminną integrację!

Zadanie zostało sfinan-
sowane ze środków Powiatu 
Wrocławskiego w ramach po-
zyskanej przez Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Kąckiej dota-
cji. Dzięki temu uczestnictwo w 
obu wydarzeniach było bezpłat-
ne dla mieszkańców gmin Kąty 
Wrocławskie i Sobótka. 

W cyklu „Lato z lokalną hi-
storią” czeka nas jeszcze kolejna 
wycieczka, tym razem do pałacu 
w Krobielowicach. Wydarzenie 
planowane jest na wrzesień, 
szczegóły już wkrótce na stro-
nie Stowarzyszenia oraz na pro-
filu facebookowym – Miłośnicy 
Ziemi Kąckiej.

MK, StowarzySzenie 
MiłośniKów zieMi KącKiej

w ramach „Lata z lokalną historią” odbyły się 
dwa wydarzenia, których organizatorem było 
Stowarzyszenie Miłośników ziemi Kąckiej. zadanie 
to zostało zrealizowane ze środków Powiatu 
wrocławskiego i skierowane było do mieszkańców 
gmin Kąty wrocławskie i Sobótka.

„Lato z lokalną historią” w Sośnicy 
i Będkowicach

Poradnictwo obywatelskie, czyli…
Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nie-
odpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Powiat Wrocławski 
od 2016 r. realizuje założenia systemu nieodpłatnej pomocy.

Czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z pro-
blemami. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz 
przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szer-
szy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych 
kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje 
się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu 
wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji.
Doradca obywatelski wspiera beneficjenta w samodzielnym rozwiązaniu problemu, 
a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej 
sytuacji życiowej i pomaga w wykonaniu go krok po kroku. Niektórzy doradcy 
obywatelscy specjalizują się w określonych dziedzinach adresując porady do 
konkretnych grup społecznych, np. w zakresie niepełnosprawności, spraw kon-
sumentów, dyskryminacji lub uzależnień.
Porada obywatelska może, ale nie musi dotyczyć problemu typowo prawnego. 
W oparciu o analizę sytuacji doradca obywatelski udziela informacji i wskazuje 
różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej 
pomocy dalej szukać. Wybór ostatecznego rozwiązania należy do beneficjenta. 
Do decyzji beneficjenta pozostaje również wybór formy porady obywatelskiej.
Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/npo

Prace wykonywać będzie kon-
sorcjum firm - Lider: Elektrotim 
S.A., Partner: Mabud s.c. Mariusz 
Chojecki, Andrzej Atras.

Koszt realizacji inwestycji to 
21 197 337,04 zł.

Na wykonanie tego zadania 
Gmina otrzymała dofinanso-

wanie z Programu Inwestycji. 
Strategicznych Polski Ład dla 
Dolnego Śląska w wysokości 12 
350 000,00 zł.

Czas realizacji inwestycji wy-
niesie 17 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy.

8 lipca podpisana została umowa dla zadania pn. 
„rewitalizacja rynku w Kątach wrocławskich 
polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”.

Rewitalizacja Rynku 
w Kątach Wrocławskich

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Urzędu został wywieszony  na okres 21 dni, tj, od dnia 11 lipca 2022 r. do  dnia 02 sierpnia                                                      
2022 r. wykaz o zbyciu: 
- nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3/8 
AM-22 o pow. 0,0258 ha położonej w Kątach Wrocławskich 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
tel. 71 390 72 39.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje 
do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie na okres 21 dni, tj.,: 
od dnia 08.07.2022 r. do dnia 29.07.2022 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, o numerze:
GiGN.6845.64.2022/2: 
dz. 199 o pow. 2,44 ha, położona w obrębie Skałka KW WR1S/00023420/4, przeznaczona na cele 
rolne, stawka czynszu rocznego wynosi 1127,54 zł;
dz. 215 o pow. 1,33 ha, położona w obrębie Małkowice KW WR1S/00023426/6, przeznaczona na 
cele rolne, stawka czynszu rocznego wynosi 901,79 zł;
dz. 96 o pow. 1,30 ha, położona w obrębie Wojtkowice KW WR1S/00031418/6, przeznaczona na 
cele rolne, stawka czynszu rocznego wynosi 1017,99 zł.
GiGN.6845.66.2022/1:
dz. 39/8 AM-7 o pow. 58 m² położona w obrębie Kąty Wrocławskie KW WR1S/00025019/4, prze-
znaczona na dojazd do posesji, stawka czynszu rocznego wynosi 11,25 zł;
dz. 39/7 AM-7 o pow. 34 m² położona w obrębie Kąty Wrocławskie KW WR1S/00025019/4, prze-
znaczona na dojazd do posesji, stawka czynszu rocznego wynosi 11,25 zł;
dz. 39/6 AM-7 o pow. 34 m² położona w obrębie Kąty Wrocławskie KW WR1S/00025019/4, prze-
znaczona na dojazd do posesji, stawka czynszu rocznego wynosi 11,25 zł;

dz. 39/3 AM-7 o pow. 34 m² położona w obrębie Kąty Wrocławskie KW WR1S/00025019/4, prze-
znaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, stawka czynszu rocznego 
wynosi 95,40 zł;
dz. 60/11 AM-7 o pow. 58 m² położona w obrębie Kąty Wrocławskie KW WR1S/00025019/4, 
przeznaczona na dojazd do posesji, stawka czynszu rocznego wynosi 11,25 zł.
GiGN.6845.67.2022/1:
cz. dz. 47/6 AM-14 o pow. 20 m² położona w obrębie Kąty Wrocławskie KW WR1S/00024245/0, 
przeznaczona pod postawienie osłon śmietnikowych, stawka czynszu miesięcznego wynosi 
86,72 zł.
GiGN.6845.69.2022/1:
cz. dz. 39 AM-24 o pow. 3,35 ha, położona w obrębie Kąty Wrocławskie KW WR1S/00033513/6, 
przeznaczona na cele rolne, stawka czynszu rocznego wynosi 2079,26 zł.

2. od dnia 12.07.2022 r. do dnia 02.08.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat:
GiGN.6845.68.2022/1  cz. dz. 65/104 o pow. 37 m², położona w  obrębie Sadków KW 
WR1S/00018464/6, przeznaczona pod postawienie zbiornika na gaz propan, stawka czynszu 
miesięcznego wynosi 250,86 zł.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 71 
390 72 39.

NIERUCHOMOŚCI GMINNE PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY
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W miejscowości Sadków 
zderzył się samochód osobowy 
z autobusem. W wypadku brały 
udział 32 osoby, ranne zostały 4. 

Do akcji wyruszyły 3 zastępy 
PSP i 2 zastępy OSP.

TEKST: MŁ. ASP. KAMIL BOKWA 
FOT. ST. KPT. MICHAŁ KOKOT

12 lipca strażacy z PSP we Wrocławiu zostali wezwani 
do wypadku drogowego.

Wypadek autobusu

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. 
spotkajmy się więc na Dożynkach 
Gminnych, aby wspólnie świę-
tować ukończenie żniw i prac 
polowych i podziękować za te-
goroczne zbiory. 

Nie zabraknie barwnego 
korowodu, konkursu na naj-
piękniejszy wieniec dożyn-
kowy, II Przeglądu Zespołów 

Ludowych FOLKĄTY, dobrej 
muzyki z udziałem GWIAZDY 
WIECZORU CLEO i świetnej 
zabawy! Więcej szczegółów po-
damy wkrótce, ale już teraz warto 
zarezerwować sobie ten dzień w 
kalendarzu.

