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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Kąty Wrocławskie
składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości,

miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne

staną się dla nas wszystkich okazją
do pojednania i okazywania sobie miłości i szacunku.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy

 Jarosław Wojciechowski Antoni Kopeć
 wraz z radnymi RM wraz z pracownikami UMiG

 

- lokal wyborczy 

 

- lokal wyborczy 
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Nabór na kierownika  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym naboru na stanowisko  
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. 

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne w zakładce praca na BIP  
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/10629). 

Nabór trwa do 30 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Zadbajmy o to, aby nasze podatki trafiały do 
miejsca, w którym rzeczywiście żyjemy bowiem 
wpływy z podziału podatku dochodowego od 
osób fizycznych to dla gminy spory zastrzyk fi-
nansowy na realizację potrzeb naszych miesz-
kańców.
W związku z trwającym okresem rozliczeń z po-
datku dochodowego zachęcamy Państwa do zło-
żenia swojego zeznania podatkowego w Pierw-
szym Urzędzie Skarbowym w Wrocławiu przy 
ul. Klimasa 34, 50-515 Wrocław i w składanym 
zeznaniu wskazania faktyczne miejsca zamiesz-
kania na terenie gminy Kąty Wrocławskie. 
W ten prosty sposób mamy wpływ na lepszy roz-
wój naszej gminy przeznaczając swój podatek na 
realizację zadań w zakresie budowy dróg i chod-
ników, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, na 
edukację naszych dzieci, na przedszkola i żłobki 
jak również na bezpieczeństwo, sport i ochronę 
środowiska.
Ma to również ogromne znaczenie przy odpro-
wadzaniu  przez gminę do budżetu państwa tzw. 
„Podatku janosikowego”, który obliczany jest 
na podstawie dochodu na jednego  mieszkańca 
gminy w porównaniu do dochodów na miesz-
kańca w kraju.
Pamiętajmy: składając rozliczenie podatkowe 
w innym Urzędzie Skarbowym, oddajemy pie-
niądze należne Naszej Gminie np. do Gminy 
Wrocław.

PRZYPOMNIENIE
W dniu 15 marca 2018 r. upłynął termin płatno-
ści I RATY podatków i opłat lokalnych : tj. podat-
ku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego 
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. 
Prosimy o dokonywanie wpłat na nadane Pań-
stwu indywidualne numery rachunków banko-
wych bądź na konto ogólne urzędu.

Wydział Podatków i Opłat
Joanna Zagórska

Mój podatek 
chcę przeznaczać 
na rozwój mojej 

gminySzanowni Państwo.
Do napisania tego artykułu zainspirował mnie 
apel przewodniczącego Państwowej Komisji 
Wyborczej po spotkaniu z ministrem MSWiA 
dotyczącym przewidzianych na jesień wyborów 
samorządowych. Zastanawiałem się długo, czy 
pomoc w tym zakresie wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast nie zostanie w niektórych 
środowiskach odczytana jako nieuzasadniona. 
Prezes PKW apeluje i prosi włodarzy gmin, aby 
zachęcić potencjalnych chętnych do zgłaszania 
się na urzędników wyborczych do przeprowa-
dzenia najbliższych wyborów. Wymagania kwa-
lifikacyjne, zakres obowiązków oraz zasady  wy-
nagradzania tych osób dostępne są na stronach 
Państwowej Komisji Wyborczej. 
Dlaczego pojawił się problem? Otóż dla spraw-
nego przeprowadzenia wyborów potrzebnych 
jest w całym kraju 5,2 tys. urzędników wybor-
czych. Dotychczas do tego zadania zgłosiło 
się w całej Polsce 500 osób. W znowelizowanej 
przez Sejm ustawie Kodeks Wyborczy, to urzęd-
nicy wyborczy niezwiązani z samorządem mają 
być odpowiedzialni za sprawne przeprowadze-
nie wyborów. Do ich obowiązków będzie na-
leżeć m.in. organizacja pierwszych posiedzeń 
Obwodowych Komisji Wyborczych, udzielanie 
im pomocy, dostarczenie kart do głosowania, 
przeprowadzenie szkoleń. Osoby te będą rów-
nież odpowiedzialne za zapewnienie warunków 
pracy w obwodowych komisjach wyborczych 
(przezroczyste urny do głosowania, transmi-
sje z lokalu wyborczego). Za wykonaną pracę 
urzędnik otrzyma wynagrodzenie max. 4473 zł, 
jednak przy założeniu, że będzie on wykonywał 
swoje zadania w pełnym miesięcznym wymia-
rze czasu. Termin zgłaszania się chętnych został 
przedłużony do 6 kwietnia br. Dotychczas funk-
cje te pełnili przedstawiciele władz samorządo-
wych. Problemów, jak podkreślił szef PKW jest 

