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Gminna Rada Seniorów
Gminna Rada Seniorów w Kątach Wrocławskich została powołana uchwałą nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Kątach Wr. z dnia 25.06.2015r.
W skład rady weszli: Zarząd Rady: Krystyna Horak – przewodnicząca (z Kątów Wr.), Małgorzata Bacajewska – v-ce przewodnicząca (ze
Smolca), Ewa Walerzak - v-ce przewodnicząca (z Kątów Wr.), Zenon
Łąk – sekretarz (z Romnowa), Członkowie Rady: Janina Miazek (z Zabrodzia), Marian Gajda (z Kątów Wr.), Zbigniew Walczak (z Kątów Wr.),
Ryszard Kundyk (z Kamionnej), Jan Cisło (z Kątów Wr.), Elżbieta Daniel (z Kątów Wr.), Marianna Stachurska (z Gniechowic), Jan Wargocki (z Wojtkowic), Czesław Wyrwa (z Gniechowic)
Rada została powołana na 4-letnią kadencję. Głównym zadaniem
Rady jest działanie na rzecz osób starszych z terenu miasta i gminy Kąty
Wrocławskie. Rada jest ciałem doradczym dla organów gminy, działa w następujących obszarach: profilaktyka i promocja zdrowia osób
starszych, niepełnosprawność osób starszych, mieszkalnictwo osób
starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych,
przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących osób starszych
i budowa ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, dostęp osób
starszych do edukacji, kultury i rekreacji, wspieranie aktywności osób
starszych, wykorzystanie twórczego potencjału osób starszych, integracja środowisk działających na rzecz osób starszych.
Rada dostrzega potrzebę większej integracji środowisk senioralnych
oraz zwiększenia wszelkich form aktywności. Lobbuje, aby w Kątach
Wrocławskich powstał Dom Dziennego Pobytu Seniora („przedszkole”
dla starszego członka rodziny), widzi potrzebę otwarcia Poradni Geriatrycznej, wdrożenia „Pudełka życia” (tj. zbioru ważnych danych telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, uczuleniach,
przyjmowanych lekach oraz o tym, kto zajmie się zwierzętami pod
nieobecność chorego gospodarza –przydatnych np. dla zespołu karetki pogotowia ratunkowego). Rada dostrzega zainteresowanie powstaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Rada liczy na poparcie jej działalności ze strony społeczeństwa i władz gminy.
Krystyna Horak

Młodzieżowa Rada Miejska
W lutym bieżącego roku Młodzieżowa Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozpoczęła swoją działalność uroczystą sesją w Ratuszu.
W jej skład wchodzą radni z różnych miejscowości i szkół. Wybory
do Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyły się w październiku ubiegłego roku w gimnazjach na terenie naszej gminy.
Radni z gimnazjum w Jaszkotlu to: Alicja Gryszpińska, Aleksander
Klajber, Kajetan Kowalski, Julia Łukaszewicz i Michał Sycz. Radni z gimnazjum w Kątach: Patryk Bubula, Joanna Drab, Wiktoria Rydzicka, Jakub Sawicki, Katarzyna Trzaska.
Ostatnie pięć osób to młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych: Julia Cichecka, Kamila Dąbrowska, Dominika Karbowska, Marcelina Okapiec i Barbara Tyszka.
Podczas pierwszej sesji 29 lutego 2016r. wybrano przewodniczącą:
Joannę Drab, wiceprzewodniczącą: Marcelinę Okapiec i sekretarza: Jakuba Sawickiego.
31 marca 2016r. odbyła się kolejna ważna sesja, w której brały
udział wszystkie organy samorządowe naszej gminy tzn. Rada Miejska,
Młodzieżowa Rada Miejska i Rada Seniorów. Nawiązano współpracę
i podjęto pierwsze działania.
Jako Młodzieżowa Rada Miejska chcielibyśmy pomóc w tworzeniu na terenie naszej gminy infrastruktury, która przyczyni się do wzrostu aktywności młodzieży, dorosłych i osób starszych. Pragniemy
zwrócić uwagę na potrzeby mieszkańców w naszym wieku oraz dać
im możliwość znalezienia sobie ciekawych zajęć na miejscu, bez konieczności opuszczania gminy. Planujemy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej, zorganizować konkurs wśród
uczniów gimnazjów. Tematyka będzie obejmować dzieje Kątów Wrocławskich oraz okoliczne obiekty warte poznania. Oprócz działalności na rzecz młodzieży planujemy wspierać Radę Seniorów i udzielać
się charytatywnie. Pracujemy dopiero od dwóch miesięcy, ale mamy
nadzieję, że z czasem efekty naszych działań zaczną być widoczne.
Joanna Drab

