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Gmina Kąty Wrocławskie przeznaczyła duże kwoty na realizację 
inwestycji drogowych. Zaplanowane zostały inwestycje, które są 
kontynuacją zadań wcześniejszych jak również przewidziane zo-
stały nowe inwestycje oraz dokumentacje projektowe, których 
realizacja nastąpi w przyszłych latach.
Realizacja zadań kontynuowanych:
1. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich na Osiedlu Kwiato-

wym. Zakres robót obejmuje budowę dróg i chodników wraz 
z kanalizacją deszczową i zbiornikiem bezodpływowym wód 
opadowych. Wykonawcą robót jest „BUDROMOS” J.T. Bień-
kowscy, spółka jawna z Legnicy. 

2. Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich. Za-
kres robót obejmuje budowę nawierzchni placu targowego 
wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekryciem poło-

wy targowiska, montaż kontenera socjalnego z podłączeniem 
do kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i zasilania ener-
getycznego. Wykonawcą robót jest „DOLBUD-SYSTEM” Za-
kład Robót Budowlanych, Sp. z o.o. z Wrocławia.

3. Kontynuowane są prace projektowe chodnika ze ścież-
ką rowerową w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich 
(na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską w kie-
runku do autostrady). Zakres projektu obejmuje ścież-
kę rowerową z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową. 
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Kąty Wrocław-
skie oraz Województwo Dolnośląskie. Wykonawcą prac 
projektowych jest Biuro Opracowywania Programów  
i Obiektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek  
z Chełma.

1. Budowa ul. Jarzębinowej w Smolcu przewidziana jest do re-
alizacji w latach 2013 i 2014, będzie realizowana w ramach 
programu inicjatyw lokalnych. Zakres robót obejmie budowę 
drogi wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową oraz oświe-
tleniem ulicznym.

2. Przebudowa drogi na odcinku Krzeptów – Smolec (ul. 
Wiśniowa). Zakres robót zaplanowany do realizacji  
w bieżącym roku obejmuje wykonanie ogrodzenia oddzielają-
cego drogę od Portu Lotniczego we Wrocławiu. 

3. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kątach Wrocław-

skich. Zakres robót przewiduje wykonanie alejek w obrębie 
rozbudowywanej części cmentarza, budowę kolumbarium 
oraz przygotowanie pierwszej części pól grzebalnych (od stro-
ny istniejącego cmentarza). Obecnie trwa postępowanie prze-
targowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. 

O dalszych zamierzeniach inwestycyjnych będziemy pisać w ko-
lejnych biuletynach.

Wydział PRiI

CO nOWegO W inWeStyCJaCh dROgOWyCh?

nOWe zadania inWeStyCyJne:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich zaprasza lokalne firmy do 
prezentacji podczas Święta Lokalnej Przedsiębiorczości, które odbędzie 
się 29 czerwca 2013 r. na placu przy GOKiS. Kontakt: Siedziba SPK Kąty 
Wrocławskie ul. 1 Maja 11, tel. 71 31 67 214.
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INFORMACJE Z UMIG

Dnia 28 marca 2013 roku odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich. Tematami przewodnimi były:
1. Ocena rozdysponowania rezerwy budżetowej za 2012 rok.
2. Informacja o demografii w latach 2008-2012 w kontekście 
wydatków na oświatę oraz planowanej liczebności dzieci  
w oddziałach, w gminnych placówkach oświatowych.

Ad 1. Wykorzystanie rezerwy budżetowej omówiła Skarbnik 
Gminy 
pani Małgorzata Wujciów. Rezerwa budżetowa na 2012 rok 
wynosiła 500 tys. złotych. Na zadania bieżące Burmistrz wydał 
kwotę 150 tys. zł, na zadania zarządzania kryzysowego 8.700 
zł, wykorzystanie rezerwy inwestycyjnej 196 tys. zł. Pozostała 
kwota niewykorzystanej rezerwy wynosi 155.300 zł. Wszyst-
kie wydatki Rada uznała za zasadne, a były to sprawy nie ujęte  
w planie budżetu.
Ad 2. Informację o demografii dzieci w latach 2008-2012 oraz 
przyczynach rosnących kosztów oświaty i wychowania przed-
stawił dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Ma-
rek Osiński. Radni Rady Miejskiej oraz dyrektorzy  szkół, panie: 
Lidia Reps-SP1 i Agnieszka Górska- Gimnazjum Kąty Wrocław-
skie, Marzenna Fedzin SP Sadków, Beata Łozowska- SP Mał-
kowice analizowali przyczyny rosnących z roku na rok kosztów 
utrzymania oświaty i wychowania, które przedstawię poniżej:
- wzrosło zainteresowanie wychowaniem przedszkolnym dzieci 
postrzeganego jako ważny czynnik w ich rozwoju, 
- wzrosła potrzeba uczęszczania dzieci do przedszkoli i do świe-
tlic szkolnych, również z powodów ekonomicznych rodzin.  
W związku z powyższym trzeba było zwiększyć zatrudnienie na-
uczycieli do tej opieki oraz pracowników obsługi, o 26 etatów.
W 2008 roku liczba dzieci w przedszkolach wynosiła 418, a w 
2012 liczba prawie podwoiła się i wynosi 916 dzieci. Liczba 
dzieci urodzonych nie wzrasta, natomiast podwaja się licz-
ba przedszkolaków. Wydatki na przedszkola gminne w 2008 
roku wynosiły 1 mln zł, a w 2012 wynoszą 5 mln, łącznie z 
dotacjami Gminy do przedszkoli prywatnych. Gmina wy-
budowała także dwa Przedszkola: w Kątach Wrocławskich  
i w Smolcu, za łączną kwotę około 13 mln zł. 
To ważne: Gmina nie otrzymuje subwencji do Przedszkoli. 
Związek Miast Polskich zbiera od gmin szacunkowe koszty i 
alarmuje, że żądania resortu edukacji doprowadzą do poważ-
nego kryzysu gminnych finansów i że ich spełnienie zablokuje 
większość planowanych inwestycji w całym kraju.  
Z danych biura ewidencji ruchu ludności wynika, że liczba dzieci 
urodzonych w 2008 wynosi 299, wg stanu na luty 2013, a w roku 
2012 urodziło się 250 dzieci, 
Tendencje są malejące ale wiemy, że sytuacja jest  inna. Liczba 
mieszkańców wzrasta ale sporo osób nie jest jeszcze zameldo-
wanych.  
W tej sytuacji zwracam się do przybywających do naszej Gminy 
rodzin, o zgłaszanie w urzędach skarbowych miejsca swojego 
zamieszkania w naszej Gminie, nawet bez konieczności zmia-
ny miejsca zameldowania- jeśli jest taka potrzeba. Wówczas 
podatki Wasze zasilą nasz budżet, dla dobra naszej wspólnej 
przyszłości, dla dobra naszych dzieci, dla tworzenia warunków 
rozwoju przedsiębiorczości.
Warto wiedzieć, że obecnie w gminie Kąty Wrocławskie za-
meldowanych jest 20.448  mieszkańców, w tym w mieście Kąty 
Wrocławskie jest 5.979 mieszkańców. W poprzednich latach 
liczba mieszkańców wynosiła: w 2011- 20.404, w 2008- 19.197, 
w 2005- 17.972.
a teraz o przyczynach wzrostu kosztów utrzymania szkół:
Liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2008 
roku wynosiła 1.759, a w 2012 roku 1.801 uczniów.
 x W kilku oddziałach szkolnych jest zbyt mała liczba uczniów,
 x od 2008 roku wzrastają płace nauczycieli o około 10% w każ-
dym roku,
 x wzrastają płace z tytułu awansu zawodowego nauczycieli, 
zwiększa się liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowa-
nych. Na 202 etaty jest 106 etatów nauczycieli mianowanych i 
49 etatów nauczycieli dyplomowanych,
 x rosną ogólne koszty utrzymania oświaty, lecz nie są to koszty więk-
sze niż w gminach w powiecie. Koszt jednego ucznia z przedszko-
lakami włącznie w naszej Gminie wynosi średnio 9.322 zł rocznie,  
a w powiecie od 8.817 do 10.091 zł rocznie.  Subwencje oświa-
towe przekazywane Gminie na jednego ucznia wynoszą 5.100 
zł rocznie. Na dzieci przedszkolne nic nie otrzymujemy.