jeszcze wiele, a dotyczą one kamer i transmisji 
z lokali wyborczych oraz brakujących środków 
finansowych (około 600 mln zł) na przeprowa-
dzenie wyborów. Przypomnę tylko, że zgodnie 
z nowymi zasadami do każdego lokalu muszą 
być powołane dwie komisje: do przeprowadze-
nia głosowania i liczenia głosów. 
Zmian w kodeksie wyborczym jest bardzo 
dużo. Najistotniejszym z punktu widzenia wy-
borcy w  naszej gminie jest zmiana ordynacji. 
Dotychczas przy wyborach samorządowych 
w  gminie Kąty Wrocławskie obowiązywała or-
dynacja większościowa. Gmina była podzielona 
na 21 okręgów wyborczych i startujący w nich 
kandydaci uzyskiwali mandat radnego w przy-
padku zdobycia w  danym okręgu największej 
liczby głosów. Nowy Kodeks Wyborczy określa, 
że w  gminach powyżej 20 tysięcy mieszkań-
ców (w  gminie Kąty Wrocławskie jest nas ok. 
22,5 tys.) obowiązuje ordynacja większościowa 
i przy wyborze radnego z danego okręgu nie-
koniecznie decyduje liczba oddanych na daną 
osobę głosów – ważne będzie również, ile gło-
sów otrzyma lista, z której dany kandydat bę-
dzie startował i w jakim udziale dana lista bę-
dzie uczestniczyć w podziale mandatów. Jest 
to trochę skomplikowany system, który w  wy-
borach w naszej gminie zostanie zastosowany 
pierwszy raz. System wyborów proporcjonal-
nych obowiązywał dotychczas w wyborach do 
rady powiatu i sejmiku województwa. Myślę, 
że w chwili, gdy zostanie ogłoszony kalendarz 
wyborczy, zasady głosowania przybliżą po-
szczególne komitety wyborcze oraz media. Na 
lutowej sesji Rada Miejska dokonała podziału 
gminy na 4 okręgi wyborcze wg nowych zasad 
(podział przedstawiamy na str. 1).

Burmistrz MiG
Antoni Kopeć

Urzędnik wyborczy  
pilnie poszukiwany
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AED  
ratuje życie

Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców 
w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wro-
cławskich przy ul. Brzozowej 4 jest dostępny 
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) 
– urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku 
nagłego zatrzymania akcji serca.

Szykują się zmiany w przepisach budowlanych.
W zeszłym roku prace legislacyjne nad wprowa-
dzeniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 
nabrały tempa. Ministerstwo odpowiedzialne za 
projekt tego przepisu wyznaczyło rok 2018 na 
jego wejście w życie. Kodeks wskazuje, że w przy-
padku użytkowania inwestycji bez wymaganej 
zgody na użytkowanie, nadzór budowlany za-
kazuje użytkowania obiektu budowlanego i wy-
mierza karę pieniężną. W przypadku budynków 
jednorodzinnych wolnostojących i bliźniaczych 
wysokość kary wynosi 10 tys. zł. Dla pozostałych 
budynków jednorodzinnych jest to kwota w wy-
sokości 20 tys. zł.