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel.: +48 71 390 72 00, +48 71 390 72 06, fax: +48 71 390 72 01, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl
Godziny pracy urzędu: Pn., Wt., Czw.: 7.30-15.30 · Śr.: 7.30-16.00 · Pt.: 7.30-15.00
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ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO - zasady wydawania
Od dnia 1 marca 2015 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.
1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Urodzenia, małżeństwa i zgony
są rejestrowane przez Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego.
Rejestr Stanu Cywilnego jest sukcesywnie napełniany aktami stanu cywilnego między innymi poprzez:
• bieżącą rejestrację aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów)
• przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych dotychczas w księgach stanu cywilnego z urzędu lub na wniosek osoby, w przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego,
dokonywania zmian w aktach lub dokonywania czynności dla których niezbędny jest wgląd do aktu (np. przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa).
Odpisy aktów stanu cywilnego można wybrać w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego pod warunkiem, że
żądany akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został wprowadzony przez Urząd Stanu Cywilnego dotychczasowego miejsca przechowywania do centralnego Rejestr Stanu Cywilnego.
Czas oczekiwania na wprowadzenie aktu stanu cywilnego do rejestru wynosi około 10 dni roboczych. W związku z powyższym
przed udaniem się do Urzędu Stanu Cywilnego celem otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego należy upewnić się, że figuruje
on w wyżej wymienionym rejestrze.
Z Rejestru Stanu Cywilnego wydaje się odpisy:
• odpis zupełny aktu stanu cywilnego - stanowi dosłowne powtórzenie pierwotnej treści aktu stanu cywilnego wraz treścią późniejszych
zmian; wniosek o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 33 zł
• odpis skrócony aktu stanu cywilnego - odzwierciedla aktualną treść
aktu tj. uwzględnia dokonane zmiany w akcie; wniosek o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego;
opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 22 zł
• odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego - odpis wydawany
na druku zawierającym tłumaczenie rubryk w językach obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, odzwierciedla aktualną treść
aktu tj. uwzględnia dokonane zmiany w akcie; wniosek o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego;
opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 22 zł
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego są:
• osoba, której akt dotyczy
• jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic),
• opiekun (jeżeli osoba, której akt dotyczy, znajduje się pod prawną
opieką)
• osoba, która wykaże w tym interes prawny ( np. w przypadku prowadzenia postępowania spadkowego). Interes prawny musi wynikać z konkretnego stosunku prawnego i mieć swoje umocowanie
w przepisach prawa materialnego.
• sąd
• prokurator
• organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny
• organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Urząd Stanu Cywilnego
Tel. (71) 390-72-18

Urząd otwarty 7 maja 2016
Szanowni Państwo,
w sobotę 7 maja 2016 roku Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie będzie otwarty w godzinach 7.30 – 15.00. Natomiast pozostanie
nieczynny w dniu 27 maja 2016 roku (piątek po święcie Bożego Ciała). Za utrudnienia przepraszamy.
Wydział Organizacyjny
· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl), tel. 71 390 71 46
· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
· Przygotowanie, skład, druk: Drukarnia ANTEX, www.antex.pl
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych
ogłoszeń/reklam.
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POMÓŻ ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU 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. Aby skorzystało na tym najbliższe otoczenie, podatnicy
często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające
lokalnie, z której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie,
pod adresem http://www.pozytek.gov.pl. W biuletynie zamieszczamy
OPP, które się zgłosiły z terenu naszej gminy.
Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane są
Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcesz przekazać
1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy
przekazać dla OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać 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 potrącone
zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji wpłynie
tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek w pełnej jego wysokości.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:

1. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Stowarzyszenia KRZYŚ. W PIT-cie należy wpisać: Stowarzyszenie KRZYŚ, Nr KRS:
0000228742, Informacje uzupełniające: Stowarzyszenie KRZYŚ prowadzi działalność od 2005 roku na rzecz osób z niepełnosprawnością
i niezaradnych losowo.
2. PODARUJ 1% swojego podatku dla Marty Kopeć, W PIT-cie należy
wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Numer KRS:
0000037904. Informacje uzupełniające: dla Marty Kopeć 1413.
3. PODARUJ 1% swojego podatku Grzegorza Pawlaka W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Numer KRS:
0000037904. Informacje uzupełniające: Grzegorz Pawlak
4. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla. W PIT-cie należy wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ. Numer KRS: 0000242402
5. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową HUFCA W KĄTACH WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpisać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA. Numer KRS: 0000264246. W informacjach
uzupełniających dodać: HUFIEC W KĄTACH WROCŁAWSKICH (wtedy te
pieniądze z wpłat zostaną nam przekazane).
6. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Bartosza Gawrońskiego cierpiący na chorobę genetyczną „Hiperprolinemia typ 2”
jedyny przypadek tej choroby w Polsce. W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Numer KRS: 0000037904.
Informacje uzupełniające: 12242 Gawroński Bartosz.
7. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Mariki Kassan, która cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce i Niedowład Lewostronny. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja „Potrafię Pomóc”
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi. Numer KRS: 0000303590. Informacje uzupełniające: 1 %, MARIKA KASSAN 240-011
8. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE
„POMOCNA DŁOŃ” Numer KRS: 0000110993.
9. PODARUJ 1% swojego podatku dla Moniki Spirydowicz walczącej ze Stwardnieniem Rozsianym. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja Dobro Powraca, Numer KRS: 0000338878. Cel szczegółowy:
Monika Spirydowicz.
10. PODARUJ 1% swojego podatku na rehabilitację Kasi Grzeszczak. W PIT-cie należy wpisać: DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA „DOLFROZ”; Numer KRS: 000050135.
Informacje uzupełniające: GRZESZCZAK. Darowizny można przekazywać na konto: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 45
1240 1994 1111 0000 2495 6839, tytułem: Grzeszczak.
11. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie 3,5-letniej Marty
Michalik z Mokronosu Dolnego, która choruje na CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE ZE SPEKTRUM AUTYZMU. W PIT-cie należy
wpisać: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia. Nr KRS:
0000050135. Cel szczegółowy: MASZA
WS