Wnioski, które nasuwają się, są następujące:
 x należy minimalizować ilość  oddziałów o małej liczbie uczniów  
w szkołach.
 x trzeba dostosować rejonizację szkół w celu odciążenia szkoły  
w Smolcu i w Sadkowie, oraz przekierowanie dzieci do szkół 
do Małkowic i Gniechowic, w których są możliwości przyjęcia 
sporej liczby dzieci i zapewnienie tym samym optymalizacji li-
czebności oddziałów w Gminie. 
 x zmniejszać koszty eksploatacji i utrzymania obiektów przy za-
stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w ogrzewaniu i oświetle-
niu.  Sprawy te będą rozważane przez właściwe komisje Rady  
i będą omawiane na najbliższej sesji.

Są to wstępne wnioski Rady, które Burmistrz z dyrektorami 
szkół doprecyzuje. Cokolwiek zrobimy w powyższych sprawach 
nie powinny cierpieć dzieci. Potrzeba zapewnienie dobrych wa-
runków nauczania wymaga optymalnych rozwiązań. Badania 
wykazuję, że pierwszorzędnym znaczącym  czynnikiem efektów 
nauczania są kwalifikacje i motywacja nauczycieli. W klasach na-
uczania początkowego liczba dzieci nie powinna być liczna.
Rada Miejska uchwaliła plany zagospodarowania przestrzen-
nego.
 x w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków dla obszarów 
w rejonie ulic Morelowej i Wiśniowej,
 x w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Ką-
tach Wrocławskich z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodaro-
wania przestrzennego Baranowice-Bliż,
 x w sprawie zmiany uchwały nr XVII/165/12 Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrębów Sadków i Sośnica-Różaniec, 
dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej,
 x w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/238/12 Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012 roku w spra-
wie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Strzeganowice, gmina Kąty Wrocławskie,
 x w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/318/09 Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca  2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Małkowice, gmina Kąty Wrocław-
skie, dla południowej części obrębu,
 x w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/317/09 Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca  2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Pietrzykowice, gmina Kąty Wro-
cławskie, dla północno-zachodniej części obrębu Pietrzykowi-
ce-Rybnica,

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów- Szyma-
nów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Sokolniki, nie została uchwalo-
na z powodu wątpliwości zgłoszonych przez mieszkańców, doty-
czących szkodliwości elektrowni wiatrowych przy odległościach 
zaproponowanych w projekcie. 
zapytania radnych dotyczyły:
 x działań Gminy w sprawie ochrony powietrza, czy będą kontrole  
i kary dla sprawców domowych spalarni śmieci, zatruwających 
powietrze,
 x projektu budowlanego zabezpieczenia trwałej ruiny w Smolcu, 
czy będzie wykonany do listopada br., w celu umożliwienia po-
zyskania środków zewnętrznych na ten cel,
 x zmiany oznakowania ulic Brzozowej, Dębowej, Akacjowej, Ja-
rzębinowej w Kątach Wrocławskich w celu podporządkowanie 
dróg przyległych do ulicy Brzozowej,
 x zagospodarowania terenu ze wszystkich stron Ratusza, czy bę-
dzie opracowywany projekt, proponuje się aby przy okazji tych 
prac zaprojektować zagospodarowanie skweru gminnego przy 
ul. Sikorskiego obok Kościoła, 

Odpowiedzi na te pytania będę umieszczone na stronie głów-
nej Gminy, w zakładce informacje Rady Miejskiej, po zatwier-
dzeniu protokołu sesji, w kwietniu.

następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 kwietnia.
tematami będą: 
Analiza dochodów i wydatków bieżących Gminy w 2011 i 2012 
roku oraz wskazanie możliwych oszczędności w utrzymaniu jed-
nostek budżetowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

inFORMaCJe O PRaCy Rady MieJSKieJ
W KĄtaCh WROCłaWSKiCh
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POliCyJna 997
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Włamanie do samochodu
W Gniechowicach nieznany sprawca wybił 
boczną szybę w samochodzie marki Skoda 
skąd następnie skradł teczkę biurową oraz 
sztuczne damskie futro o wartości 350 zł na 
szkodę Moniki B.
Kradzież  audi a-4
W Mokronosie Dolnym z terenu posesji doko-
nano kradzieży Audi A-4 o wartości 35 000 zł 
na szkodę obywatela Korei Południowej.
Kierował samochodem będąc pod wpływem 
narkotyków
Policjanci Ruchu Drogowego na autostradzie 
A-4 zatrzymali do kontroli drogowej samo-
chód marki VW Polo. Podczas wykonywania 
czynności służbowych ujawnili, że kierowca 
pojazdu, 21-letni mieszkaniec Żarowa dziwnie 
się zachowuje. Jak się później okazało kierow-
ca VW Polo kierował pojazdem będąc pod 
wpływem narkotyków. Jest to przestępstwo 
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 
dwóch.
Kierowca busa ( 2,16 promila alkoholu )
Policjanci Ruchu Drogowego w Pietrzykowi-
cach zatrzymali do kontroli drogowej busa 
marki Mercedes Sprinter przeznaczonego do 
przewozu osób, w którym było 16 pasażerów. 
Kierowca busa wydmuchał na alkoteście 2,16 
promila alkoholu. Przez najbliższe lata nie bę-
dzie miał okazji kierować jakimkolwiek pojaz-
dem ponieważ zatrzymano mu prawo jazdy, 
ponadto odpowie karnie za kierowanie pojaz-
dem będąc w stanie nietrzeźwości.
Poszukiwany listem gończym
Policjanci z Komisariatu Policji w Kątach Wro-
cławskich zatrzymali 25-letniego mieszkańca 
Kudowy Zdroju poszukiwanego Listem Goń-
czym przez Sąd Rejonowy w Środzie Wiel-
kopolskiej w celu odbycia kary pozbawienia 
wolności.
areszt za napad na stróża 
W jednej z miejscowości na terenie gminy 
Kąty Wrocławskie trzech młodych mężczyzn 
po wcześniejszej imprezie alkoholowej posta-
nowiło wyjaśnić pewne sprawy ze stróżem pil-
nującym zabudowań pałacowych. Z zamasko-
wanymi twarzami wpadli do pomieszczenia 
stróżówki i zaczęli bić pięściami i kopać 61-let-
niego mężczyznę powodując u niego liczne 
obrażenia ciała i głowy. Następnie dokonali 
kradzieży 40 zł, piły spalinowej oraz paliwa. Po 
kilku godzinach zostali zatrzymani przez poli-
cjantów z Kątów Wrocławskich. Sąd Rejonowy 
w Środzie Śląskiej zastosował wobec napast-
ników trzymiesięczny areszt. Jest to przestęp-
stwo rozboju, zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat dwunastu.
Młodzieńczy temperament prosto z westernu
W Kątach Wrocławskich w jednym z miesz-
kań trzech młodych mężczyzn urządziło liba-
cję alkoholową. Jeden z nich zaczął strzelać  
z okna, z pistoletu pneumatycznego na meta-
lowe kulki do zaparkowanych przed blokiem 
samochodów. W trzech pojazdach zostały 
uszkodzone szyby i karoserie na łączną kwotę 
3000 zł. 19-latek zakupił pistolet na który nie 
jest wymagane zezwolenie rok temu w sklepie 
z militariami we Wrocławiu. Nie potrafił wy-
tłumaczyć swojego zachowania. Teraz będzie 
musiał naprawić szkodę oraz odpowie karnie 
za swój czyn.