Jest więc jeszcze czas na uregulowanie zaległych 
spraw, aby w przyszłości nie narazić się na przykre 
konsekwencje.

Wydział Gospodarki Przestrzennej

W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Urzędu od-
było się Walne Zgromadzenie Delegatów 
Gminnej Spółki Wodnej w Kątach Wrocław-
skich. Na spotkaniu zebrani zatwierdzili m.in. 
sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-
-finansowych i budżetu za rok 2017 oraz plan 
robót i budżet na rok 2018. Ustalono składkę 
na rzecz spółki wodnej na rok 2018 w kwocie 
18,0 zł/1ha fizyczny.
W ramach posiadanych środków finansowych 
w  ubiegłym roku Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych w Środzie Śląskiej zrealizował na te-
renie gminy Kąty Wrocławskie roboty związane 
z konserwacją i odbudową 23,485 km meliora-
cyjnych rowów szczegółowych w tym 2,352 km 
rowów zarurowanych, wyczyścił 69 studzie-

nek kanalizacyjnych oraz 444 mb przepustów 
(68 szt.). Na gruntach rolnych ułożono 126 mb 
nowych rurociągów drenarskich, przełożono 
1.158  mb rurociągów oraz odmulono 576 mb 
ciągów drenarskich. Wyczyszczono 69 szt. wy-
lotów drenarskich.
Dzięki wykonaniu powyższych robót obszar 
o powierzchni 267,3 ha odniósł korzyści z ure-
gulowania stosunków wodnych.

Gmina Kąty Wrocławskie corocznie wspiera 
działania spółek wodnych m.in. poprzez udzie-
lenie pomocy finansowej – w ubiegłym roku 
była to kwota 200 tys. zł, a w tym roku zostanie 
przekazane 250 tys. zł na utrzymanie urządzeń 
wodnych.

Spółki wodne Mieszkasz 
w nieodebranym 

budynku?  
Ta informacja jest dla Ciebie

Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, bądź osobi-
ste stawiennictwo w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego 
(pokój nr 3) wszystkie małżeństwa zamieszkałe na 
terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gmi-
ny Mietków, które w 2018 roku będą obchodzić 
jubileusz 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia, 65-lecia lub 
70-lecia pożycia małżeńskiego i chcą z tej uroczy-
stej okazji otrzymać przyznawane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej medale. Czas oczeki-
wania na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego
Tel. 71 390-72-18

Ważna informacja!

Dnia 05.03.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Smolcu 
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, organizowane przez Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP. Turniej przebiegał 
dwuetapowo: test wiedzy pożarniczej oraz odpo-
wiedzi ustne. Z terenu Gminy Kąty Wrocławskie 
udział wzięło 9  reprezentacji szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz szkoły specjalnej. Łącz-
nie 32 uczestników.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji gmin-
nych wśród szkół podstawowych oraz szkoły spe-
cjalnej I miejsce zajęła Daria Kleszczyńska, II miej-
sce Martyna Małecka, III miejsce Iga Olszewska. 
W kategorii wiekowej gimnazjalnej I miejsce wy-
walczył Piotr Wiśniowski, II – Wiktoria Kiź, III – Ra-
dosław Zakrzewski. Zwycięzcy turnieju zostali 

nagrodzeni, każdy uczestnik otrzymał również 
dyplom.
Nagrody zostały wręczone przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie Antoniego Kopcia 
i Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w  Kątach 
Wrocławskich Mariusza Hausmana.
Według zasad regulaminu turnieju dwa pierw-
sze miejsca zajęte w wyniku eliminacji gminnych 
przechodzą do etapu powiatowego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom 
i  uczestnikom OTWP „Młodzież Zapobiega Poża-
rom” oraz zachęcamy do wzięcia udziału w przy-
szłorocznych eliminacjach. 