Blisko pół miliona
na sport w gminie
Gmina w ramach otwartego konkursu ofert udzieliła podmiotom
NON-PROFIT wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych
na terenie Gminy Katy Wrocławskie w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Dotację przyznano w n/w dziedzinach:
1) piłki nożnej w miejscowościach:
a) Bogdaszowice – Klub Sportowy Ambrozja „AMBROZJA”
Kwota przyznanej dotacji: 23.000,00 zł
b) Kąty Wrocławskie- Klub Sportowy BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie
Kwota przyznanej dotacji: 109.000,00 zł – na I półrocze
c) Kąty Wrocławskie- Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI
Kwota przyznanej dotacji: 5.000,00 zł
d) Kąty Wrocławskie- Akademia Piłkarska JEDENASTKA
Kwota przyznanej dotacji: 4.500,00 zł
e) Gniechowice – Ludowy Klub Sportowy „BŁEKITNI”
Kwota przyznanej dotacji: 15.000,00 zł
f ) Zachowice – Klub Sportowy LZS Zachowice
Kwota przyznanej dotacji: 15.000,00 zł
g) Czerńczyce – Klub WHITE BAT Czerńczyce
Kwota przyznanej dotacji: 20.000,00 zł
h) Smolec – Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ SMOLEC”
Kwota przyznanej dotacji: 45.000,00 zł
i) Sadowice – Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Sadowice
Kwota przyznanej dotacji: 33.500,00 zł – na I półrocze
j) Pietrzykowice – Ludowy Klub Sportowy „PUMA” Pietrzykowice
Kwota przyznanej dotacji: 18.500,00 zł
2) footballu amerykańskiego:
Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS Kąty Wr.
Kwota przyznanej dotacji: 10.000,00 zł
3) koszykówki w miejscowościach:
a) Kąty Wrocławskie - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub
Koszykówki „MAXIMUS”. Kwota przyznanej dotacji 73.500,00 zł
b) Smolec – Uczniowski Klub Sportowy BASKET Smolec
Kwota przyznanej dotacji: 5.000,00 zł
4) uprawiania tenisa ziemnego w miejscowościach:
a) Smolec - Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN”.
Kwota przyznanej dotacji 20.000,00 zł,
b) Kąty Wrocławskie – Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ
Kwota przyznanej dotacji 5.000,00 zł,
5) uprawiania zapasów w miejscowości Smolec - Uczniowski Klub
Sportowy „TYGRYSY”. Kwota przyznanej dotacji 48.000,00 zł,
6) uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie Uczniowski Klub
Sportowy JUDO Kąty Wrocławskie.
Kwota przyznanej dotacji 16.500,00 zł
M. Niedźwiedzka, Wydział WOP

DZIEŃ OTWARTY GIMNAZJUM
Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika serdecznie zapraszają wszystkich rodziców oraz uczniów klas
szóstych szkoły podstawowej na Dzień Drzwi Otwartych w Gimnazjum
im. Mikołaja Kopernika.
Dzień Drzwi Otwartych odbędzie się 17 maja 2016 roku o godzinie 17:30 w Gimnazjum przy ulicy Brzozowe 6 w Kątach Wrocławskich.

TERMINY ŚLUBÓW
Informujemy, że w 2016 roku będzie istniała możliwość zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w następujące soboty:
14.05.2016, 20.08.2016, 03.09.2016, 15.10.2016, 19.11.2016,
10.12.2016
Przypominamy, że termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego cywilnego wynosi miesiąc. Ponadto bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, bądź osobiste stawiennictwo w tut.
Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 3) wszystkie małżeństwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gminy
Mietków, które w 2016 roku obchodzą jubileusz 50-lecia, 60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego i więcej i chcą z tej uroczystej
okazji otrzymać przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medale. Ponadto informujemy, że czas oczekiwania na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Urząd Stanu Cywilnego
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INFORMACJE Z GMINY
GMINY

100% Pasji - 100% Siebie
Cały czas wokół nas krążą informacje na temat czasu spędzanego przez dzieci przed komputerami. Ludzie rozmawiają o tym, gazety
publikują różne artykuły, a telewizja dostarcza nam coraz to nowych
dowodów na istnienie problemu. Choroby oczu lub wady postawy często są winą długich godzin spędzonych przed różnego rodzaju sprzętami multimedialnymi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego problemu,
lecz nikt nie próbuje temu zaradzić. Właśnie dlatego powstał nasz projekt. Mimo, że nie jest on organizowany na dużą skalę, mamy nadzieję,
że chociaż w naszej okolicy zaczniemy widywać więcej dzieci czerpiących radość z nowo odnalezionych zajęć.
Nasz autorski projekt pt. 100% Pasji - 100% Siebie jest organizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady “Zwolnieni z teorii”.
Zachęca ona młodych ludzi, aby zauważali problemy w swoim otoczeniu i próbowali im zaradzić. Właściwym celem naszego projektu jest
zachęcenie dzieci do odkrycia swoich własnych pasji, przez pokazanie naszych. Jesteśmy piątką uczniów LO IX we Wrocławiu zupełnie
od siebie różnych, każdy z nas ma jednak hobby, któremu poświęca całą swoją energię. I właśnie nią chcemy się podzielić się z uczniami szkół podstawowych. Pragniemy pokazać im, że warto odkryć
swoją pasję dającą im radość i pozwalającą na chwilę oderwać się od
codzienności. Zachęcamy ich, aby zostawili choć na chwilę komputer
i popatrzyli na co tracą czas. Chcemy, żeby przez pasję podjęli próbę
kształtowania swojego charakteru.

MATEMATYCZNY PUCHAR DLA GĄDOWA!