asp. Adam Kowal

inFORMaCJa USC
Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
informujemy, że w 2013 roku będzie istniała 
dodatkowo możliwość zawarcia związku mał-
żeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu 
Stanu Cywilnego w następujące soboty tj.:
11.05.2013; 15.06.2013; 20.07.2013; 
10.08.2013; 21.09.2013; 19.10.2013; 
23.11.2013;         07.12.2013.
Przypominamy, że termin oczekiwania na 
zawarcie związku małżeńskiego cywilnego 
wynosi miesiąc.

Ponadto bardzo prosimy wszystkie małżeń-
stwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, któ-
re w 2013 roku obchodzą rocznicę 50-lecia, 
60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego 
i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przy-
znawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale o kontakt  telefoniczny pod nr 
71/390-72-11, bądź osobiste zgłoszenie jubi-
leuszu w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój 
nr 3). Ponadto informujemy, że czas oczekiwa-
nia na medale wynosi od 4 do 8 miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego

RazeM MOżeMy WięCeJ!
Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy po raz kolejny apelujemy  i  szczerze zachęcamy do rozli-
czania się z podatku dochodowego /PIT/ w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, ul. ks. Czesława 
Klimasa 34 we Wrocławiu, do którego jest terytorialnie przypisana gmina Kąty Wrocławskie.
Kierujmy się hasłem: Tu mieszkamy, tu płacimy.  
Zgodnie z ustawą o dochodach JST, gmina otrzymuje udziały z podatku od wynagrodzeń w 
wysokości 37,42% odprowadzanego do US przez pracodawców.  Pracodawcy przekazują po-
datek zgodnie z podanym przez pracownika miejscem zamieszkania . Jeśli jest ono inne niż 
miejscowość z terenu naszej Gminy, to zasilany jest budżet Wrocławia lub innej gminy.
Nasz budżet  w większości składa się z  podatków.  To właśnie z podatków  gmina buduje 
i remontuje. Utrzymuje szkoły i  przedszkola. Ponosi nakłady finansowe na wiele dziedzin 
Naszego życia inwestując w kapitał ludzki i infrastrukturę społeczną, aby żyło się Nam coraz 
lepiej, a nasze dzieci miały dobre warunki do nauki i wypoczynku. Staramy się żeby Nasze 
przedszkola były ładne i kolorowe. Jednak do tego wszystkiego potrzebne są pieniądze.
Nie osiągniemy tego bez pomocy Państwa - Naszych Mieszkańców.  Wystarczy tak niewiele.

Jak płacić podatki w Kątach Wrocławskich? To bardzo proste. Aby zacząć płacić podatki 
w Gminie Kąty Wrocławskie wystarczy wypełnić jeden składający się z jednej strony formu-
larz zaP-3 i wysłać pocztą lub przekazać osobiście do urzędu skarbowego. 

Skarbnik Miasta i Gminy Kąty Wr.

Małgorzata Wujciów

śWięCOnKa W CzeRńCzyCaCh
W Wielką Sobotę w Świetlicy Wiejskiej w Czerńczycach odbyło się tradycyjne święcenie pokar-
mów. Salę w świąteczny wystrój udekorowały dzieci z tutejszej Kuźni pod kierunkiem wycho-
wawczyni B. Brodnickiej. Wśród dzieci, które przyczyniły się do tak pięknego wystroju były: K. 
Ślusarczyk, N. Wiśniewska, K. Ślusarczyk, A. Wiśniewska, M. Bednarek, A. Misiak, M. Bednarek, 
K. Misiak, E. Trzaska, P. Wasala, E. Michór, M. Wąsala, P. Wasala, Z. Salawa, K. Wiśniewski, S. 
Wiśniewski, A. Wąsala. 
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giMnazJaliśCi na tROPie 
eleKtROśMieCi

Wiele życiowych udogodnień uzyskujemy 
dzięki sprzętowi elektrycznemu i elektronicz-
nemu. Wyższy standard życia, dostępność  
produktów oraz lansowana moda  sprawiają, 
iż kupujemy lub zamieniamy taki sprzęt dużo 
częściej niż jeszcze kilkanaście lat  temu. Efek-
tem tego jest to, że każdego roku powstaje w  
Polsce ponad 300 tys. ton elektroodpadów, z 
których tylko  20% podlega selektywnej  zbiór-
ce i bezpiecznej dla środowiska naturalnego 
utylizacji. 
Stare sprzęty wyrzucamy. Niestety nie wszy-
scy wiedzą, że nie wolno nam wyrzucać ich 
do śmietnika bo zagrażają środowisku! Jako  
użytkownicy różnych urządzeń  rzadko zasta-
nawiamy się z czego tak naprawdę powstaje 
dany  wyrób, a w każdym  razie  nie  zwracamy  
szczególnej uwagi na jego skład jednostkowy.  
Tymczasem bez względu na jego funkcjonal-
ność i estetykę, zawiera materiały, które nie-
prawidłowo użyte mogą stanowić zagrożenie 
dla środowiska naturalnego, a nawet zdrowia 
człowieka. Są to m.in. toksyczne metale cięż-
kie: ołów, rtęć, kadm,  beryl – dlatego elek-
troodpady zaliczane są do grupy odpadów 
niebezpiecznych, wymagających właściwego 
zagospodarowania. 
Wyrzucanie elektroodpadów do kosza na  