Zarząd Miejsko-Gminny  
Związku OSP RP 

w Kątach Wrocławskich

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

eliminacje gminne
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Ksiądz prałat Alfons Jurkiewicz doceniony przez Litwinów

Informujemy, że w dniach 12-19 lipca 2018  r. 
będą przebywać w naszej gminie rodziny 
z  partnerskiej gminy francuskiej Mignaloux-
-Beauvoir. Osoby chętne w tych dniach zaofe-
rować gościnę rodzinom z Francji (nocleg oraz 

śniadanie) prosimy o  zgłoszenie się osobiście 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy 
ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich (po-
kój nr 15 sekretariat) lub telefonicznie pod nu-
merem 71-316-68-95. 

Osoby goszczące Francuzów będą miały moż-
liwość odwiedzić Gminę Mignaloux-Beauvoir 
w przyszłym roku w ramach rewizyty.

M. Mach 
Dyrektor GOKiS

Dnia 01.03.2018 r. uczniowie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocław-
skich w składzie: Nikola Ząbkowska, Pola Grodzka, 
Martyna Szarowicz, Małgorzata Kosińska, Domini-
ka Karbowska oraz Mateusz Budziar godnie re-
prezentowali placówkę w XXIX eliminacjach do 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego  w Do-

broszycach. Temat przewodni eliminacji był ściśle 
związany z pracą górników ,,Górnik świdrem wę-
giel kopie”.
Uczestnicy rywalizowali w VIII kategoriach wie-
kowych, a głównym celem było zdobycie ,,Pasz-
portu do sukcesu”, który stanowi przepustkę 
do  udziału w konkursie wojewódzkim w Wał-

brzychu. Gratulujemy uczniowi Mateuszowi Bu-
dziarowi, który w czarujący sposób wyrecytował 
utwór Marii Terlikowskiej „Węglowa rodzina” 
i  zdobył wspomniany „Paszport do sukcesu”. Już 
dzisiaj życzymy powodzenia w konkursie woje-
wódzkim. 

Krzysztof Hausman

Wieloletni proboszcz Smolca (w latach 1986-
2009), ks. prałat Alfons Jurkiewicz otrzymał naj-
wyższe litewskie odznaczenie podczas uroczy-
stości z okazji 100-lecia niepodległości Litwy, 
która odbyła się 15 lutego br. Ksiądz prałat ode-
brał order z rąk prezydent Litwy Dalii Grybauska-
itė za – jak napisano w dekrecie nominacji – wie-
loletnią aktywną pracę i posługę duszpasterską 
na rzecz społeczności litewskiej mieszkającej we 
Wrocławiu i w Polsce oraz za szerzenie dobrego 
imienia Litwy w świecie. Ksiądz prałat był jedną 
ze 100 osób (i jednym z dwóch Polaków), którym 
przyznano odznaczenia. 
Ks. prałat Alfons Jurkiewicz na prośbę kardyna-
ła Henryka Gulbinowicza przez 32 lata, od 1984 
roku prowadził duszpasterstwo Litwinów miesz-
kających we Wrocławiu. Raz w miesiącu odpra-
wiał w  kościele OO. Dominikanów w kaplicy 
Św. Józefa we Wrocławiu mszę świętą w  języku 
litewskim.

WS

Wizyta rodzin francuskich z partnerskiej Gminy  
Mignaloux-Beauvoir w Gminie Kąty Wrocławskie

Mateusz Budziar zdobywcą „Paszportu do sukcesu”

W Przedszkolu Publicznym w Kątach 
Wrocławskich odbyły się dwa tur-
nieje warcabowe. Dnia 16.02.2018 r. 
miał miejsce już „V  Przedszkolny 
Turniej Warcabowy”, który wpisał 
się w tradycję naszego przedszkola, 
a 23.02.2018 r. po raz pierwszy zor-
ganizowany został „Gminny Turniej 
Warcabowy” dla Przedszkolaków. 
W obu wydarzeniach uczestniczyły 
dzieci z  grup starszych (5-6-latki). 
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom gry. Poka-
zali, że potrafią myśleć logicznie 
i szybko działać. Gra w warcaby ma 
bardzo korzystny wpływ na dzieci, 
dlatego promowanie jej wśród naj-
młodszych sprawia radość i  umac-
nia w  przekonaniu, że dostarczamy 
im bodźców do wszechstronnego 