19 marca w Milinie odbył się I Międzygminny Konkurs Matematyczny MATEMATYCZNA SOWA 2016, zorganizowany przez Fundację
,,Na krańcu tęczy” i matematyczną fundację mBanku. Matematyczne zmagania podjęło trzydzieścioro dzieci z klas 0, 1 i 2 z gmin Kąty
Wrocławskie i Mietków. Uczestnicy zmierzyli się w trzech turach zadań matematycznych (liczenie, geometria, logika) - poziom był tak
wyrównany, że do wyłonienia zwycięzców w kategorii indywidualnej
potrzebna była dogrywka. W kategorii zespołowej zwyciężyły dzieci z gminy Kąty Wrocławskie, uczniowie SP 1 w Kątach Wrocławskich
i Sadkowie, a puchar w imieniu reprezentacji gminy odebrał sołtys Gądowa, Pan Marek Kuzdrowski. Puchar ozdobi świetlicę wiejską
w Gądowie, skąd pochodziła najliczniejsza część kąteckiej reprezentacji - wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy i życzymy powtórzenia sukcesu za rok!
Zarząd Fundacji ,,Na krańcu tęczy”

Nowa lokalizacja Punktu Obsługi Klienta
Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
W dniu 11 kwietnia 2016 roku uroczyście otwarto Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zlokalizowany
w Gniechowicach przy ulicy Szkolnej 4 (wejście od ulicy Kwiatowej).
W uroczystości wzięło udział wielu gości, m.in. Burmistrz
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Antoni Kopeć, Sekretarz Gminy - Lucyna Garbaczonek, Dyrektor Szkoły - Alfreda Hajdamowicz,
Członkowie Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Antoni Palikowski i Katarzyna Szady, przedstawiciele Banku oraz gospodarz Roman
Górczyński – Prezes Zarządu Banku.
W przemówieniu inaugurującym Prezes Zarządu Banku serdecznie podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeniesienia POK do nowej siedziby. W nowej lokalizacji POK
w Gniechowicach zapewni komfortowe warunki obsługi Klienta, które
pozwolą na oferowanie nowoczesnych usług i produktów bankowych.
W nowej placówce pomyślano o wszystkich, nawet o najmłodszych,
zapewne w przyszłości również klientach banku – specjalny kącik
dla dzieci pozwoli nie nudzić się pociechom, podczas gdy ich rodzice
będą obsługiwani w placówce. Sala obsługi Klienta została przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Wizytę w Placówce ułatwia duży przestronny parking. Serdecznie zapraszamy.
Jacenty Czapor Wiceprezes Zarządu Banku
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Podczas trwania projektu pojawiliśmy się już w niektórych szkołach we Wrocławiu oraz w Kątach Wrocławskich. Dzięki pomocy osób
profesjonalnie działających w swoich dziedzinach przeprowadziliśmy
warsztaty z tańca, harcerstwa, tenisa stołowego, plastyki oraz muzyki.
Jest to tylko kilka pomysłów jak można spędzać wolny czas. I chociaż
nie każdy znajdzie wśród wymienionych pozycji swój sposób na życie,
to warto zawalczyć o swoje szczęście i odkryć pasję, która da możliwość bycia na 100% sobą.
Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: www.facebook.
com/100prosiebie, gdzie można znaleźć więcej informacji o naszym
projekcie.

Aleksandra Węgrzyn

Pracownice urzędu docenione
przez przedsiębiorców
W dniu 31 marca br. na Sesji Rady Miejskiej zostały wręczone nagrody dla dwóch pracownic urzędu. Wyróżnienia zostały przyznane
przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich, uroczystego wręczenia dokonał prezes stowarzyszenia Sławomir Hryniewicz oraz członek
stowarzyszenia i radny Piotr Paszkowski.
Wyróżnione zostały dwie wieloletnie pracownice: Jadwiga Kurpiel
i Irena Ottenbreit. Jadwiga Kurpiel otrzymała wyróżnienie za nieocenioną współpracę i promocję lokalnej przedsiębiorczości w zakresie przetargów i zadań realizowanych przez UMiG Katy Wrocławskie.
Irenę Ottenbreit wyróżniono za życzliwą pomoc i doradztwo lokalnym
przedsiębiorcom w zakresie podatku od nieruchomości związanych
z działalnością gospodarczą.
Gratulujemy wyróżnień!

NESTLÉ porusza Polskę
Głosowanie już ruszyło – głosuj na Kąty Wrocławskie
Ruszył program „NESTLÉ porusza Polskę”. W ramach propagowania zdrowego trybu życia firma zorganizowała konkurs dla gmin,
w którym do wygrania są siłownie miejskie. Urząd zgłosił do konkursu lokalizację przy ul. Brzozowej tuż za przedszkolem. Jednak to gdzie
siłownie powstaną zależy od mobilizacji mieszkańców i ich znajomych.
Dlatego zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w akcji głosowania.
Glosować można raz dziennie na stronie www.nestleporusza.pl.
Wystarczy wpisać kod pocztowy Kątów Wrocławskich i pojawi się zgłoszona lokalizacja. Potem już tylko należy wcisnąć przycisk głosuj. Głosowanie trwa do 30.06.2016 r.
Tak wiele zależy od Państwa aktywności i zaangażowania. Wspólnymi siłami, przy pomocy NESTLÉ POLSKA możemy urządzić wspaniały
teren rekreacyjny dostępny dla wszystkich mieszkańców. GŁOSUJMY!!!
WOP

zDolny z Gimnazjum w Kątach Wrocławskich
Piotr Paluszczak uczeń kl. 3c w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich został tegorocznym laureatem konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista z części: historia z elementami wiedzy
o społeczeństwie. Sukces w zDolnym Ślązaku jest ukoronowaniem
jego kilkuletniej pracy oraz rozwijania swoich pasji historycznych. Piotrek pierwsze sukcesy odnosił już w szkole podstawowej, jako uczeń
uzdolniony w pierwszej klasie gimnazjum został objęty indywidualnym programem nauczania z historii. Poza sukcesem w zDolnym
Ślązaku. Piotrek w tym roku szkolnym wygrał powiatowy konkurs
z historii w Sobótce, a w latach ubiegłych był dwukrotnie laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego” – na etapie wojewódzkim. Dodatkowo Piotr oraz
Korneliusz Gidziński z kl. 3b uzyskali tytuł finalistów zDolnego Ślązaka z języka polskiego.
Justyna Borowska
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DZIEŃ KOBIET W NASZEJ GMINIE
Gądów