Na wydarzenie serdecznie za-
prasza Burmistrz Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie.

Dożynki to ludowe święto o wielowiekowej tradycji, 
są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika 
oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne 
zmagania. To czas radości i podziękowań: Panu Bogu 
za plony, a ludziom za trud.

DOŻYNKI GMINNE 2022

I KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„COOLTURA NA WAKACJACH”
Trwają letnie wakacje, czy jest to również przerwa od kultury? Zdecydowanie NIEEEE! 
Jak Twój wypoczynek łączy się z kulturą? Co dla Ciebie oznacza kultura? Zapraszamy do 
uchwycenia swoich pomysłów na zdjęciach! Może uwiecznisz zachowanie kulturalne, może 
weźmiesz udział w ciekawym wydarzeniu, a może odwiedzisz miejsce związane z kulturą?

– Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży  w wieku 7 – 18 lat, mieszkających na terenie 
miasta i gminy Kąty Wrocławskie

– przyjmowanie prac fotogra� cznych do konkursu: do 14.08.2022 r.
– Ogłoszenie konkursu na fb na zdjęcie publiczności 15 – 21.08.2022 r.
– wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac – 28.08.2022 r. (podczas 

Dożynek Gminnych na scenie zewnętrznej GOKiS w Kątach Wrocławskich)
– Fotogra� e należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: PROGRAMOWY@GOKISKWR.

PL z dopiskiem Konkurs Fotogra� czny „Cooltura na wakacjach”.
– Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik 

nr 1 do regulaminu.

Dodatkowo, polskim 
ofensywnym MVP 
sezonu 2022 w PFL2 
został Michał Zięta 
Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

***
Dziś dostaliśmy bardzo ważną 

lekcję futbolu. Finał należał do 
wygranych AZS UWM Olsztyn 
Lakers, którym gratulujemy bar-
dzo dobrego spotkania!  

Dziś mimo wszystko cieszy-
my się WICEMISTRZOSTWEM 
Polska Futbol Liga 2! 

To dla nas największe wy-
różnienie od początku istnienia 
klubu. Pracowaliśmy na to cały 
sezon!  

Dziękujemy kibicom oraz 
sponsorom za nieoceniony do-
ping i wsparcie z trybun oraz 
sprzed telewizorów. Wrócimy 
silniejsi!  

Tarczyński, Gmina Kąty 
Wrocławsk ie, Gokis Kąty 
Wrocławskie, Kaz-Tad Skup 
złomu, Kamil Dąbrowski - 
Osteopata Fizjoterapeuta, Stajnia 
Lider, Iwaniczek, FizjOni 

JAGUARS KĄTY WROCŁAWSKIE

Jaguars Kąty Wrocławskie 
wicemistrzem Polskiej Futbol Ligi 2!

Letnia Scena GOKiS
Zapraszamy na cykl letnich koncertów plenerowych „Letnia Scena GOKiS”. 
W wybrane soboty lipca i sierpnia będą mogli Państwo posłuchać koncertów, 
pobawić się przy muzyce z DJ, a to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody 
na „grodzisku” GOKiS. Serdecznie zapraszamy!

Organizator zastrzega możliwość przeniesienia imprezy do sali widowiskowej 
w GOKiS w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych.

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
605 951 516 
reklama@otomedia.pl

wroclawpowiat pl
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Wartość zadania wynosi 
1.441.560,00 zł. Dofinansowanie 
w wysokości 423.800,00 zł po-
chodzi ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach Programu Sportowa Polska 
– Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej – 
Edycja 2021.

Powierzchnia wybudowanego 
budynku to 462,42 m², w tym sala 
sportowa o powierzchni 300,22 
m². W obiekcie będzie można 
uprawiać takie dyscypliny sportu 
jak: piłka siatkowa, piłka koszy-
kowa czy piłka ręczna, a jego pa-
rametry pozwolą na rozgrywanie 
w nim zawodów rangi gminnej, 
międzygminnej i powiatowej.

Co ważne, obiekt będzie miał 
charakter ogólnodostępny. Do go-
dziny 16:00 będzie udostępniany 
na potrzeby realizacji zadań dy-
daktycznych w zakresie wycho-

wania fizycznego a w późniejszych 
godzinach popołudniowych i 
wieczornych będzie udostępnia-
ny klubom sportowym, stowarzy-
szeniom i mieszkańcom.

Gmina Siechnice 
pozyskała 
dofinansowanie do 
realizacji zadania 
pn.: „Budowa sali 
gimnastycznej dla 
Katolickiej Szkoły 
Podstawowej 
Caritas Diecezji 
Wrocławskiej im. Ks. 
Jana Twardowskiego w 
Kotowicach”.

Dofinansowanie do budowy sali 
gimnastycznej w Kotowicach

O dawnej świetności obiek-
tu świadczą dzisiaj jedynie 
pozostałości bogatej dekora-
cji elewacji frontowej pałacu. 
Powstała ona za sprawą Franza 
Aleksandra von Kalckreutha, 
gdy wcześniejszy renesansowy 
dwór otoczony mokrą fosą na-

pełnianą wodami Bystrzycy, z 
wewnętrznym dziedzińcem z 
arkadami, został na jego pole-
cenie przebudowany w stylu ba-
rokowym. Projekt przygotował 
wybitny architekt Christoph 
Hackner (twórca m.in. pałacu 
Hatzfeldów i kaplicy Hochberga 
przy kościele św. Wincentego 
we Wrocławiu). Do pałacu od 
strony dziedzińca prowadził ka-
mienny most przerzucony nad 
fosą. Po obu stronach ozdobne-
go portalu muskularni atlanci 
z lekkim uśmiechem pod-
trzymywali balkon z kamien-
ną ażurową balustradą. Nad 
balkonem właściciele kazali 
umieścić swoje herby (rodów 
Kalckreuth i Schmerchowsky) 
oraz datę ukończenia przebu-
dowy – 1744 rok.

W herbie rodu Kalckreuth 
widniała skrzyżowana para 
wideł do pieca służącego do 
wypalania wapna. Jedna z 
legend herbowych wyjaśnia-
ła obecność tych dziwnych 
przedmiotów historią, która 
przydarzyła się protoplaście 
rodu. Jak wieść niesie, królo-

wi doniesiono, że pewien jego 
poddany jest w zbyt zażyłych 
stosunkach z królową. Władca 
rozkazał, aby sługę królowej, 
który jako pierwszy pojawi się 
w kamieniołomie wapienia (we-
dług donosiciela było to miejsce 
spotkań), wrzucić do wapien-
nika. Przodek Kalckreuthów w 
drodze do kamieniołomu wstą-
pił najpierw do kościoła i tam 
oddał się długiej, żarliwej mo-
dlitwie. Tymczasem oszczerca, 
który wymyślił tę plotkę, chcąc 
zobaczyć swego wroga mar-
twego, poszedł do wapiennika, 
został pomyłkowo schwytany i 
wrzucony do pieca. Na pamiąt-
kę cudownego ocalenia przodek 
rodu otrzymał opisany wcze-
śniej herb.