rozwoju. W gminnym turnieju udział 
wzięli: Vincent Dydejczyk z ZSP 
w  Smolcu, Jakub Górski ze Szkoły 
Podstawowej w Małkowicach oraz 
Joanna Rymarczyk, Maciej Kucza, 
Ignacy Mathauser Pękala, Maja Mi-
siuna, Tomasz Nowak oraz Ryszard 
Małkowicz z Przedszkola Publiczne-
go w Kątach Wrocławskich. 
Po bardzo emocjonującej walce 
wyłoniono zwycięzców, których na-
grodziliśmy medalami,  dyplomami 
i książkami.
I Miejsce – Tomasz Nowak 
II Miejsce – Ryszard Małkowicz
III Miejsce – Maja Misiuna
Zwycięzcom gratulujemy, a dzieci 
i nauczycieli zapraszamy do rozgry-
wek w przyszłym roku.

Organizatorzy turnieju

I Gminny Turniej Warcabowy dla Przedszkolaków
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Luty przyniósł Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach 
Wrocławskich wizyty grup z Publicznego Przed-
szkola przy ul. Drzymały oraz Przedszkola Zgroma-
dzenia Sióstr św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich. 
Maluchy miały okazję zwiedzić szkołę, obejrzeć 
sale lekcyjne i salę gimnastyczną oraz zapoznać 
się z nauczycielami i pracownikami administracji. 
Najważniejsze jednak były zajęcia, które przygo-
towali dla nich nauczyciele ze swoimi uczniami. 
Przedszkolaki wzięły udział w typowych zajęciach 
edukacyjnych, zajęciach wychowania fizycznego 
i Zumba® Kids, apelu z okazji Dnia Bezpiecznego 
Internetu oraz zajęciach świetlicowych. Grupy 
uzyskały pamiątkowe dyplomy, a w szkole i przed-
szkolach zawisły plakaty ze zdjęciami. Dziękujemy 
Wychowawcom grup za tak liczne odwiedziny, 
a maluchy zapraszamy we wrześniu do szkoły.

Zespół ds. Promocji Szkoły

W lutym już po raz kolejny uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małkowicach 
odwiedzili wychowanków Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Jaszkotlu. Okazją do spotkania było przekazanie środków 
czystości, które były zbierane w od grudnia w małkowickiej szkole. Wizyta 
rozpoczęła się od muzycznej zabawy zainicjowanej przez muzykoterapeut-
kę z ośrodka p. Magdę Juzwiszyn. Dzięki wspólnym śpiewom opartym na 
afrykańskich rytmach oraz rozmowom, obie strony mogły się lepiej poznać 
i dowiedzieć więcej o swoich zainteresowaniach. Na zakończenie spotkania 
zatańczyła uczennica z Małkowic Milla Kędzierska. Szybko dołączyły do niej 
pozostałe dzieci i spotkanie zakończyło się wspólnym tańcem. Choć trudno 
było się pożegnać, wszyscy musieli wrócić do swoich obowiązków. Obie stro-
ny umówiły się już na kolejne spotkanie w niedalekiej przyszłości. 

Monika Wiejacka

Przedszkolaki  
w Jedynce

Wizyta uczniów Szkoły 
Podstawowej w Ośrodku 

w Jaszkotlu

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

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

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

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

Na potrzeby naszej młodej orkiestry dętej (1 lutego minął roczek) zostały 
zakupione saksofon altowy oraz werbel marszowy.  

Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi Antoniemu Kopeć,  
Radzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Pani Marii Mach,  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za przeznaczone środki 
na zakup instrumentów muzycznych.  