12 marca w świetlicy w Gądowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet
w którym wzięło udział 46 pań. Dla pań
przygotowane były liczne atrakcje. Pokaz make-up poprowadziła pani Marta Kostanowicz,
która ufundowała bon na MANICURE HYBRYDOWE o wartości 70 zł wylosowany przez
panią Marię Kominek. Pokaz SAMOOBRONY
poprowadzili trenerzy teakwondo Wojciech
Dolny, Jacek Matuszewski. Dodatkowo rozlosowano osiem karnetów do SAUNY w SKY
TOWER dzięki Łukaszowi Dłużniewskiemu.
Panie przyniosły swoje przepyszne wypieki a na koniec sołtys Marek Kuzdrowski wręczył wszystkim paniom po róży.

Sośnica

Kozłów

Dzień Kobiet był okazją do kolejnego,
dziesiątego już, corocznego spotkania Pań
ze sołectwa Sośnica – Różaniec. Panie, jak
zawsze niezawodnie przybyły do świetlicy
wiejskiej. Rozpoczęliśmy od powitania, złożenia życzeń i wręczenia upominków. Przypomnieliśmy historię dotychczasowych spotkań
a było co wspominać. Gościliśmy kapelę ludową, chór sołtysów, chór założony przez panów z Sośnicy specjalnie na tę okoliczność,
pokazy filmów z uroczystości odbywających
się w naszej miejscowości, zabawy, konkursy
karaoke. Tym razem gościliśmy chór „Smolec
Cantans”, który umilił Paniom spotkanie.
Na koniec trzeba dodać, że nasze Panie
mogły swobodnie oddać się zabawie i konsumpcji. Całą obsługę, kelnerowanie, zapewniali panowie.

W dniu 11 marca 2016 w świetlicy wiejskiej w Kozłowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przybyłym paniom zostały
wręczone kwiaty przez sołtysa Janusza Bronowickiego i przedstawiciela Rady Sołeckiej
Marcina Rajca.
Serdeczne podziękowania paniom, które
włączyły sie w przygotowanie regionalnych
potraw i wypieków ciast.

Sołtys

Rada Sołecka

Marek Kuzdrowski, sołtys

700 - lecie Smolca

Misterium w Przedszkolu

W 2016 roku mija 700 lat udokumentowanej historii naszej miejscowości. Chcieliśmy, aby był w pewien sposób wyjątkowy, stąd pomysł
na organizację szeregu wydarzeń, które pod jednym hasłem zintegrują
lokalną społeczność poprzez wspólne obchody tej historycznej rocznicy. Od kilku lat w Smolcu udowadniamy, że wspólnymi siłami można więcej zdziałać. Dlatego chcielibyśmy wykorzystać okazję, jaką są
obchody rocznicy zorganizowane w dniach 10-12. czerwca i zaprosić
Państwa, w szczególności organizacje społeczne, do współorganizacji tego przedsięwzięcia.
11 czerwca, podczas festynu i zawodów biegowych IV Enervit
Smolecka (za)Dyszka będzie okazja do przedstawienia siebie i swoich
osiągnięć, wystawienia stoiska ze swoimi pracami, ale również nawiązania kontaktu i porozmawiania o lokalnych sprawach. Dlatego zapraszamy do kontaktu: mail: TPS.Smolec@gmail.com, tel: 504 078 336
700-lecie Smolca - plan obchodów
Powoli przychodzi czas, aby roczna praca grupy osób zaangażowanych w organizację obchodów 700-lecia Smolca ujrzała światło dzienne. O niektórych tematach ciągle boję się pisać, bo pewnie do ostatniej
chwili będą dopinane „guziki”, ale już chcielibyśmy poinformować szersze grono o planach obchodów.
Pierwszym punktem będzie odsłonięcie kamienia-witacza informującego o 700-letniej historii Smolca, który stanie na wjeździe od strony
wrocławskiego Muchoboru. Odsłonięcie kamienia nastąpi prawdopodobnie w sobotę 7 maja.
Kolejnym punktem będą trzydniowe obchody w terminie 10-12
czerwca. Pierwszego dnia smoleckie kluby sportowe: Sokół Smolec,
Tygrysy, oraz tenisowy „Return” organizują dla dzieci szereg rozgrywek
i rywalizacji w piłce nożnej, zapasach oraz tenisie ziemnym.
Drugi dzień będzie miał formę zbliżoną do corocznie organizowanego Dnia Smolca. Na trasę między Smolcem a Krzeptowem wybiegnie
kilkuset biegaczy IV Enervit Smoleckiej (za)Dyszki. W tym czasie na smoleckim boisku będzie trwać festyn z występami lokalnych artystów:
Stowarzyszenia Chóru Smolec Cantans oraz chóru sołtysów Dyszkant.
Gwiazda wieczoru - Abba Show - do godziny 22 uprzyjemni wieczór
osobom zainteresowanym wspólną zabawą. Oficjalna część wieczoru zakończy się pokazem sztucznych ogni, ale zabawa będzie trwać
dalej do godziny 1:00 w nocy.
Trzeci, najbardziej oficjalny dzień obchodów rozpocznie się o godzinie 12:30 mszą w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Smolcu. Po mszy nastąpi przejście pod świetlicę wiejską, gdzie zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca wydarzenie. Kolejnym punktem będzie prezentacja klipu o najnowszych dziejach Smolca. Całość
uroczystości zakończy panel historyczny, który do ostatniej chwili będzie niespodzianką. Już dzisiaj, w imieniu wszystkich zaangażowanych
osób serdecznie zapraszamy.
W imieniu komitetu obchodów 700-lecia Smolca
Joanna Dereń-Maciejewska