śmieci oraz składowanie na wysypiskach od-
padów grozi nie tylko karą grzywny (do 5 000 
zł), ale przede wszystkim stwarza zagrożenie 
przedostawania się do gleby i wody niebez-
piecznych dla zdrowia i życia substancji. 
Kupując sprzęt elektryczny i elektroniczny 
spójrzmy na informację zamieszczoną przez 
producenta  dotyczącą  dalszych losów  za-
kupionego produktu. Widoczny znak prze-
kreślonego pojemnika na śmieci informuje, iż    
przedmiot podlega obowiązkowi recyklingu 
oraz unieszkodliwienia. Sprzęt oznaczony ta-
kim znakiem  nie może zostać po prostu wy-
rzucony do kosza na śmieci. 
 Po  okresie jego użytkowania powinniśmy  
przekazać powstały  elektroodpad do wyzna-
czonego punktu zbiórki, z którego zostanie  on  
dalej przewieziony do wyspecjalizowanego  
zakładu przetwarzania. W bezpiecznych wa-
runkach nasza zużyta pralka czy lodówka zo-
staną zdemontowane oraz poddane utylizacji. 
 Nowe  unormowania prawne w zakresie wła-
ściwego  zagospodarowania  e-odpadów spra-
wiły, iż przy zakupie nowego sprzętu mamy 
prawo domagać się od sprzedawcy przyjęcia 
od nas starego urządzenia bezpłatnie. Zgod-
nie z zasadą 1:1 możemy oddać sprzęt w ilości 
równej zakupionemu  produktowi. Pozostaw-
my naszą Ziemię wolną od elektrośmieci!

Uczniowie z Gimnazjum w Kątach Wr.

gRUPa ReKOnStRUKCyJna  
W KĄtaCh WROCłaWSKiCh

W związku z przypadającą w tym roku 200 
setną rocznicą tzw. „Wojny wyzwoleńczej”, 
Towarzystwo Ślężańskie z Sobótki zorgani-
zowało spotkanie historycznych oddziałów 
rekonstrukcyjnych. Jednym z punktów tego 
spotkania był apel i złożenie wieńca przed 
mauzoleum marszałka Blüchera koło Krobie-
lowic, bohatera tamtych wydarzeń, przez gru-
pę rekonstrukcyjną „Feldartilerie Kröllwitzer 
Land” z Niemiec. Ze względu na nasze zaan-
gażowanie w program renowacji tego obiektu 
otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału 
w tej uroczystości. Po jej zakończeniu zapro-
siliśmy gości do Regionalnej Izby Pamięci, aby 
także zapoznali się z historycznymi związkami 
naszego miasta z tą rocznicą oraz jego prze-
szłością .

Z URZĘDEM SKARBOWYM Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy. Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, wspierając w ten sposób realizację ważnego celu 
społecznego. Podatnicy sami decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe 
otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z której nazwą i efektami 
działania już się wcześniej spotkali.

Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicz-
nego, której chcesz przekazać 1% podatku 
dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę 
podmiotów Organizacji Pożytku Publiczne-
go można odnaleźć w Internecie na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organi-
zacji-pozytku-publicznego. W biuletynie za-
mieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu 
naszej gminy.
Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę  
w rocznym zeznaniu podatkowym (Pit-36, 
Pit-36l, Pit-37, Pit-28, Pit-38). Rubryki zaty-
tułowane są Wniosek o przekazanie 1% po-
datku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, 
pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Są-
dowym organizacja, której chcesz przekazać 
1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysoko-
ści podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy 
przekazać dla OPP. 
Pamiętaj! nie może ona przekraczać jednego 
procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do 
pełnych dziesiątek groszy w dół.
Krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę 
dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci 
urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrą-
cone zostaną koszty przelewu. 1% na konto 
wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy 
zapłacisz należny podatek w pełnej jego wy-
sokości.

ORganizaCJe POżytKU PUBliCznegO 
W gMinie KĄty WROCłaWSKie:

• PODARUJ 1% swojego podatku na rehabi-
litacje Małgosi Kozy. W PIT-cie należy wpi-
sać: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  
Numer KRS: 0000037904. Informa-

cje uzupełniające: Małgorzata Koza,  
www.malgosiakoza.pl

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: 
STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  
Numer KRS: 0000110993.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Fundacji „Lepszy Start”.  
W PIT-cie należy wpisać: Fundacja „Lepszy 
Start” Numer KRS: 0000317555.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II 
z Jaszkotla. W PIT-cie należy wpisać: Za-
kład Opiekuńczo - Leczniczy dla dzieci 
imienia Jana Pawła II prowadzony przez 
zgromadzenie sióstr Maryi Niepokalanej.  
Numer krs: 0000242402.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Fundacji Przedszkolaki z Pie-
trzykowic. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja 
„Przedszkolaki”. Numer KRS: 0000293678.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Stowarzyszenia „Krzyś”.  
W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE 
„KRZYŚ” Numer KRS: 0000228742.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową HUFCA W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpi-
sać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA.  
Numer KRS:  0000264246. W informa-
cjach uzupełniających dodać: HUFIEC  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH (wtedy te pieniądze z 
wpłat zostaną nam przekazane).

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Sła-
womira Wilczyńskiego – strażaka z Kątów 
Wrocławskich, który uległ wypadkowi  

w czasie pełnienia służby. W PIT-cie nale-
ży wpisać: 1% dla „SŁAWEK” Numer KRS: 
0000050135.

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Mar-
ty Kopeć. W PIT-cie należy wpisać: Fun-
dacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
Numer KRS: 0000037904. Informacje uzu-
pełniające: dla Marty Kopeć 1413

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

• PODARUJ 1% STOWARZYSZENIU ARTEO 
W PIT-cie należy wpisać: Stowarzyszenie  
ARTEO. Numer KRS: 0000332104.

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Grzego-
rza Pawlaka W PIT-cie należy wpisać: Funda-
cja dzieciom „Zdążyć z pomocą” Numer KRS: 
0000037904. Informacje uzupełniające: 
Grzegorz Pawlak

• PODARUJ 1% swojego podatku dla chorują-
cego na rzadką chorobę genetyczną – dys-
trofię mięśniową Duchene’a Michała Cymer-
man W PIT-cie należy wpisać: 1% dla Michała 
Cymerman . Numer KRS: 0000325747. Infor-
macje uzupełniające: Monika Spirydowicz

• PODARUJ 1% swojego podatku MARICE 
KASSAN  W PIT-cie należy wpisać: Fundacja 
„Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełno-
sprawnych z Wadami Rozwojowymi. Numer 
KRS: 0000303590. Informacje uzupełniają-
ce: MARIKA KASSAN

• PODARUJ 1% swojego podatku Grzegorzowi 
Pawlakowi. W PIT-cie należy wpisać: FUNDA-
CJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”. Numer 
KRS: 0000037904. Informacje uzupełniają-
ce: Grzegorz Pawlak

Weronika Szwaj

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
otoczenie, 
której nazwą i efektami działa
 
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
organizacji
gminy. 

Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
28, PIT-38)
pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

Krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 
wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny 

1. PODARUJ
jest szansą na normalne życie. 
W PIT-cie należy wpisać: 
Numer KRS: 
Informacje uzupełniające: 
2. PODARUJ
W PIT-cie należy wpisać: 
Numer KRS: 
3. PODARUJ 
W PIT-cie należy wpisać:
Numer KRS: 
4. PODARUJ 
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla
W PIT-cie należy wpisać: 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA
Numer KRS
5. PODARUJ 
W PIT-cie należy wpisać:
Numer KRS: 
5. PODARUJ 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa
której nazwą i efektami działa

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
organizacji-pozytku-publicznego

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
38). Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 
wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
PODARUJ 1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

jest szansą na normalne życie. 
cie należy wpisać: 

Numer KRS: 0000037904
Informacje uzupełniające: 

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 
cie należy wpisać: 

Numer KRS: 0000110993
PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać:
Numer KRS: 0000317555

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla

cie należy wpisać: 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA
Numer KRS: 0000242402

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową
cie należy wpisać:
KRS: 0000293678

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab

podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa
której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

publicznego. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 
wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny 

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

jest szansą na normalne życie.  
cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIO

0000037904  
Informacje uzupełniające: Małgorzata Koza

1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 
cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

0000110993 
1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać: Fundacja "Lepszy Start"
0000317555 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla

cie należy wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

0000242402 
1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać: Fundacja "Przedszkolaki"
0000293678 
1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 
wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

 
FUNDACJA DZIECIO

Małgorzata Koza, 
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Przedszkolaki"

1% swojego podatku na działalność statutową

 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

 Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

, www.malgosiakoza.pl
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Lepszy Start" 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Przedszkolaki" 

1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU  

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy. 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali. 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
iesiątek groszy w dół.

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

M "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

www.malgosiakoza.pl   
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  

1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ

1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Krzy

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe 
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz
. W biuletynie zamieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu naszej 

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
iesiątek groszy w dół. 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości. 

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą dla Małgosi Kozy. Operacja 

M "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"  

 
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”

Fundacji "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
NEJ 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

Stowarzyszenia „Krzy

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

y skorzystało na tym najbliższe 
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie 

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz
e się zgłosiły z terenu naszej 

36, PIT-36L, PIT
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości 
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

WROCŁAWSKIE: 
dla Małgosi Kozy. Operacja 

„Pomocna Dłoń”

Fundacji "Lepszy Start". 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla 

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

Stowarzyszenia „Krzyś” 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

y skorzystało na tym najbliższe 
jące lokalnie, z 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
aleźć w Internecie 

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-
e się zgłosiły z terenu naszej 

36L, PIT-37, PIT-
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
eniu wysokości 

podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

 
dla Małgosi Kozy. Operacja 

„Pomocna Dłoń”. 

Leczniczego dla 

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic 

POMóż ORganizaCJOM POżytKU PUBliCznegO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU 

SMZK
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17 marca 2013 roku przy kościele para-
fialnym pod wezwaniem św. Ap. Piotra  
i Pawła w Kątach Wrocławskich odbył się 
kiermasz świąteczny. Głównym pomysło-
dawcą i organizatorem był nauczyciel na-
szych dzieci, pan Adam Wilczyński –kate-
cheta. Pod Jego kierunkiem rodzice oraz 
ich pociechy z klasy III a  ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława 
Kominka w Kątach Wrocławskich zwarci, 
chociaż pełni obaw, zaczęli rodzinną do-
mową produkcję świątecznych rękodzieł. 

W pracę zaangażowali się wraz z rodzi-
cami i dziećmi ich dziadkowie, wujkowie  
i ciocie. Uczniowie klasy III a stanęli na 
wysokości zadania. Ilość świątecznych 
drobiazgów przekroczyła nasze oczekiwa-
nia. Jajka, pisanki, koszyczki, palmy, kurki, 
kartki świąteczne były piękne, kolorowe 
i starannie wykonane. Można było nabyć 
również domowej roboty babeczki i roga-
liki. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pomimo 
wietrznej pogody, stoisko cieszyło się 

dużym zainteresowaniem, dzięki czemu 
mogliśmy zebrać dużą kwotę pieniędzy. 
Dochód ten pozwoli dzieciom z klasy 
III a pojechać w czerwcu na komunijną 
pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego  
w Częstochowie.
W tym miejscu chcieliśmy wyrazić naszą 
wdzięczność i serdecznie podziękować 
księdzu dziekanowi Ryszardowi Reputa-
le – proboszczowi z Kątów Wrocławskich 
oraz wikariuszom za wsparcie, czułe sło-
wo oraz udostępnienie salki katechetycz-
nej, gdzie mogliśmy się zadomowić i na-
pić ciepłej herbaty. 
Dziękujemy szczególnie gorąco wszystkim 
parafianom, którzy wsparli nas uśmie-
chem, pieniążkiem i ciepłym słowem. 
Dzięki takiej inicjatywie dzieci i ich rodzice 
jeszcze bardziej się zintegrowali. Bardzo 
się cieszymy z udanej akcji pt: „Kiermasz” 
i mamy nadzieję, że to nie jest ostatni 
kiermasz, który był z naszym udziałem, 
bo zapału do takich przedsięwzięć nam 
nie brakuje. A nasze pociechy na długo 
zapamiętają ten dzień, który dostarczył 
im wiele radości, uśmiechu i życzliwości 
ze strony innych.

Rodzice klasy IIIa SP nr 1 
im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

Dnia 26 marca br. w Przedszkolu Pu-
blicznym w Kątach Wrocławskich dzieci 
sześcioletnie z grup: „Słoneczka”, „Bie-
dronki” i „Jeżyki” przedstawiły Misterium 
Paschalne dla dzieci 5- letnich i pracowni-
ków przedszkola. Pomimo bardzo trudnej 
tematyki, nasi wychowankowie bardzo 
dobrze poradzili sobie z tym zadaniem 
a cały występ poruszył niejedno serce. 

Takie wydarzenie miało miejsce po raz 
pierwszy w przedszkolu - jego inicjatorem 
był nauczyciel religii - Adam Wilczyński a 
do współpracy włączyły się nauczycielki: 
Agnieszka Kucza i Agnieszka Zygiel. Po-
przez udział w Misterium Paschalnym, 
dzieci pogłębiły swoją wrażliwość i współ-
czucie na krzywdę drugiego człowieka 
oraz odczuły potrzebę niesienia miłości  

i dobroci mimo nienawiści i zła w ota-
czającym nas świecie. Widząc zaintere-
sowanie i empatię wśród najmłodszych 
widzów chcemy, aby co roku tego typu 
przedsięwzięcie miało miejsce w naszej 
placówce.

Organizatorzy

„zOStań gWiazdĄ”
To nazwa Gminnego Konkursu, który odbę-
dzie się w Gniechowicach 10.05.2013 r. w sali 
Domu Ludowego o godzinie 9:30. Do udziału 
w nim zaproszone są wszystkie szkoły podsta-
wowe, gimnazja oraz Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu. Każdą jednostkę może repre-

zentować czworo dzieci (solistów). Będą one 
rywalizowały o miano najlepszego wokalisty 
Gminy Kąty Wrocławskie. Głównym celem 
imprezy jest propagowanie polskiej piosenki 
oraz integracja społeczności lokalnej i gmin-
nej. Wszystkie osoby, które śpiewały kiedyś 
w szkolnych zespołach prowadzonych przez 
pana Krzysztofa Krzyżańskiego: Marzenie, 

Krateczki, Gryf, Żółty Gryf oraz Da Gammba, 
zapraszamy na widownię, aby powspominać 
dawne lata.Organizatorzy: Krzysztof Krzyżań-
ski oraz Szkoła Podstawowa w Gniechowicach. 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie www.spgniechowice.szkolnastrona.pl 
w zakładce Aktualności.