Dołożymy wszelkich starań aby nasza orkiestra brzmiała jeszcze piękniej. 
Przy okazji zapraszamy na próby we wtorki i czwartki o 19.15  

w Świetlicy Wiejskiej w Smolcu!!!
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W 2011 r. dzień 1 marca został usta-
nowiony świętem państwowym 
– Narodowym Dniem Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Od sześciu lat na 
cześć żołnierzy antykomunistycz-

nego podziemia Fundacja Wolność 
i  Demokracja organizuje w całej 
Polsce bieg pamięci na trasie  1963 
metrów. Dystans ten nawiązuje do 
daty śmierci ostatniego Wyklętego. 
W  tym roku już drugi raz do ogól-
nopolskiej akcji przyłączyły się Kąty 
Wrocławskie. 4 marca uczniowie: 
Wojtek Tomczuk, Wiktoria Gosek, 
Magda Dudziec, Nathalie Victor, 
Julia Łochowska, Oliwia Walko-
wiak, Nicola Osiecka oraz Karolina 
Dudziec, Kamila Szczepańska i Ju-
lia Matusiak pod kierunkiem pani 

Izabeli Strzelczyk, podczas mszy 
świętej w intencji ojczyzny, wspo-
minali Żołnierzy Wyklętych, aby Ci, 
którzy  doświadczyli życia w nie-
ludzkich warunkach byli otoczeni 

pamięcią oraz  aby ofiara ich życia 
była zasiewem dobra dla przyszłych 
pokoleń. Później wystartowała II 
edycja Biegu w naszym mieście. 
Organizację tego przedsięwzięcia 
wzięła na siebie Szkoła Podsta-
wowa nr 2. Koordynatorami pro-
jektu były: wicedyrektor SP 2 pani 
Agnieszka Górska i Alina Dudziec 
– nauczyciel historii. Tak, jak w ubie-
głym roku, celem projektu było od-
danie hołdu żołnierzom polskiego 
podziemia antykomunistycznego 
działającego w latach 1944-1963 

w obrębie przedwojennych granic 
RP. Organizatorom zależało przede 
wszystkim na tym, aby razem: mło-
dzież, dzieci i dorośli, biegnąc ulicz-
kami naszego miasta, myślami byli 

z Żołnierzami Niezłomnymi.  Bieg 
dawał możliwość wspólnego spę-
dzenia czasu, promocję aktywności 
fizycznej, a także był nowym spo-
sobem wyrażenia swoich postaw 
patriotycznych. Na starcie zameldo-
wali się mali i całkiem dojrzali bie-
gacze, nastolatki i licealiści, lokalni 
nie tylko kąccy miłośnicy biegów. 
W trasę wyruszali dwukrotnie: naj-
pierw 5  km – dla  wytrawnych bie-
gaczy, a  o  godzinie 12 – wszyscy 
na dystans Biegu Pamięci 1963 m. 
Dodatkowo swój dystans miały 

przedszkolaki. Pod swoje skrzydła 
wzięli ich nauczyciele  w-f: A.  Le-
wandowska, A.  Blandzi-Grubizna 
oraz K. Śmigielski. Trasa 196,3 m 
była dystansem najmocniej dopin-
gowanym przez kibiców  podczas 
całej imprezy. Mroźna niedziela, 
rześki wiatr i soczyste słońce do-
dawało wyjątkowego kolorytu 
spotkaniu. Meta była początkiem 
biesiadowania połączonego ze 
zwiedzaniem wystawy przygoto-
wanej przez młodzież gimnazjal-
ną SP nr 2 pod kierunkiem pani 
Anny  Bryjak. Zwieńczeniem ob-
chodów Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych był wzruszający montaż 
słowno-muzyczny przygotowany 
przez uczniów prowadzonych przez 
panią Justynę Borowską i Małgo-
rzatę Dragon. Do sukcesu imprezy 
przyczynili się współorganizatorzy 
i partnerzy: GOKiS z panią dyrektor 
Marią Mach i panem Pawłem Pil-
skim, UMiG z Burmistrzem Antonim 
Kopciem,  SMZK  z p. A. Cicheckim 
oraz Klub Biegacza wraz z  panem 
A.  Tyleckim. Nagrody ufundowane 
przez lokalnych handlowców były 
dodatkową atrakcją. Zapraszamy 
do obejrzenia fotograficznej re-
lacji na oficjalnym  Fanpagu  „Wil-
czym  tropem podążaj”.  Zdjęcia 
autorstwa Oli Bożek, Kamili Kuriaty 
i  pani Agnieszki  Pożerskiej  bardzo 
pięknie oddają atmosferę impre-
zy. Prosimy również o komentarze 
i spostrzeżenia.