W roku 2016 w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich
odbyło się Misterium Paschalne. Dzieci i opiekunowie ze skupieniem
wysłuchali rozważań poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Na szczególną uwagę zasługuje uczennica z klasy IV c ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich
Martyna Moczkodan, która uczęszczała do tego przedszkola, wykonała przepiękny śpiew pieśni wielkopostnej Golgota. Na zakończenie
uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy Oto jest dzień, który dał nam
Pan, jako dowód wdzięczności Jezusowi za cud zmartwychwstania.
Katecheta: Adam Wilczyński

Wielkanocny kiermasz

6 marca 2016 roku przy kościele parafialnym pod wezwaniem św.
Ap. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich odbył się kiermasz świąteczny zainicjowany przez nauczyciela religii Adama Wilczyńskiego. Rodzice
oraz ich pociechy z klasy I d i I e ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich rozpoczęli rodzinną
domową produkcję świątecznych rękodzieł. Dużą pomocą służyli również inni członkowie rodzin np. dziadkowie, wujkowie i ciocie. Wszyscy
stanęli na wysokości zadania. Ilość świątecznych drobiazgów przekroczyła nasze oczekiwania. Kolorowe jajka, pisanki, koszyczki, palmy,
kartki świąteczne, piękne, kolorowe i starannie wykonane, zostały
wystawione na sprzedaż. Można było nabyć również domowej roboty
babeczki. Ogromnie się cieszę, że pomimo wietrznej pogody i deszczu stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, dzięki czemu zebrano sporą kwotę pieniędzy. Dochód ten pozwoli dzieciom oraz ich
rodzicom pojechać w czerwcu na wycieczkę do Henrykowa.
Swoją wdzięczność wyrażam księdzu Ryszardowi Reputale – proboszczowi z Kątów Wrocławskich za umożliwienie przeprowadzenia tej akcji. Pragnę również podziękować tym wszystkim parafianom,
którzy wsparli nas uśmiechem, pieniążkiem i ciepłym słowem. Dzięki takiej inicjatywie dzieci i ich rodzice jeszcze bardziej się zintegrowali. Szczególne podziękowania kieruję w stronę rodziców, którzy
wzięli czynny udział w kiermaszu. To mnie jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że warto podejmować tego typu akcje, bo rodzice wspaniale współpracują ze sobą i ze mną. Mam nadzieję, że to nie
ostatni kiermasz zorganizowany przy wspólnym udziale szkoły i rodziców, bo zapału do takich przedsięwzięć nam nie brakuje. A dzieci na długo zapamiętają ten dzień, który dostarczył im wiele radości,
uśmiechu i życzliwości ze strony innych.
Adam Wilczyński - katecheta
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Sukcesy tenisistów KTT „Smecz”!
Zimę nasi tenisiści przepracowali grając na odbywających się
w niemieckim Goerlitz Międzynarodowych Turniejach Tenisa. Był
to dla nich inauguracyjny sezon na tamtejszych obiektach i jak się okazało bardzo udany. Spośród 43 turniejów jakie odbyły się w zimowym
sezonie 2015/2016 wygrali 6, a w wielu imprezach przegrywali dopiero w finałach lub półfinałach. W klasyfikacji końcowej Rosenhof Darek
Cup (bo tak nazywa się cykl) Miasto Kąty Wrocławskie reprezentowali:
Michał Salij (13. miejsce w rankingu końcowym) - 1 wygrany turniej,
Adam Siomek (15. miejsce) - 1 wygrana, Andrzej Fiałkowski (22. miejsce)
– 3 wygrane, Kamil Ceglarek (23. miejsce) – 1 wygrana, Andrzej Charytoniuk (33. miejsce), Radek Kołodziej (74. miejsce), Marcin Klim (88 miejsce) oraz najmłodsza nadzieja naszego tenisa 10-letnia Nadia Klim (107.
lokata). Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy dalszych sukcesów.
Przy okazji pragniemy podkreślić, że rozpoczęliśmy nabór do szkółki i szukamy naszych następców (bez względu na wiek) – szczegółowe
informacje na www.teniswkatach.wordpress.com – zakładka „szkoła tenisa”.
Kamil Ceglarek „KaCe”