W kontekście herbowej opo-
wieści nowego znaczenia nabie-
ra inskrypcja umieszczona na 
pomniku św. Jana Nepomucena 

w Kamionnej, ufundowa-
nym przez właściciela pałacu. 
Kalckreuthowie zwracają się 
z prośbą do świętego słowa-
mi: „Co często nieżyczliwość, 
nienawiść i zazdrość wymyśli 
nagannego, a oprócz tego tru-
cizna złych języków wyrządzi 
złośliwą szkodę naszej godności 
– odwróć przez swoje wstawien-
nictwo”. * 

Ale wróćmy do pałacu. W  
XIX wieku dobra w Kamionnej 
zakupił właściciel sąsiedniej po-
siadłości – hrabia Heinrich von 
Zedlitz z Czerńczyc i w 1836 

roku ustanowił dla panien ze 
swego rodu, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej, 
fundację i na jej działalność 
przekazał pałac w Kamionnej. 
Fundacja opiekowała się wów-
czas czterema dziewczętami, 
wypłacając im około stu talarów 
pensji. Nastąpiły też zmiany w 
wyglądzie  całej rezydencji: za-
sypano fosę, tworząc niewielki 
park, rozebrano również dwa 
pałacowe skrzydła i zamurowa-
no arkady.

Po drugiej wojnie światowej 
wnętrza pałacu zamieniono na 
mieszkania. Budynek posiadał 
jeszcze wówczas barokową sto-
larkę, na wykonanych z brązu 
XVIII-wiecznych zamkach 
przy drzwiach widniały sceny 
myśliwskie, sale na pierwszym 
piętrze ozdabiały bogate sztu-
katerie, a sufit jednej z komnat 
udekorowany był secesyjny-

mi motywami 
kwiatowymi. 
Upadek pałacu 
rozpoczął się w 
latach 70. XX 
wieku, gdy za-
padł się dach 
nad dawną re-
prezentacyjną 
salą na pierw-
szym piętrze. 
Budynku nie 
naprawiano, a 
gdy wyprowa-
dzili się ostatni 
mieszkańcy, pa-
łac zdewastowa-
no. Dziś obiekt 
jest tylko wspo-
mnieniem daw-
nej świetności.

Życie i dobra energia prze-
niosły się kilkaset metrów da-
lej, nad sam brzeg Bystrzycy, 
do dawnego młyna pałacowe-
go, pełniącego później funkcję 
leśniczówki. Ale o leśniczów-
ce, która w przeciwieństwie 
do pałacu dostała szanse na 
nowe życie, w następnej czę-
ści „Wędrownika po powiecie 
wrocławskim”.

*TłumaCzenie eWa 
GroChoWSKa-SaChS

TeKST i zDJęCia: marTa 
minieWiCz, SToWarzySzenie 

TuiTam

Trzeba dużo 
wyobraźni, aby w 
ruinach pałacu w 
Kamionnej (gmina 
Kąty Wrocławskie) 
zobaczyć dawną 
arystokratyczną 
wspaniałą rezydencję. 
Gdy już przedrzemy 
się przez gęsty 
zagajnik samosiejek i 
popatrzymy na ocalałe 
resztki murów, z 
dawnej sieni i komnat 
ujrzymy nad głową 
niebo, a pod nogami 
otwarte sklepienia 
piwnic, to bardzo 
trudno jest uwierzyć, 
że jeszcze na początku 
lat 80. XX wieku pałac 
był zamieszkany.

Znikający pałac – Kamionna

W trakcie spotkania śpiewa-
no piosenki biesiadne oraz roze-
grano konkurs zręcznościowy. 
Imprezę uświetnił występ recyta-
torski lokalnej artystki – członki-
ni Koła, która przedstawiła wier-
sze i fraszki własnego autorstwa. 
Dla wszystkich uczestników spo-
tkania Koło Gospodyń Wiejskich 
zorganizowało poczęstunek.

16 lipca Koło Gospodyń 
Wiejskich w Smardzowie 
w ramach zadania 
współfinansowanego 
przez Gminę Siechnice 
zorganizowało 
integracyjne spotkanie 
kulturalne dla 
mieszkańców.

Za nami integracyjne spotkanie 
kulturalne w Smardzowie
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W turnusie uczestniczy 45 
dzieci w wieku 7- 10 lat,  wśród 
których znajdują się również dzie-

ci z Ukrainy. Zajęcia odbywają się 
w 3 grupach po 15 dzieci i prowa-
dzone są  przez wykwalifikowa-
ną kadrę pedagogiczna ze Szkoły 
Podstawowej 2 w Siechnicach. 

Dzieci mają zapewnionych 
wiele atrakcji zarówno w miej-
scu realizacji półkolonii jak i pod-
czas zaplanowanych wycieczek. 
Organizatorze zapewniają dzie-
ciom wyżywienie, w tym drugie 
śniadanie i jednodaniowy obiad.

Dzieci były już w Hydropolis 
i Straży Miejskiej we Wrocławiu, 
gdzie odbyły się zajęcia z udzie-
lania pierwszej pomocy, sposo-
bów zachowania w stosunku do 
psów oraz bezpiecznych wakacji. 
Podczas wizyty dzieci  poznały 
konie pracujące na co dzień w 

Straży Miejskiej, ale też 
z zaciekawieniem słucha-
ły i dyskutowały o nowo-
czesnych technologiach 
wykorzystywanych w 
pracy Straży Miejskiej 
czyli o dronach.

Na półkolonii zago-
ścił też niezwykły gość - 
piesek Taj ze swoją Panią 
-dogoterapeutką Agatą. 
Aby dzieci były bezpiecz-
ne w wakacje, ważne jest 
też nauka odpowiednie-
go zachowanie wobec 
zwierząt. Uczestnicy po-
znali drabinę psich emo-
cji i to jak bracia mniejsi 
komunikują się z nami.

Podczas półkolonii 
dzieci uczestniczą w 
warsztatach z profilakty-
ki uzależnień, prowadzo-
nych przez psychologów 
z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, w 
tym psychologa ze zna-
jomością języka ukra-
ińskiego. Półkolonie 
współfinansowane są 
ze środków profilakty-
ki uzależnień Gminy 
Siechnice.

Przed nami jeszcze II 
turnus zaplanowany na 
drugą połowę lipca.

Od 11 lipca  w Szkole 
Podstawowej nr 2 w 
Siechnicach odbywają 
się półkolonie letnie dla 
dzieci, organizowane 
przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Siechnicach 
we współpracy z 
Wydziałem Edukacji 
Urzędu Miejskiego w 
Siechnicach.

Rozpoczęły się półkolonie 
letnie „Siechnickie lato 2022”

Umowa została zawarta na 
podstawie porozumienia nr 
91/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. 

zawartego pomiędzy Dyrektorem 
Generalnym Lasów Państwowych 
reprezentującym Skarb Państwa, 
a Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Oława w ramach wspomaga-
nia przez Lasy Państwowe ad-
ministracji publicznej. Gmina 
Siechnice na realizację wspólne-
go przedsięwzięcia drogowego w 
przebiegu ul. Kolejowej w latach 
2022-2023 otrzymała środki 
związane z funduszem leśnym. 

Wysokość dofinansowania 
udzielonego Gminie Siechnice 
przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe wynosi 
400.000,00 zł. Całkowita wartość 
realizacji zadania szacowana jest 
na kwotę 2.500.000,00 zł.