Szkolny Klub Kulturalny

W poniedziałek, w Szkole Podsta-
wowej nr 1 odbyła się nietypowa 
lekcja wychowania fizycznego. Na 
specjalne zaproszenie nauczycie-
li – pani Marty Czerwieniec i pana 
Adriana Czerwieńca mury Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Kątach Wro-
cławskich odwiedziły koszykarki 
ekstraklasowego klubu 1KS ŚLĘZY 
WROCŁAW! 
Uczniowie mieli okazję wziąć 
udział w zajęciach przeprowadzo-
nych przez Zuzannę Sklepowicz, 
Tijanę Ajduković i Tanię Perez. Za-
wodniczki pokazały jak wygląda 
ich rozgrzewka, a także kilka przy-
kładowych ćwiczeń z treningów. 
Zajęcia zakończyły się wspólnym 
meczem, który wzbudził wiele po-
zytywnych emocji. Na końcu spo-
tkania przyszedł czas na wspólne 
zdjęcia i autografy. 

Dziękujemy klubowi 1KS Ślęza Wro-
cław za wspaniałą lekcję sportu 

i  upominki dla wszystkich dzieci, 
a  Gminie Kąty Wrocławskie za prze-

kazane niespodzianki dla naszych 
gości.                              M. Czerwieniec

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

MISTRZYNIE POLSKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH!
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 » Zlecę otynkowanie budynku gospodarczego, Kilianów, 
Szymanów. Tel. 601 724 313

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

 » Sprzedam ogródek działkowy, ul. Okrzei (Stokrotka). 
Pow. 8 arów, studnia głębinowa, teren ogrodzony 
z letnim domkiem i nasadzeniami. Tel. 513 642 900

 » Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty, 
przekazy pocztowe. Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 20 
(przy Biurze Ubezpieczeń)

 » Podejmę pracę jako opiekunka, pomoc domowa (mam 
doświadczenie). Tel. 783 709 173

 » Pranie dywanów, kanap, tapicerki samochodowej, 
sprzątanie, dojazd gratis. Tel. 535 679 346

 » Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
 » NetFix usługi informatyczne, Kąty Wr., tel. 799 113 262
 » Rejestracja kart SIM, doładowania do telefonów i nie 

tylko, Serwis GSM ul. Sikorskiego 5 w Kątach Wr.  
tel. 786823558

 » Sprzedam dwie działki budowlane w Małkowicach 
(razem lub osobno). Pow. 1 działki 1692 mkw.  
Ceny do negocjacji. Tel. 697 707 606

 » HYDRAULIK od zaraz tel. 609 020 719
 » Korepetycje język angielski i język niemiecki dla klas 1-V 

szkoły podstawowej, Kąty Wr. i okolice. Tel. 693 574 545
 » Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie 60 mkw. w Kątach Wr. 

Najem okazjonalny, długoterminowy. Tel. 691 949 171 
 » Sprzedam ziemię orną w Małkowicach 5,5 ha. 

Tel. 607 085 065
 » Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6,  

I piętro zaprasza
 » Sprzedam znaczki pocztowe i całostki, lata 70. i 80., 

tel. 71 316 61 23
 » Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
 » Kupie działkę budowlaną w Kątach Wr. do 150 tys. zł. 

Tel. 692 437 290
 » Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe i czerwone, 

oraz buraki pastewne i ogórki kiszone,  
cena do uzgodnienia, tel. 71 390 73 20

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

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46

OGŁOSZENIA DROBNE
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