Akademia Piłkarska Jedenastka
W niedzielę 03.04.2016 r reprezentacja chłopców Akademii Piłkarskiej Jedenastki wzięła udział w bardzo dużym i mocno obsadzonym
turnieju DOLNY ŚLĄSK 2008, w którym grały aż 24 zespoły z całego Dolnego Śląska. Turniej odbył się we Wrocławiu pod balonem AWF
od godziny 9:00 do 17:00. Zespoły, które wzięły udział to: Zagłębie
Lubin, cztery zespoły Olympic Wrocław, dwa zespoły Parasola Wrocław,
I KS Ślęza Wrocław, AFK Gmina Czernica, AP Football Wrocław, UKS
Kiełczów, WKS Śląsk Wrocław, AP Miedź Legnica, Talent Bolesławiec,
Sport Projekt Legnica, Forza Wrocław, FC Wrocław Academy, Oratorium Środa Śląska, Sokół Marcinkowice, AS Milicz, Polonia Trzebnica,
Lechia Dzierżoniów, Piast Żmigród, AP Duda.
Nasza ekipa trafiła do grupy I: 1.Olympic Wrocław I, 2. AP Miedź
Legnica, 3. Forza Wrocław, 4. AS Milicz, 5. AP Jedenastka, 6. Polonia Trzebnica.
Rozgrywki rozpoczęły się od godziny 9:45 i każdy zespół w swojej
grupie walczył z każdym o wejście do jednej z lig, w których grało się
o miejsca. Grupa hiszpańska miejsca 1-6, liga angielska 7-12, liga niemiecka 13-18 i liga polska- ekstraklasa 19-24. Z każdej grupy zespół,
który zajął 1 miejsce i najlepsze dwa zespoły z drugiego miejsca ze
wszystkich grup awansowały do ligi hiszpańskiej. Nasi chłopcy w fazie grupowej spisali się świetnie, zdobywając 1 remis, 1 przegraną i 3
wygrane i tym samym jako najlepsza ekipa z drugiego miejsca awansowaliśmy do fazy finałowej najlepszej ligi hiszpańskiej w której walczyliśmy o miejsca 1-6. W lidze hiszpańskiej zmierzyliśmy się ponownie
z zespołem Olympic Wrocław I, UKS Kiełczów Academy, Sport Projekt
Legnica, I KS Ślęza Wrocław i Parasol Wrocław I. W tych pojedynkach
przegraliśmy 2 mecze, 2 wygraliśmy i w walce o brązowy medal pechowo zremisowaliśmy 1:1 z zespołem 1 KS Ślęza Wrocław, którym remis wystarczył, aby zająć III miejsce. Ostatecznie nasi chłopcy zajęli IV
miejsce na 24 zespoły z całego Dolnego Śląska, co jest ogromnym sukcesem i pokazuje świetny rozwój zawodników na tle innych zespołów.
Wszyscy zawodnicy bardzo dobrze spisali się podczas całych rozgrywek i dzielnie walczyli z każdym zespołem. Na listę strzelców bramek
dla naszej „Jedenastki” wpisali się między innymi: Stanisław Wilczek,
Bartosz Wojciechowski, Jakub Karczewski, Konrad Zieliński, a naszej
bramki przez wszystkie spotkania strzegł niezawodny Filip Kobza.
Skład: Stanisław Wilczek, Bartosz Wojciechowski, Filip Kobza, Konrad Zieliński, Mateusz Leś, Jakub Karczewski, Tymek Gabryś, Wiktor
Kurowski.
Marta Mędrek

Młode Wilki z Kątów Wrocławskich
Sukcesy piłkarskiej reprezentacji Polski, a także międzynarodowa sława jej piłkarzy wpływają na zainteresowanie i tak już bardzo popularnym sportem jakim wśród Polaków jest piłka nożna. Na boiskach
widać coraz młodsze dzieciaki pragnące pójść w ślady swych idoli.
To właśnie nasze pociechy są fundamentem przyszłych sukcesów polskiej piłki, dlatego też profesjonalna praca z nimi powinna być dla nas
priorytetem.
Jednym z klubów troszczących się o rozwój małych piłkarzy jest
Alba Młode Wilki Kąty Wrocławskie, nasz uczniowski klub sportowy
zrzeszający obecnie ok. 20 zawodników w rocznikach 2012-2008.
Nasze funkcjonowanie byłoby niemożliwe bez odpowiednich
środków finansowych. Na szczęście już na początku naszej działalności stroje zgodziła się ufundować nam firma Jung Pumpen. Dziś reprezentujemy barwy Alby, która również „ubrała” naszych małych piłkarzy
a także pomogła nam na kilku innych istotnych płaszczyznach. Nie
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bez znaczenia jest też pomoc Gminy Kąty Wrocławskie, która wsparła nas dotacją.
Nasza działalność to nie tylko profesjonalne treningi oraz regularne wyjazdy na turnieje. Dnia 19 marca, przy okazji meczu Śląsk
Wrocław-Ruch Chorzów nasi chłopcy mieli możliwość wyprowadzenia piłkarzy na murawę Stadionu Miejskiego. W niedalekiej przyszłości bo już 4 czerwca organizujemy turniej o Puchar Burmistrza .
Po raz kolejni wsparci przez Gminę Kąty Wrocławskie wiążemy z owym
wydarzeniem wielkie nadzieje. Nasze święto będzie miało miejsce
na boisku przy ulicy Brzozowej a jego głównym punktem będą rozgrywki piłkarskie, nie zabraknie również dodatkowych atrakcji.
Zapraszamy na nasz facebook’owy fanpage, zachęcamy również
do kontaktu z trenerami: Trener Grzegorz: 796-394-424, Trener Michał:
663-070-672
Tekst skrócony na potrzeby biuletynu, obszerna wersja artykułu do przeczytania na: http://www.katywroclawskie.pl/