W ramach zadania inwesty-
cyjnego planowana jest przebu-
dowa ul. Kolejowej w Kotowicach 
na odcinku o długości 1,522 km, 
polegająca na wykonaniu na-
wierzchni bitumicznej, poboczy 
z kruszywa oraz zjazdów z kostki 
betonowej. 

Planowany termin realizacji 
zadania to 31 lipca 2023 roku.

Podczas czterech dni zmagań 
z drużynami z różnych konty-

nentów zawodniczki KKS-u nie 
przegrały żadnego spotkania 

i pokonały w finale Łotewski 
SK Jaunpils, zdobywając złote 
medale.

Puchar za zwycięstwo w dzie-
więtnastej już edycji turnieju wę-
druje do Siechnic.

Gratulujemy sukcesu!

Na początku lipca 
burmistrz Siechnic 
Milan Ušák w obecności 
Grzegorza Pietruńko, 
nadleśniczego 
Nadleśnictwa Oława 
oraz Małgorzaty 
Mokrowskiej, sołtysa 
Kotowic i radnej 
Rady Miejskiej w 
Siechnicach, uroczyście 
podpisał umowę 
o dofinansowanie 
wspólnego 
przedsięwzięcia 
publicznego 
obejmującego remont 
ulicy Kolejowej w 
Kotowicach.

Kadetki KKS Siechnice przywiozły złoto z największego 
w Polsce międzynarodowego turnieju koszykówki 
w Polsce - Intenational Basketball Tournament w 
Gnieźnie.

Burmistrz Siechnic podpisał umowę 
o dofinansowanie przebudowy 
ul. Kolejowej w Kotowicach

Kadetki KKS z 
międzynarodowym złotem
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ZARZĄDZENIE NR  296/2022

WÓJTA GMINY MIETKÓW
z dnia 19 lipca 2022 r

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym dla 
najemcy, stanowiącej własność Gminy Mietków

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022   r. poz.559 ze zm.), art. 34 ust.1 pkt 3 i art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1
Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mietków przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym dla najemcy, tj. udział 1/9 w części  działki nr 129/10 o pow. 343 m², stanowiącej podwórze, na którym są usytuowane są komórki 
przynależne dla lokali.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zawarty jest w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3.
Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega:
1.  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35 przez okres 21 dni tj od dnia 22 lipca 2022 r do dnia 19 
sierpnia 2022 r.
2. ogłoszeniu w prasie
3. zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.mietkow.biuletyn.net)
4. na stronie internetowej Gminy Mietków. (www.mietkow.pl)

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 296 /2022     
Wójta Gminy Mietków  z dnia 19.07.2022 r

W Y K A Z
nieruchomości  położonej w Domanicach, gminie Mietków przeznaczonej  do  sprzedaży bezprzetargo-

wej dla najemcy.
 
Lp. Miejscowość Nr  działki

Pow.
działki 
w m²

Księga 
wieczysta

 Przeznaczenie w planie zagospodaro-
wania przestrzennego     Opis nieruchomości Cena nieruchomości 

netto (zł) Uwagi

1

Domanice 62A
Podwórze 
z komórką 
udział 1/9

1/9 
udziału 
działki nr 
129/10

343 WR1S/
00018065/9

Teren działki nr 129/10 ozna-
czony symbolem RM- teren 
zabudowy zagrodowej, strefa B 
ochrony konserwatorskiej i OW 
obserwacji archeologicznej

Wraz z lokalem nr 1 w budynku Domanice 
62A zostaje sprzedany udział 1/9 działki 
nr 129/10 o pow. 0,0343 ha , stanowiącej 
podwórze, na którym są usytuowane 
komórki przynależne do lokali

14 800,00 zł, w
 tym 1/9 udziału
za kwotę 
1.644,00 zł

Bezprzetar-
gowa dla 
najemcy

Uwaga : Cena nieruchomości  dla najemcy jest zwolniona z obowiązującego podatku VAT.
1. Wójt Gminy Mietków informuje, iż na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, ust. 1 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 

r., poz.1899 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 
5 grudnia 1990 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, winny w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć pisemne oświadczenie o 
zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu w Urzędzie Gminy Mietków.

2. Po upływie ww. terminu nieruchomości opisane powyżej zostaną sprzedane bezprzetargowo dla najemcy.
3. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Mietków (pok.19) tel 71 360 49 07
4. Niniejszy wykaz zostaje podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni od daty ukazania się w prasie lokalnej informacji o podaniu do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mietków oraz opublikowaniu na stronie internetowej http://mietkow.biuletyn.net  

Ostatecznie na posiedzeniu 
połączonych komisji stałych 
Rady Gminy, które odbyło się w 
tym samym w dniu, radni zde-
cydowali się zdjąć z porządku 
obrad głosowanie nad sprzedażą 
działki, zaś samą ideę  sprzedaży 
ww. nieruchomości pod budowę 
strzelnicy przedyskutować ko-
lejno we wszystkich miejscowo-
ściach gminy Mietków podczas 
zebrań wiejskich na przełomie 
sierpnia i września. 

W tym miejscu wskazać nale-
ży, ze na ręce radnych wpłyną już 
o�cjalny protest  części mieszkań-
ców wsi Borzygniew przeciwko 
budowie strzelnicy. 

 Ostatecznie radni pochy-
lili się nad zmianą uchwa-
ły  nr XL/282/2022 Rady 
Gminy Mietków z dnia 29 
marca 2022 r. w sprawie przy-

jęcia Gminnego Programu 
Pro�laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2022 – 2025, która polega na 
wpisaniu do katalogu zadań wła-
snych gminy z zakresu pro�lak-
tyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych nowego zadania 
jakim jest prowadzenie miesz-
kania chronionego/interwencyj-
nego m.in. dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 

 Jak tłumaczyła na komi-
sjach  Kierownik GOPS Marta 
Waniszewska –  „na już” dostanie 
na ten cel wyremontowany jeden 
lokal mieszkalny, natomiast trwa-
ją działania aby pozyskać środki 
zewnętrzne aby takowych miesz-
kań było więcej.  

 OPR. G. NASTAŁEK – ŻYGADŁO 

Ostania sesja Rady 
Gminy z 12 lipca 
obejmowała w 
pierwotnym porządku 
obrad m.in. projekty 
uchwał: w sprawie 
wyrażenia na zgodę 
działki nr 111/9 w 
obrębie Borzygniew, z 
przeznaczeniem pod 
budowę strzelnicy, 
oraz zmianę uchwały  
nr XL/282/2022 Rady 
Gminy Mietków 
z dnia 29 marca 
2022 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego 
Programu Pro�laktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022 
– 2025.

Podsumowanie lipcowej sesji 
Rady Gminy Mietków

 Impreza rozpoczęła się o go-
dzinie 15:00 blokiem animacji 
dla dzieci prowadzonym przez 

Świetlicę Postaw Twórczych - 
Panią Maję i Panią Olę.

 Strzelanie z łuku, malowanie 
twarzy, gra w bulle - wszystko 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem. Dzieci mogły uczestniczyć 
również  w zabawach zorgani-
zowanych przez OSP Stróża, jak 
również korzystać z darmowych 
dmuchańców. 

Od godziny 19:00 do tańca grał 
DJ Riva. Przez cały czas trwania 
pikniku można było zjeść coś 
smacznego w swojskim bufecie. 

Dziękujemy 
wszystkim za 
pomoc pr z y 
organizacji 
imprezy. 