K. Krzyżański

KOlOROWO i JaJKOWO

MiSteRiUM PaSChalne PO Raz PieRWSzy W naSzyM PRzedSzKOlU



SPORT   INNE   

PRzyznanO dOtaCJe  
na RehaBilitaCJe

Po przeprowadzonym konkursie „Rehabili-
tacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) 
mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocław-
skie” środki finansowe otrzymały:
1. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. 

Staszica 9, Kąty Wrocławskie – 91 800,00 zł
2. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Cen-

trum Opieki w Małkowicach, ul. Klasztorna 
1, Małkowice – 78 200,00 zł

Wydział OR

6

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

Koło nr 7 
55-080 Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1
 

http://pzw.katywroclawskie.com/ , mail: pzwkatywroclawskie.interia.pl

Puchar Karpia Tandem Baits

Na stawie komercyjnym w Krobielowicach w dniach 30/31 lipca odbyły się 24 - godzinne 
zawody  wędkarskie  o  „Puchar  Karpia  Tandem  Baits”.  W  zawodach  ze  względu  na 
ograniczone miejsce do wędkowania wystartowało trzynaście 2-osobowych drużyn. Pogoda 
jak  i  w  poprzednich  zawodach  organizowanych  przez  nasze  Koło  nas  nie  rozpieszczała, 
deszcz i deszcz. Metoda połowu ryb była dowolna, można było wędkować na dwie wędki. Jak 
zawsze przed każdymi zawodami odprawa, losowanie stanowisk i chłopaki ruszyli na – łowy. 
O 9:00 sygnał do rozpoczęcia,  poszło do wody kilogramy zanęt. Pierwsze pięć minut i na 
brzegu ląduje pierwszy amur zawodów złowiony przez drużynę Antosik – Stokłosa, jak się 
później okazało silna ekipa tych zawodów. Do pierwszego ważenia zgłoszono 22 ryby,  do 
drugiego 17, trzeciego 24 i czwartego ważenia 2 sztuki ryb. Do ważenia można było zgłaszać 
tylko  karpia,  amura  i  karasia  o wadze od 1kg. Karasi  złapano dużo,  lecz  żaden nie miał 
minimum wyznaczonej wagi. Jak zawsze na organizowanych zawodach przez nasze Koło nie 
brakowało dobrego humoru, zabawy i opowieści wędkarskich o taaaaaakich rybach. Noc była 
ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
drużyny  zawodów.  Podczas  zawodów  złowiono  65  szt.  ryb  (karpie  i  amury)  o  wadze 
140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.

Wyniki zawodów:
1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
2. Jacek Tul – Piotr Tul 34,22kg
3. Wiesław Cholewa – Sylwester Kocik 15,42kg
4. Arkadiusz Rajch – Bogdan Skubera 13,70kg
5. Hamulczyk – Bogdan Kuczek 9,60kg
6. Ludwik Chwastyk – Piotr Chwastyk 9,26
7. Artur Ziemiński – Darek Ziemiński 7,81kg
8. Grzegorz Strugała – Andrzej Lisak 7,79kg
9. Kajdanek – Chomiuk 3,67kg
10. Krzysztof Witaszek – Rafał Żegadło 3,11kg
13. Marian Dziurda – Stasiak 0kg
13. Mariusz Dulęba – Michał Bigda 0kg
13. Jan Strugała – Pietrzak 0kg

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
Koło nr. 7

55-80 Kąty Wrocławskie

ul. Mireckiego 26

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

Koło nr 7 
55-080 Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1
 

http://pzw.katywroclawskie.com/ , mail: pzwkatywroclawskie.interia.pl

Puchar Karpia Tandem Baits

Na stawie komercyjnym w Krobielowicach w dniach 30/31 lipca odbyły się 24 - godzinne 
zawody  wędkarskie  o  „Puchar  Karpia  Tandem  Baits”.  W  zawodach  ze  względu  na 
ograniczone miejsce do wędkowania wystartowało trzynaście 2-osobowych drużyn. Pogoda 
jak  i  w  poprzednich  zawodach  organizowanych  przez  nasze  Koło  nas  nie  rozpieszczała, 
deszcz i deszcz. Metoda połowu ryb była dowolna, można było wędkować na dwie wędki. Jak 
zawsze przed każdymi zawodami odprawa, losowanie stanowisk i chłopaki ruszyli na – łowy. 
O 9:00 sygnał do rozpoczęcia,  poszło do wody kilogramy zanęt. Pierwsze pięć minut i na 
brzegu ląduje pierwszy amur zawodów złowiony przez drużynę Antosik – Stokłosa, jak się 
później okazało silna ekipa tych zawodów. Do pierwszego ważenia zgłoszono 22 ryby,  do 
drugiego 17, trzeciego 24 i czwartego ważenia 2 sztuki ryb. Do ważenia można było zgłaszać 
tylko  karpia,  amura  i  karasia  o wadze od 1kg. Karasi  złapano dużo,  lecz  żaden nie miał 
minimum wyznaczonej wagi. Jak zawsze na organizowanych zawodach przez nasze Koło nie 
brakowało dobrego humoru, zabawy i opowieści wędkarskich o taaaaaakich rybach. Noc była 
ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
drużyny  zawodów.  Podczas  zawodów  złowiono  65  szt.  ryb  (karpie  i  amury)  o  wadze 
140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.

Wyniki zawodów:
1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
2. Jacek Tul – Piotr Tul 34,22kg
3. Wiesław Cholewa – Sylwester Kocik 15,42kg
4. Arkadiusz Rajch – Bogdan Skubera 13,70kg
5. Hamulczyk – Bogdan Kuczek 9,60kg
6. Ludwik Chwastyk – Piotr Chwastyk 9,26
7. Artur Ziemiński – Darek Ziemiński 7,81kg
8. Grzegorz Strugała – Andrzej Lisak 7,79kg
9. Kajdanek – Chomiuk 3,67kg
10. Krzysztof Witaszek – Rafał Żegadło 3,11kg
13. Marian Dziurda – Stasiak 0kg
13. Mariusz Dulęba – Michał Bigda 0kg
13. Jan Strugała – Pietrzak 0kg

9. Bieg 10 Mil O PUChaR 
 BURMiStRza

Zapraszamy do udziału w 9-tym BIEGU 10 
MIL O PUCHAR BURMISTRZA KĄTÓW WRO-
CŁAWSKICH. Bieg odbędzie się 26.05.2013r. o 
godz.10.30 ulicami Kątów Wrocławskich, oraz 
drogą lokalną przez Nową Wieś Kącką do to-
rów kolejowych i powrót tą samą trasą na jed-
nej pętli. Dystans 10 mil /16090 m/ - imprezy 
dodatkowe bieg 5400 m. 
Zgłoszenia dokonać należy wyłącznie przez in-
ternet do dnia 15.05.2013 r. na stronie inter-
netowej www.ultimasport.pl po tym terminie 
zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Bie-
gu w dniu imprezy od godz. 8.00-10.00.
Bezpośredni organizator: Klub Biegacza Kąty 
Wrocławskie ul. Okrzei 14 55-080 Kąty Wro-
cławskie tel. 71 3166209. Współorganizator: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach 
Wrocławskich.
Bieg 75-leCia KaROla ChWaStyKa

Bieg odbędzie się 18.05.2013 r.na Stadionie 
OSIR w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 
27. Dystans biegu 30 km tj.75 okrążeń bieżni 
/ 400m/. Bezpośredni organizator: Klub Bie-
gacza Kąty Wrocławskie ul. Okrzei 14; 55-080 
Kąty Wrocławskie tel. 71 3166209.