Michał Bakanowicz

Złoto dla Amelii Kopel ze Smolca
Amelia Kopel, mieszkanka Smolca, zawodniczka akademii tenisowej LS TENIS z Wrocławia, reprezentująca klub KKT WROCŁAW wygrywa Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego do lat 14!
W dniach 10-12.04.2015 r. rozegrane zostały Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 14 o w tenisie ziemnym. Zawodnicy walczyli całe 3
dni, najbardziej prestiżowym turnieju tenisowym na szczeblu wojewódzkim w kategorii do lat 14. Amelia w kategorii Młodziczek (dziewczęta do 14 roku życia) wystartowała w przeddzień swoich 13 urodzin.
W tym roku Amelia sklasyfikowana jest w rankingu ogólnopolskim
jako druga zawodniczka z Dolnego Śląska i tym samy w turnieju została rozstawiona z numerem 1.
Amelia grała na bardzo wysokim poziomie i w świetnym stylu
bez straty seta wywalczyła złoty medal i tytuł Mistrzyni Dolnego Śląska w kategorii wiekowej do 14 lat. Również w deblu z partnerką Natalią Turczuk osiągnęły sukces zdobywając srebrny medal i tytuł V-ce
Mistrzyń Dolnego Śląska.
To kolejny tytuł Amelii po złotych medalach zdobytych w Halowych
Mistrzostwach Dolnego Śląska do lat 12, Vice-Mistrzostwie Dolnego Śląska dla lat 14 w roku 2014. Już za tydzień Amelia rozpoczyna sezon letni i pierwsze starty na turniejach międzynarodowych Tenis
Europe do lat 14.
Amelia na co dzień trenuje w Akademii tenisowej LS TENIS z Wrocławia pod okiem Łukasza Słodyczki (tenis), Marty Leśniak (trening
ogólnorozwojowy), Michała Halbersztadta (fizjoterapia). Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Mistrzami Województwa zostali: dziewczęta do lat 14-Amelia Kopel,
pokonując w finale Natalię Turczuk 6:1, 6:3; chłopcy - Jonasz Dziopak,
który w finale pokonał Piotra Siekanowicza 6:4, 6:4.
Szczególne podziękowania dla Prezesa klubu KKT Pana Tomasza Śmiechowicza oraz wszystkich pracowników za pomoc w organizacji turnieju. Pierwszy raz od wielu lat turniej tak wysokiej rangi odbył
się we Wrocławiu. Krzycki Klub Tenisowy, który ma olbrzymie zasługi dla rozwoju tenisa wrocławskiego, w tym roku postawił na zdolną
młodzież, zaoferował doskonałe warunki treningowe oraz wsparcie
finansowe dla najzdolniejszych młodych tenisistów. Efekty tej współpracy widać po zakończonych Mistrzostwach Dolnego Śląska, gdzie
po tytuły w kategorii dziewcząt i chłopców sięgnęli właśnie zawodnicy
KKT.
Podziękowania należą sie również sponsorom: firmie Pro-Activ z Lubina za nagrody dla najlepszych zawodników w postaci suplementów sportowych oraz firmie PIUPIU Catering Pożywny, która w pierwszy
dzień turnieju dostarczyła każdemu z zawodników zbilansowane posiłki stworzone specjalnie dla tenisistów!
Turniej cieszył zarówno wysokim poziomem jak frekwencją, zgłosiło się prawie 40 młodych tenisistów z całego województwa. Gratulujemy zwycięzcom!
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Zapisy w biurze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ul.
Zwycięstwa 23, w poniedziałki i wtorki od 9-12. Zastrzegamy sobie
prawo do odwołania danego wyjazdu, gdy liczba uczestników będzie
mniejsza niż 20 osób.
Przewodnicząca O.R.P.Z.E.R. i I. Marianna Nowicka

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
DROBNE
OGŁOSZENIA
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390-71-46

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

KONTAKT: TEL. 0 781 680 884

- PRZYGOTOWANNIE DOKUMENTACJI FORMALNO – PRAWNEJ W
PROCESIE UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ/
ZAKOŃCZENIA BUDOWY

- SPRZEDAŻY I ADAPTACJI GOTOWYCH PROJEKTÓW BUDYNKÓW
JEDNORODZINNYCH

JAKO PARTNER HANDLOWY
ARCHON+ BIURO PROJRKTÓW OFERUJE USŁUGI Z ZAKRESU:

ADMCompleX

• Wynajmę lokal usługowy po remoncie w Kątach Wr. 20 m
kw., tel. 508 201 082
• Praca w Przedszkolu Junior w Kątach Wr.: kucharka,
nauczyciel przedszkola z j.angielskim, opiekunka w żłobku.
Kontakt: tel. 606 824 071, www.juniorkatywroclawskie.
• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• KIEROWNIK BUDOWY, TERMOWIZJA, Andrzej Pałka, Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
• Wynajmę lokal o pow. 40 m kw. w Kątach Wrocławskich,
tel. 785 206 481
• KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
• Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, nadawaj paczki, ul.
Kościuszki 20 kąty Wr., przy Biurze Ubezpieczeń tel. 692
886 321
• TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie, tel. 71 397 10 77,
kom. 501 023 397
• Sprzedam dwie działki pow. po 11 arów w Strzeganowicach,
tel. 505 314 429
• Kupię grunt rolny, tel. 602 804 848
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www.zakladpogrzebowy24.pl

Krzy¿owice ul. G³ówna 14
71 311 84 40 / 607 152 668

Ca³odobowy
Zak³ad Pogrzebowy.
Pochówki tradycyjne
Kremacje, Sprzeda¿
Nagrobków Granitowych,
Miêdzynarodowy
Transport Zmar³ych.

OGŁOSZENIA