M. NIŻYŃSKI

9 lipca na terenie 
przy Sali Wiejskiej 
w Stróży odbył się 
Piknik Rodzinny. 
Zorganizowany został 
przez sołtysa, Radę 
Sołecką, radnego, ŚPT w 
Stróży oraz OSP Stróża.

Piknik Rodzinny w Stróży

Nie zabrakło stoiska z zabaw-
kami, watą cukrową, kolorowymi 
lizakami i popcornem. Dużym 
powodzeniem wśród dzieci cie-
szyły się dmuchańce, malowanie 
twarzy zapewnione przez Panią 

Olę i Maję ze ŚPT oraz animacje 
z Panią Małgosią z KinderStudio.

Organizatorzy pik niku 
przygotowali dla najmłodszych 
uczestników kiełbaski z grilla, 
lody, soczki oraz słodkie przeką-
ski. Nie zabrakło również chle-

ba ze smalcem i mietkowskiego 
bigosu. 

Dorośli mogli wykazać się w 
zespołowej grze „Baloniada”, któ-
ra dostarczyła uczestnikom wielu 

pozytywnych emocji! 
Dużo radości dała zabawa w 

sztucznym śniegu oraz ... kolo-
rowe proszki holi!

Dzięki Strażakom z OSP 
Mietków dzieci miały okazje zo-
baczyć z bliska wóz strażacki oraz 

poczuć się jak prawdziwi strażacy, 
za sprawą konkurencji „Strażak” 

Pod koniec imprezy odbyło 
się uroczyste wręczenie medali, 
dyplomów oraz nagród - wszyst-
kie dzieci otrzymały atrakcyjne 
nagrody.

Serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie należą się orga-
nizatorom imprezy: Sołtysowi i 
Radzie Sołeckiej, KGW Mietków, 
Strażakom OSP Mietków, 
Radnym: Andrzejowi Pietruszce 
i Genowe�e Jabłońskiej, ani-
matorkom: Pani Aleksandrze 
Włodzińskiej-Górniak oraz 
Mai Boreckiej ze ŚPT oraz Pani 
Małgosi z KinderStudio oraz 
mieszkańcom, którzy zaangażo-
wali się w pomoc przy organizacji 
pikniku!

Dziękujemy wszyst k im 
uczestnikom Pikniku i do zoba-
czenia za rok! Mamy nadzieję, że 
wszyscy jesteście zadowoleni!

17 lipca na boisku 
sportowym w Mietkowie 
odbył się długo 
oczekiwany Piknik 
Rodzinny. Frekwencja 
dopisała - w Pikniku 
uczestniczyło ok. 250 
osób (tak, to nie żart!)

Piknik rodzinny w Mietkowie
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Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Mietków ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka
nr 76/3 o pow. 0,0644 ha położonej w Domanicach

Opis nieruchomości :
Działka oznaczona nr 76/3, położona jest w północnej części wsi Domanice, w gminie Mietków o pow. 0,0644 ha zlokalizowana przy lokalnej 
drodze o nawierzchni bitumicznej. Sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią tereny zabudowane, a także teren cmentarza. Działka obecnie 
niewykorzystana , porośnięta roślinnością trawiastą, o nieregularnym kształcie, zabudowana budynkiem wcześniej wykorzystywanym jako szkoła, 
teren nieruchomości ze znacznym spadkiem. Powierzchnia zabudowy - Pz = 114 m² . Budynek wolnostojący, o dwóch kondygnacjach naziemnych 
oraz strychu nieużytkowego, niepodpiwniczony, z dachem naczółkowym, o konstrukcji drewnianej, krytym dachówką ceramiczną. Poddasze jest 
nieużytkowe – użytkowane jako strych. Budynek z okresu przedwojennego. Ściany z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej, tynkowanie 
tynkiem gładkim, stropy drewniane. Okna dwuskrzydłowe drewniane. Drzwi jednoskrzydłowe płytowe i płycinowe , podłogi -  deski, wykładziny 
PCV, płyta pilśniowa, schody drewniane. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodno- kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
– lokalnego z pieca na opał – obecnie nieczynny. Wszystkie instalacje odłączone, stan techniczny budynku bardzo zły wymaga gruntownego 
kompleksowego remontu. W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość widnieje jako teren oznaczony symbolem RM – teren 
zabudowy zagrodowej. Działka leży w stre� e OW – obserwacji archeologicznej, stre� e A ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość grun-
towa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00031423/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości 61. 200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) netto

Wadium w wysokości 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście  złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22.08.2022 r. 
przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: nr działki 76/3, Domanice
Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.00 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  
Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Nabywca jest zobowiązany do:
1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.
2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.
Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168
113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

Mietków, 19 lipca 2022 r.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę 
Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Mietków ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka
nr 103/2 o pow. 0,1273 ha położonej w Maniowie, obręb Maniów Maniów Mały, gmina Mietków.

Opis nieruchomości :
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Maniowie, obręb Maniów Maniów Mały, gmina Mietków o pow. 0,1273 ha, zlokalizowana  w 
otoczeniu terenów zabudowanych. Działka nr 103/2 posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren działki niewyrównany, płaski. Na działce 
znajdują się pozostałości po budynku mieszkalnym, obecnie pozostały mury zewnętrzne oraz budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, w złym 
stanie technicznym. Część  gruntu utwardzona kostką brukową. Działka jest wyposażona w sieci uzbrojenia terenu- sieć wodociągowa, energetyczna. 
Wjazd na działkę odbywa się bezpośrednio z ulicy Sobóckiej, stanowiącej drogę publiczną o nawierzchni bitumicznej. żem. W planie przestrzennego 
zagospodarowania nieruchomość 103/2 AM 1, widnieje jako teren oznaczony symbolem RM1 – teren zabudowy zagrodowej. Znajduje się w 
stre� e B ochrony konserwatorskiej i w stre� e OW- obserwacji archeologicznej oraz parku krajobrazowym Dolina Bystrzycy. Nieruchomość grun-
towa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00010218/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące   złotych ) netto
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek  VAT wynikający z obowiązujących przepisów.

Wadium w wysokości 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta  złotych ) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 26.07.2022 r. 
przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: nr działki 103/2 o pow. 0,1273 ha, obręb Maniów Maniów Mały
Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.30 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  
Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Nabywca jest zobowiązany do:
1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.
2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.
Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168
113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

Mietków, 19 lipca 2022 r.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę 
Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Mietków ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka
nr 106/11 o pow. 0,1750 ha położonej w Piławie