Kronika Koła nr 7
1/2.03.2013r. – Włamano się do siedziby na-
szego Kola.
07.03.2013r. – Odbyło się zebranie Zarządu 
Koła.
16.03.2013r. – Porządkowaliśmy Żwirownię z 
samosiejek od strony wjazdowej oraz szyko-
waliśmy miejsce na ognisko; przeprowadzony 
został Turniej Wędkarski.
19.03.2013r. – Obchodziliśmy Dzień Wędka-
rza.
23.03.2013r. – Przeprowadziliśmy drugie 
czyszczenie Żwirowni, tym razem czyściliśmy 
parking i zrobiliśmy podjazd do wody do zwo-
dowania sprzętu pływającego.

Co nas czeka w maju
04.05.2013r. – I tura Ligi Dzieci i Młodzieży.
05.05.2013r. – Zawody o Puchar Seniora.
12.05.2013r. – I tura zawodów Spinningo-
wych.

Vice prezes do spraw organizacyjnych
Krzysztof Witaszek

W sobotę 23.03.2013r odbył sie 6-ty Półma-
raton w Sobótce. Bieg ukończyło 2659 zawod-
ników. Wśród tych zawodników było 7-miu 
biegaczy z Klubu Biegacza w Kątach Wrocław-
skich.
Wyniki:
Szymon Juraszek był 11-ty kat.M-30
Barbara Kucharska 24-ta kat.K-40
Dariusz Lewandowski 149-ty kat.M-40
Andrzej Tylecki 179-ty kat M-40
Andrzej Sobczak 48-my kat M-50
Mieczysław Styczeń  5-ty kat M-70
Karol Chwastyk 1-szy kat M-75
Przed startem odbyła sie uroczystość odsło-
nięcia odcisków stopy zasłużonych biegaczy  
w alei sław. Wśród odznaczonych byli:
Waldemar Cierpiński - 2 złote medale olim-
pijskie. Jan Huruk -7 miejsce w maratonie na 
olimpiadzie. Wanda Panfil - 1 miejsce w mara-
tonie w Bostonie. Henryk Szost -Mistrz Polski 
w maratonie. Karol Chwastyk - zasłużony bie-
gacz z regionu Dolnego Śląska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY

zagRaJ W RzUtKiJKi
Wystarczą dwa proste kosze oraz trochę drew-
nianych kijków, aby zacząć przygodę z RZUT-
KIJKAMI.  Nie ma ograniczeń co do wieku ani 
umiejętności sportowych - tutaj każdy może 
zostać mistrzem! Niepowtarzalność kijków, 
możliwość zapunktowania przeciwnika oraz 
dodatkowe bonusy sprawiają, że w każdym 
momencie meczu przechylenie szali zwycię-
stwa jest możliwe.
Na początku kwietnia 2013 w czterech gimna-
zjach w Kątach Wrocławskich, Kobierzycach, 
Żórawinie i Siechnicach rozpoczął się cykl 
turniejów kwalifikacyjnych. Pierwszym celem 
jest wyłonienie 32 graczy (faza klasowa), z 
których 8 najlepszych (faza szkolna) zostanie 
zakwalifikowanych do WIELKIEGO FINAŁU w 
Galowicach. Już w czerwcu zawalczą oni o ty-
tuł Mistrza Świata! Impreza została dofinanso-
wana ze środków unijnych w ramach tzw. Ma-
łych Projektów. Zdjęcia oraz więcej informacji 
o aktualnościach, zasadach gry i nagrodach na 
stronie www.rzutkijki.info.

Bartłomiej Nowowiejski

W dniu 05.04.2013 w hali sportowej w Oławie 
odbyły się zawody Finału Strefy Wrocławskiej, 
Gimnazjady dziewcząt i chłopców w piłce 
ręcznej. W swojej grupie dziewczęta zmierzyły 
się z najlepszymi drużynami z Powiatu Ole-
śnickiego i Oławskiego. 
Pierwszy mecz reprezentacja Gimnazjum w 
Kątach Wrocławskich zagrała z gimnazjum z 
Oleśnicy. Od początku nasze dziewczęta na-
rzuciły swój styl gry co przyczyniło się do sku-
tecznych akcji w ataku i odskoczenia na kilka 
bramek od rywala. W drugiej połowie drużyna 
nie zwalniała tempa i przy dobrej agresywnej 
obronie, mądrze rozgrywanych akcji w ataku 
na tablicy wyników widniał wynik 8-0!!Wte-
dy było jasne, że tego spotkania dziewczęta 
nie mogą przegrać. Chwila dekoncentracji i 
przeciwnik strzela honorową bramkę. Wynik 
końcowy 8-1! W drugim meczu nasza repre-
zentacja zagrała z gospodarzem Gimnazjum w 
Oławie. Początek spotkania dość statyczny, co 
przyczyniło się do nieskutecznych akcji z obu 
stron. W miarę upływu meczu dziewczęta na-
rzucały swój styl gry i do przerwy prowadzenie 
wynosiło 3-1. Drugą połowę nasze piłkarki za-
częły o wiele żywiej co spowodowało stworze-
nie kilku akcji w przewadze zamienionych na 
bramki. Pod koniec meczu rywalizacja stawała 
się coraz bardziej zacięta, po nieskutecznych 
akcjach naszej reprezentacji rywal doprowa-
dził do wyniku 5-4 dla Katów Wrocławskich. 
Jednak dziewczęta pokazały charakter i nie 
oddały zwycięstwa do końca i wygrały 7-4.
Awans stał się faktem!!!
W składzie znalazły się: Kamila Bydłosz, Rok-
sana Szczypek,Oliwia Szczypek, Julita Folga, 
Oliwia Jewuła, Dorota Zglińska, Katarzyna 
Rajca, Aleksandra Skoneczna, Daria Skwarek, 
Monika Gumińska, Kinga Zielińska, Julia Pla-
san, Dominika Pędzich, Elżbieta Szwaj. Nie 
wystąpiła kontuzjowana Kamila Duszkiewicz. 
Natomiast na tarczy, wraca z turnieju w Oła-