Opis nieruchomości :
Działka oznaczona geodezyjnie numerem 106/11, położona  we wsi Piława, gmina Mietków, o pow.0,1750 ha zlokalizowana jest w drugiej linii zabudowy. 
Posiada kształt prostokąta. Teren wyrównany, wykorzystywany przez użytkownika sąsiedniej działki jako teren składowy i parking. Sąsiedztwo przedmiotowej 
działki stanowią głownie budynki mieszkalne jednorodzinne, obiekty w zabudowie zagrodowej oraz tereny niezabudowane o charakterze rolnym. Znajdują 
się również w jej pobliżu sklep wiejski oraz teren przemysłowy. Na działce znajduje się stacja transformatorowa, stanowiąca własność  przedsiębiorstwa 
przesyłowego. Działka posiada możliwość wykonania przyłączy do sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się 
z drogi o nawierzchni bitumicznej a następnie dojście przez działkę 106/10 lub z drogi nieutwardzonej – działki nr 174.W planie przestrzennego zago-
spodarowania nieruchomość widnieje jako teren oznaczony symbolem U – teren zabudowy usługowej, E-energetyka, stre� e OW obserwacji 
archeologicznej, stre� e K ochrony krajobrazu kulturowego. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00031546/2 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/312/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.  w sprawie 
zmiany uchwały nr XL/279/2022 Rady Gminy Mietków z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
jako działka nr 106/11 o pow. 0,1750 ha, położonej w obrębie Piława, stanowiącej własność Gminy Mietków, wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 106/11 o pow. 0,1750 ha, służebnością przesyłu w pasie gruntu stanowiącym obszar użytkowania w związku z 
wybudowaną stacją transformatorową na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie oraz każdoczesnego właściciela urządzeń.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,  wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące  złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22.08.2021 
r. przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: nr działki 106/11 o pow. 0,1750 ha, obręb Piława
Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  
Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Nabywca jest zobowiązany do:
1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.
2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.
Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168
113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

Mietków, 18 lipca 2022 r.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę 
Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Mietków ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka
nr 447 o pow. 0,1900 ha położonej w Proszkowicach

Opis nieruchomości :
Działka oznaczona geodezyjnie numerem 447, położona we wsi Proszkowice, Gmina Mietków, o pow. 0,19 ha zlokalizowana jest wśród terenów 
rolniczego użytkowania. Sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią tereny niezabudowane, rekreacyjne nad zalewem oraz zabudowane domami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Działka o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta. Teren działki stanowi drogę i tak jest użytkowany. Posiada 
bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi gminnej -działka nr 446- ulicy Spacerowej.
Przy zawarciu aktu notarialnego  nabywca działki nr 447 ustanawia służebność  przejazdu i przechodu dla każdoczesnego właściciela działek nr 
448 i 449/2, obręb Proszkowice.
W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość widnieje jako teren oznaczony symbolem 7PE – teren powierzchniowej eks-
ploatacji kruszywa naturalnego. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1S/00041149/2 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych..
Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) netto
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,  wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wadium w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta  złotych) należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22.08.2021 r. 
przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków BS Oleśnica o/Mietków nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: nr działki 447 , obręb Proszkowice
Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.30 w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie , ul. Kolejowa 35.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po zakończonym przetargu na podane przez nich konta.  
Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Nabywca jest zobowiązany do:
1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.
2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.
Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168
113 wew.120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00

Mietków, 19 lipca 2022 r.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób � zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę 
Mietków  można uzyskać na stronie www.mietkow.biuletyn.net w zakładce „Ochrona danych osobowych (RODO)”.
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Wyrazy głębokiego 
Współczucia

 dla 
Wioletty rodycz – sołtys 

Żernik Wielkich 
z poWodu śmierci matki 

składają 
Wójt Gminy ŻóraWina  

oraz rada Gminy ŻóraWina.

informuje, iż
Zarządzeniem nr 28/2022, nr 29/2022, nr 30/2022 i nr 31/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Jordanów Śląski oraz do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

Wykazy dotyczy:
1. Sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej 

geodezyjnie jako działka gruntu nr 890/4 o pow. 0,0870 ha położona w obrębie Jordanów 
Śląski, gmina Jordanów Śląski 

2. Sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej 
geodezyjnie jako działka gruntu nr 890/5 o pow. 0,0870 ha położona w obrębie Jordanów 
Śląski, gmina Jordanów Śląski 

3. Sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej 
geodezyjnie jako działka gruntu nr 890/6 o pow. 0,0870 ha położona w obrębie Jordanów 
Śląski, gmina Jordanów Śląski 

4. Sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  oznaczonej 
geodezyjnie jako działka gruntu nr 890/20 o pow. 0,0874 ha położona w obrębie Jordanów 
Śląski, gmina Jordanów Śląski 

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 12 lipca 2022 r. do 02 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

Zaproszenie do konsultacji 
dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy 
Jordanów Śląski na lata 2022-2030
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwała nr XXXIV/194/2022 
Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 czerwca 2022 r.w sprawie zmieniającej 
uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jordanów 
Śląski w przedmiocie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 
2022-2030” oraz uchwałą nr XXV/141/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 
marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opra-
cowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2021 – 2030

zapraszamy
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, 
mieszkańców Gminy Jordanów Śląski oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem 
Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030.
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem 
można zgłaszać na Formularzu w terminie od 15 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy: 
przesłać na adres: Urząd Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 
Jordanów Śląski (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl - wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do 
Strategii”.
Strategia Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030 wraz z for-
mularzem zgłaszania uwag do projektu jest dostępna na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Jordanów Śląski www.jordanowslaski.pl.

Cała grupa naszych seniorów 
spisała się świetnie w roli począt-
kujących florystów, choć z po-
czątku wszyscy byli pełni obaw, 
że „nie damy rady”, „ może się 
nie uda”. Udało się i to z jakimi 
efektami! Cała grupa pracowała 
z ogromnym zapałem i zaangażo-
waniem pod czujnym okiem flo-
rystki Jolanty Supel. Nagrodą dla 
naszych seniorów były przepięk-
ne flowerboxy wykonane własno-
ręcznie z kwiatów ogrodowych.

Oprócz warsztatów florystycz-
nych odbył się również spacer z 
przewodnikiem po ogrodzie oraz 
ognisko z pieczonymi kiełbaska-
mi. „Przygoda dla Seniora” za-
kończyła się pełnym sukcesem.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej kieruje szczególne 
podziękowania dla Arboretum w 
Wojsławicach” za pomoc w reali-
zacji projektu oraz Pani Jolancie 
Supel naszej wspaniałej florystce 
za prowadzenie warsztatu.

28 czerwca  Gminny ośrodek Pomocy 
Społecznej w jordanowie Śląskim 
realizował projekt socjalny „Przygoda 
dla Seniora”. autorem projektu była 
Wiesława Król – pracownik socjalny 
GoPS. Projekt ten adresowany był 
dla seniorów po 60-tym roku życia, 
mieszkańców naszej gminy, a miejscem 
realizacji było magiczne arboretum w 
Wojsławicach.

Udana „Przygoda dla Seniora”

Realizatorem Gminnego 
Programu Rozwiązy wania 
Problemów Alkoholow ych 
jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Autorkami i realizatorkami 
wakacyjnego programu pro-
filaktycznego były Katarzyna 
Kozłowska i Joanna Partyka.

Program zajęć wakacyjnych 
został opracowany, w celu  zapew-
nienia  dzieciom wszechstronne-
go rozwoju  oraz kształtowania u 
nich nawyków zdrowego i aktyw-
nego spędzania czasu wolnego w 
okresie wakacji. Przeznaczony 
był dla uczniów klas I – VIII 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jordanowie Śląskim. 

Pierwszy dzień przebiegał pod 
hasłem ,,Z kulturą za pan brat”, 
był to wyjazd do kina w Bielanach 
Wrocławskich . W drugim dniu 
odbyła się wycieczka do  Zagrody 
Sudeckiej w Dobkowie, zwie-
dzanie  z przewodnikiem oraz 
udział w  laboratorium ,,Cztery 
żywioły.”

Kolejny dzień to wycieczka 
,,Śladami historii” do Suchej 
i Bolkowa- zwiedzanie zam-

ku Czocha i zamku Bolków. W 
ostatnim dniu zatytułowanym 
,,Jestem kreatywny” odbyły się 
warsztaty plastyczne oraz ogni-
sko z pieczonymi kiełbaskami w 
Kryształowicach.

Z tej propozycji wakacyjne-
go wypoczynku skorzystało 75 
dzieci i młodzieży.

Realizatorki  i uczestni-
cy programu składają gorące 
podziękowania:

W ó j t o w i  P a w ł o w i 
Filipczakowi i Agnieszce 
Krupińskiej za organizację 
wypoczynku oraz Małgorzacie 
Gwóźdź, Wiolecie Kusce, 
Joannie Łabowskiej, Barbarze 
Michna-Komaruk, Mari i 
Moszonce, Magdalenie Szulgacz 

za opiekę podczas wycieczek w 
ramach wolontariatu.

od 4 lipca do 7 lipca  
dzieci i młodzież z naszej 
gminy miały możliwość 
wzięcia udziału w 
wycieczkach i warsztatach 
twórczych, które zostały 
zorganizowane w 
okresie wakacji. zajęcia 
zostały  sfinansowanym 
ze środków uzyskanych 
z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 
przeznaczonych na 
realizację Gminnego 
Programu rozwiązywania 
Problemów alkoholowych 
na rok 2022.

Aktywne 
Wakacje

Pomiędzy miejscowościami 
Okrzeszyce a Rynakowice sa-
mochód fiat seicento zjechał do 
rowu. Kierowcy przy pomocy 
innych osób udało się wydostać 
z samochodu.

Działania straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia i udziele-

niu Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy rannemu kierowcy 
do czasu przyjazdu Zespołu 
Ratownictwa Medycznego. 
Razem z druhami z Żórawiny na 
miejscu działali druhowie z OSP 
KSRG Rzeplin oraz zespół JRG 9 
Wrocław.

oSP ŻóraWina

15 lipca w godzinach popołudniowych strażacy 
ochotnicy z Żórawiny zostali wezwani do wypadku 
drogowego.

„Zaparkował” w rowie

Na 157. km 
autostrady A4 
w  k i e r u n k u 
Katowic zderzyły 
się 4 samochody, 
w których łącznie 
podróżowało 8 
osób. W wyniku 
zdarzenia żaden 
z podróżują-
cych nie został 
poszkodowany. 

Do działań 
druhów należa-
ło zabezpieczenie 
miejsca zdarze-
nia do momentu 
przyjazdu policji.

*
W t r a kc ie 

prowadzonych czynności przy 
zdarzeniu doszło do kolejnej 
kolizji około 200 metrów dalej. 
W wyniku niezachowania odpo-
wiedniej odległości doszło do na-
jechania na tył przez samochody 

ciężarowe. Do działań druhów 
z Rzeplina i zespołu z JRG 9 
Wrocław należało zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia do momentu 
przyjazdu służby autostradowej.

oSP KSrG rzePlin 

12 lipca o 16.10 druhowie z oSP KSrG rzeplin 
wyjechali do kolizji drogowej.

Jeden wyjazd dwie kolizje
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Środki w wysokości 1 980 
589,00 zł  zostaną wykorzystane 
na budowę remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w miejscowości 
Węgry.

14 lipca dokonano symbolicznego wręczenia 
uzyskanego przez gminę Żórawina dofinansowania w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, III Edycji 
Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Poseł 
na sejm RP Paweł Hreniak przekazał dotację na ręce 
wójta Jana Żukowskiego.

Dofinansowanie w ramach III 
edycji Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych – 
PGR trafia do gminy Żórawina

Drodzy Mieszkańcy,
w związku z utrzymującymi się 
wysokimi temperaturami oraz 
niekorzystnymi prognozami 
pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
gminy Żórawina korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne 
korzystanie z wody.
Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej 
wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podle-
wania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania 
przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w 
godzinach od 6:00 do 23:00.
 Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci 
oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom 
sieci wodociągowej. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w 
celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby 
ochrony przeciwpożarowej.
Pamiętajmy, że woda jest niezbędna do życia i funkcjonowania ludzi, 
ale też w wielu obszarach świata jak i również w Polsce jest dobrem, o 
które należy wyjątkowo dbać.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Wójt Gminy Żórawina składa 
podziękowania wszystkim oso-
bom oraz instytucjom zaangażo-
wanych w organizację obchodów 
Dni Walki i Męczeństwa, które 
odbyły się 12 lipca 2022 r. w miej-
scowości Węgry oraz wszystkim 
uczestnikom uroczystości: przed-
stawicielom władz wojewódzkich, 
samorządowych, powiatowych, 
służbom mundurowym, szkołom, 
organizacjom społecznym i kom-
batanckim, zaproszonym gościom, 
pracownikom urzędu gminy i 
mieszkańcom Gminy Żórawina.

Od 2017 r. upamiętniamy 
mieszkańców polskich wsi.

Data obchodów jest symbo-
liczna i nawiązuje do pacyfikacji 
wsi Michniów w województwie 
świętokrzyskim, której dokonali 
niemieccy okupanci. Położony w 
pobliżu Suchedniowa Michniów 

stał się symbolem 817 spacy-
fikowanych wsi Polskich- jest 
nazywany Golgotą wsi polskiej. 
12 lipca 1943 r. Niemcy rozpo-
częli dwudniową pacyfikację 
Mnichowa – wsi położonej w la-
sach, której mieszkańcy sprzyjali 
partyzantom Armii Krajowej, 
zgrupowanym pod dowództwem 
por. Jana Piwnika „Ponurego” na 
pobliskim Wykusie. Najmłodszą 
ofiarą michniowskiej zbrodni był 
Stefan Dąbrowa – miał dziewięć 
dni, gdy został wrzucony do pło-
nącego domu. Wieś zrównano z 
ziemią. W czasie pacyfikacji lub 
w związku z nią zamordowano 
204 osoby.

Polska wieś wycierpiała bar-
dzo wiele, z różnych rąk, wspierała 
polską partyzantkę, włączała się 
w działania konspiracyjne oraz 
pomoc.

Podziękowania dla osób 
zaangażowanych w organizację 
obchodów Dni Walki i 
męczeństwa Wsi Polskiej

Dzień Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej (ustanowiony 29 
września 2017 roku), to polskie 
święto państwowe, obchodzone 
12 lipca, w rocznicę pacyfikacji 
Michniowa, poświęcone miesz-
kańcom polskich wsi za ich pa-
triotyczną postawę w czasie II 
wojny światowej.

Tegoroczne obchody rozpo-
częły się o godzinie 11:00 przed 
pomnikiem Wincentego Witosa 
w Węgrach.