wie drużyna chłopców. W swoim pierwszym 
meczu chłopcy zmierzyli się z reprezentacją 
Gimnazjum w Dobroszycach. Początek meczu 
był nerwowy ale w miarę upływu czasu nasi 
piłkarze zaczęli mocniej atakować bramkę 
rywala co przyczyniło się do prowadzenia do 
wyniku 6-3.Jednak w trakcie drugiej połowy 
nasza drużyna zaczęła popełniać proste błę-
dy, straciła skuteczność w wyniku czego ry-
wale doprowadzili do remisu,a nawet wyjścia 
na prowadzenie przeciwnika na 7-6. Jednak 
chłopcy szybko się pozbierali i na niespełna 
minutę do końca spotkania doprowadzili do 
remisu. Wynik utrzymał się do końca spotka-
nia(7-7). W drugim meczu nasza reprezenta-
cja zmierzyła się z gospodarzem. Był to mecz 
decydujący o pierwszym miejscu i awansie do 
dalszego etapu rozgrywek. Początek spotka-
nia był obiecujący. Nasi reprezentanci wyszli 
na prowadzenie, narzucili swój styl co zasko-
czyło rywali. Na przerwę gospodarze schodzili 
z przewagą dwóch bramek. Po zmianie stron 
w grę kąckiego zespołu wkradł się chaos, co 
spowodowało słabą organizację w obronie 
jak i skuteczne akcje w ataku. Rywal nieste-
ty to wykorzystał i szybko stworzył przewagę 
punktową,którą trudno było odrobić. Mecz 
zakończyło się porażką 17-7. Ostatecznie Gim-
nazjum z Kątów Wrocławskich zajęło trzecie 
miejsce i odpadło z dalszej rywalizacji. Jednak 
sam udział w zawodach powiatowych jest 
ogromnym sukcesem.
Nasza reprezentacja wystąpiła w następują-
cym składzie: Jędrzej Rayski, Piotr Zieliński, 
Dominik Gruszka, Łukasz Lichota, Damian 
Jadaś, Adam Szwabowski, Marcel Dudziec, 
Jan Błażejko, Kamil Pacyna, Dawid Brzostek, 
Krzysztof Jasiński, Damian Juskowiak. 
Opiekunami drużyn byli  Kamil Smigielski i Ma-
ciej Zaremba.

Maciej Zaremba

WielKi SUKCeS giMnazJaliSteK  
z KĄtóW WROCłaWSKiCh!

PółMaRatOn W SOBótCe 
OdznaCzenie dla KaROla ChWaStyKa



OGŁOSZENIA

OgłOSzenia dROBne 
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390 71 46

• UBezPieCzenia KURyś Smolec ul. Różana, 
tel. 605 477 010 (prawdopodobnie najtańsze 
ubezpieczenia)

• KĄty WROCłaWSKie: dO WynaJęCia hale 
o pow. 700 m2, 320 m2, 300 m2, plac utwardzony 
o pow. 2100 m2 do wynajęcia, tel. 71 333 75 72

• taniO SPRzedaM MieSzKanie w Krobielo-
wicach, 80 m2. + 20 m2 piwnicy, pom. gosp, ogró-
dek tel. 601 53 48 26

• PROtetyKa dentyStyCzna Kąty Wrocław-
skie ul. Staszica 5, tel. 71 795 10 37

• SPRzedaM nOWy dOM do małego wykoń-
czenia kąty wrocławskie, tel. 511 458 957

• KWiaty dOniCzKOWe Smolec ul. Starowiej-
ska 32a, tel 71 3169 444

• naPRaWa ROWeRóW, części rowerowe i 
motorowerowe, Kąty Wr. ul. Okrzei 35, Tel. 604-
622-73

• CentRUM OgROdniCze Smolec ul. Główna 
3b: kosiarki, nasiona, kostka Libet i inne. Zapra-
szamy tel. 782-033-303

 

 
- usługi malarskie 
- tapetowanie 
- glazura 
- tynki dekoracyjne 
- układanie paneli i wykładzin 
- zabudowy GK 
- SPOSÓB NA PĘKNIĘTE ŚCIANY I SUFITY 
„ROBSON” Robert Perczak 
tel. 601 24 70 35; 609 85 07 87 
www.robson-remonty.pl 
 

7

SKLEP RUDA MYSZA POLECA:
PASZE ( PROVIMI )

KARMY DLA PSÓW I KOTÓW 
(także na wagę)

WSZYSTKO DLA GOŁĘBI
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 

od 8:00 do 18:00
KĄTY WROCŁAWSKIE 

/czerwony dom/
ul.1go MAJA 69A
tel. 665 841 804

Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy
Transport zmarłych
Produkcja Trumien

Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje

Krzyżowice ul. Główna 14   

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl

e-mail. info@rolwent.pl

Rolety!!Moskitiery
tel.516-940-573

www.rolwent.pl

Konserwator!domowy
Drobne prace remontowo- naprawcze
NOWOŚ

Ć!

- wymiana urzadzeń sanitarnych
- naprawa zatkanej wanny, zlewu
- wieszanie karniszy, montaż żyrandoli
           i wiele innych czynności 
       które są do zrobienia w domu
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Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30–15.30; środa 7.30–16.00; piątek 7.30–15.00
tel. +48 71 390 72 00, fax +48 71 390 72 01, www.katywroclawskie.pl, e–mail: urzad@katywroclawskie.pl

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

na dowolny cel                   bez poręczycieli
do 10 tys. zł               dla każdego

oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym tylko 6,98%*

stać Cię na więcej

* RRSO wynosi 18,31% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 1 500,00 zł, umowa 
zawarta w dniu 03.01.2012 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,98%, raty malejące, płatne ostatniego dnia 

każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 133,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 130,59 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 
55,89 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 4,98% tj. 74,70 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 1 630,59 zł. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

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

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

 
  Z okazji „dnia kobiet”, w każdy parzysty dzień marca ,  

Chuck Norris w roli „Strażnika Kątów Wrocławskich” zaprasza 
wszystkie Panie do naszego Oddziału Banku Zachodniego WBK 
S.A. w Kątach Wrocławskich. Dla tych Pań, które skorzystają w 

tym czasie z kredytu gotówkowego, czeka miła niespodzianka na 
miarę Chucka Norrisa. Pamiętaj szczególnie o ósmym marca, w 
tym dniu każda Pani otrzyma kwiatek, (może nawet od samego 

Chucka Norrisa). Już dzisiaj zaplanuj ten czas  
w 1 Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A.  

w Kątach Wrocławskich   
  

Serdecznie Zapraszamy !!! 
 

 
 

Z okazji „dnia kobiet”, w każdy parzysty dzień marca, Chuck 
Norris w roli „Strażnika Kątów Wrocławskich” zaprasza wszyst-
kie Panie do naszego Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. 
w Kątach Wrocławskich. Dla tych Pań, które skorzystają w tym 
czasie z kredytu gotówkowego, czeka miła niespodzianka na 
miarę Chucka Norrisa. Pamiętaj szczególnie o ósmym marca, 
w tym dniu każda Pani otrzyma kwiatek, (może nawet od same-
go Chucka Norrisa).

Już dzisiaj zaplanuj 
ten czas  w 1 Oddziale 

Banku Zachodniego WBK S.A. 
w Kątach Wrocławskich  

Serdecznie Zapraszamy !!!

na dowolny cel                   bez poręczycieli
do 10 tys. zł               dla każdego

oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym tylko 6,98%*

stać Cię na więcej

* RRSO wynosi 18,31% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 1 500,00 zł, umowa 
zawarta w dniu 03.01.2012 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,98%, raty malejące, płatne ostatniego dnia 

każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 133,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 130,59 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 
55,89 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 4,98% tj. 74,70 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 1 630,59 zł. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

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

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