Swoją obecnością uświet-
nili je: poseł na Sejm RP Paweł 
Hreniak, wicewojewoda Jarosław 
Kresa, starosta powiatu oław-
skiego Zdzisław Brezdeń, wójt 
gminy Kobierzyce Ryszard 
Pacholik, wójt gminy Borów 
Waldemar Grochowski, wójt 

gminy Żórawina 
Jan Żukowski, 
przedstawiciel 
Wojewódzkiego 
Sztabu 
Wojskowego 
we Wrocławiu 
m j r  M a r e k 
Dąbrowski, 
dyrektor 
Oddzia łu IPN 
we Wrocławiu 
d r  P a w e ł 
Rozdżestwieński 
oraz naczelnik 
Wojciech Trębacz, 
przewodni-
czący Sejmiku 
Województwa 
Dolnośląskiego 
Andrzej Jaroch, 
radny Sejmiku 
Województwa 

D o l n o ś l ą s k i e g o  Ty t u s 
C z a r t o r y s k i ,  S t a n i s ł aw 
Ułaszewski – prezes Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej okręg dolnośląski, ma-
jor Jan Paluchniak- prezes środo-
wiska Batalionów Chłopskich, 
dowódca 16 Dolnośląskiego 
Brygady Obrony Terytorialnej 

p ł k  A r t u r  B a r a ń s k i , 
Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Kresowej z Wrocławia, 
przedstawiciele z Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu 
oraz Komisariatu Policji w 
Kobierzycach, dyrektor Związku 
Ślęza Oława Andrzej Ćwiek, 
prezes “Inwestrol” Józef Śliwa, 

instytucje rolnicze – KOWR, 
ARiMR, przedstawiciele władz 
samorządowych – członkowie 
Zarządu Powiatu, radni powia-
towi, gminni, sołeccy, żołnierze 
garnizonu Wrocław, organizacje 
kombatanckie, Dzierżoniowska 
Gr upa Rekonst r u kc y jna , 
Szkoła Podstawowa z Borku 

Strzelińskiego, Polakowic, 
Węgier, Żórawiny, dyrektorzy 
szkół, sołtysi, Kolo Gospodyń 
Wiejskich w Węgrach i pracow-
nicy urzędu gminy, proboszcz: 
ks. mgr Adam Andrejczuk.

Po przemówieniach gości, 
kompania honorowa oddała 
salwę honorową. Wyjątkowym 

punktem obchodów było 
uhonorowanie wójta Jana 
Żukowskiego medalem AK przez 
prezesa Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej okręg 
dolnośląski.

Następnie delegacje złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów przy 
pomniku Wincentego Witosa 
oraz odbył się przygotowany przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w 
Węgrach występ patriotyczny.

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Węgrach przygotowało dla gości 
poczęstunek w postaci wiejskiego 
stołu.

Ceremoniał poprowadził 
Wojciech Trębacz z IPN Oddz. 
Wrocław.

12 lipca w miejscowości Węgry, odbyły się 
Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 
zorganizowane przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
we Wrocławiu oraz Gminę Żórawina.

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej w Żórawinie
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Niemieckie uprawnienia - szybko, łatwo, tanio
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Kupię ciągniki,
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i maszyny rolnicze
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Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku oraz Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego  2

Z uwagi na pandemię 
COVID-19, współpraca 
zagraniczna Powiatu 
Wrocławskiego w ciągu 
ostatnich dwóch lat 
przybrała nowy, wirtualny 
wymiar. Dotychczasowe, 
bezpośrednie spotkania 
partnerów zastąpiły 
wideokonferencje.  2

Obrady polsko-francuskiej Komisji 
Mieszanej w cieniu pandemii

Wizyta Aglomeracji Wrocławskiej na budowie 
Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości  16

Żórawina: 
Zakończenie 
budowy boisk 
wielofunkcyjnych

Siechnice: 
Zakończyła się 
budowa węzłów 
w Siechnicach i 
Świętej Katarzynie

Kąty Wr. w pierwszej trójce 
najlepszych 
gmin na 
Dolnym Śląsku

Czernica: Przejazdy 
pasażerskie 
na linii 292 
już w grudniu!  7

Mietków: 
Seniorzy w 
Lumina Park

I miejsce 
dla gminy 
Kobierzyce

Rozwój dróg rowerowych 
w powiecie wrocławskim  3

Dzień 
Seniora w 
Jordanowie Śl.

 5

 15

 11

 14

 12

 9

W związku z nowymi projektami medialnymi nawiążemy 
współpracę z firmami i osobami - chętnie z poszukującymi 
dodatkowego dochodu. Współpraca dotyczy jednej z trzech sfer: 
• pozyskiwanie klientów reklamowych
• pisanie tekstów i tworzenie treści do gazet oraz do portali
• rozbudowa, tworzenie i rozwój naszych nośników internetowych

PRACA ZDALNA • WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE
przyślij aplikację lub krótką informację o sobie:

kontakt:  biuro@otomedia.pl
Otomedia sp. z o.o.     www.otomedia.pl  

Praca zdalna (także dodatkowa) 
w naszych gazetach i portalach

10 lipca, kompleks wypo-
czynkowo – sportowy Ośrodek 
Sportów Wodnych i Rekreacji 
Powiatu Wrocławskiego w 
Borzygniewie, był główną areną 
dla wydarzenia „Bezpieczne wa-

kacje nad wodą”, zorganizowa-
nego dla mieszkańców Powiatu 
Wrocławskiego.  

Głównym celem akcji zain-
augurowanej przez starostę po-
wiatu wrocławskiego – Romana 

Potockiego  były pokazy resu-
scytacji krążeniowo – odde-
chowej (RKO) oraz promocja 
bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą poprzez edukację i 
zabawę. Instruktaż udzielania 
pierwszej pomocy na fanto-
mach zorganizowała Fundacja 
Aktywni Ślężanie w ramach 
dotacji pozyskanej  ze środ-
ków Powiatu Wrocławskiego. 
Ponadto odbyły się pokazowe 
działania Służb ratowniczych 
z użyciem sprzętu motoro-
wodnego, a to wszystko dzię-
ki Dolnośląskiemu WOPR.  
Policjanci z Komendy Miejskiej 

W czasie rozprężenia wakacyjnego, pamiętać trzeba, 
że woda, nawet ta z pozoru spokojna, przy braku 
zachowania zasad bezpieczeństwa kryje w sobie wiele 
pułapek.

Bezpieczne wakacje nad wodą

Policji we Wrocławiu rozdawali 
wśród najmłodszych materia-
ły o charakterze edukacyjnym, 
m.in. kolorowanki, czytanki, 
breloczki, kamizelki odblasko-
we, worki na plecy odblaskowe.

Czas wakacyjnych eskapad nie 
zwalania nas z myślenia o bezpie-
czeństwie swoim i innych.

DOTACJE NA OCHRONĘ ZABYTKÓW NA 
ROK 2023
Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 
2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, 
znajdujących się na stałe w granicach administracyjnych powiatu wrocławskiego
 Wysokość środków finansowych na dotacje w 2023 roku wynosi 300 000 zł. 
Wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 10 000 zł i wyższa niż 50 000 zł. Ostateczną 
wysokość środków określi Rada Powiatu Wrocławskiego w uchwale budżetowej na rok 2023.
Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą zrealizowane po terminie zawarcia 
umowy z Powiatem Wrocławskim. Niemożliwa jest refundacja wydatków poniesionych 
przed datą zawarcia umowy. Termin realizacji zadania i poniesienia wydatków musi się mieścić 
w okresie pomiędzy 15.04.2023 r. a 30.11.2023 r. W tym okresie należy wykorzystać środki 
poprzez zapłatę za zrealizowane zadanie.
O dotację może się ubiegać Każdy podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, 
będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej 
ewidencji zabytków, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użyt-
kowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja może być udzielona w wysokości do 20% nakładów koniecznych wynikających 
z kosztorysu na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Termin naboru wniosków - od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
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