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Szanowni Państwo.
Za miesiąc o tej porze będziemy już po zarzą-
dzonych przez premiera RP wyborach samorzą-
dowych. Wybory są zdobyczą demokratycznego 
państwa. Raz na 4, a od tego roku, raz na 5 lat 
każdy z nas ma możliwość bezpośredniego oce-
nienia swoich przedstawicieli wybranych w lo-
kalnych wyborach, do rad gmin, powiatów i sej-
mików wojewódzkich. Nie będę i nie chcę tutaj 
uprawiać jakiejkolwiek agitacji politycznej. Ktoś 
kiedyś powiedział, że kampanię wyborczą powin-
no się zaczynać bezpośrednio po zakończonych 
wyborach i kończyć na 3 miesiące przed następ-
nymi. Ja też tak uważam. Aktywność społeczna 
przez co najmniej 4 lata daje podstawy do tego, 
że obecność danej osoby na listach wyborczych 
nie jest przypadkowa i nie budzi złych skojarzeń 
oraz komentarzy. 
Dlaczego poruszam ten temat? Przede wszystkim 
dlatego, aby Państwu uświadomić jak ważne są 
to wybory. Idąc do wyborczej urny otrzymamy 
możliwość oddania 4 głosów. Wybór burmistrza 
jest dla wszystkich najbardziej oczywisty i nad 
tą czynnością wyborczą nie chciałbym się zatrzy-
mywać. W tym roku pierwszy raz w naszej gminie 
wybory będą się odbywać wg innej ordynacji. 
Wybory większościowe zostały zastąpione przez 
ordynację proporcjonalną. Na czym polega ta róż-
nica? Otóż jest ona dla wyborcy niemalże rewo-
lucyjna. Dotychczasowe 21 okręgów jednoman-
datowych zastąpiły 4 okręgi wielomandatowe, 
z  których będziemy wybierać 5, a w Kątach Wr. 

6  radnych. Metoda wyboru przyszłych radnych 
jest skomplikowana i w mojej ocenie poprzedni 
system dla przeciętnego wyborcy, zdecydowanie 
w bardziej przejrzysty sposób był akceptowalny. 
W tych wyborach wybieramy swojego przedsta-
wiciela do rady z list i w ten pośredni sposób rów-
nież decydujemy, która naszym zdaniem opcja 
polityczna czy komitet wyborczy wyborców jest 
przez nas preferowany. Ma to ogromny wpływ na 
podział mandatów w przyszłej radzie miejskiej. 
Obserwując zainteresowanie wyborami w po-
przednich latach można zauważyć, że dla niektó-
rych wyborców pozostałe czynności wyborcze nie 
miały już takiego znaczenia jak wybór burmistrza 
czy radnego gminnego. Wybór przedstawicieli do 
powiatu cieszył się większym zainteresowaniem 
niż wybór radnego do sejmiku województwa. 
Często oddawano głosy bez głębokiej analizy 
programu poszczególnych ugrupowań wystawia-
jących listę. Drodzy Mieszkańcy – te wybory są 
również bardzo ważne! Mamy na terenie naszej 
gminy bardzo wiele problemów do rozwiązania. 
Przykładem jest niedostosowana do obecnego 
natężenia ruchu autostrada A4. Brakuje nam ob-
wodnicy miasta Kąty Wrocławskie, a to właśnie 
samorząd województwa będzie decydował o jej 
budowie (bądź nie) w ciągu najbliższych 5 lat. 
Proszę nad wyborczą urną zastanowić się, którzy 
z kandydatów na radnych do sejmiku mogą nam 
pomóc w  rozwiązaniu tego problemu. Dotyczy 
on nie tylko miasta, ale całej gminy przez którą 
są prowadzone komunikacyjne objazdy. Kilka dni 

temu byłem na uroczystym otwarciu obwodnicy 
Miękini. To właśnie tę drogę trzeba i to koniecz-
nie jak najszybciej połączyć z autostradą A4, bo 
jej elementem będzie właśnie obwodnica Ką-
tów Wrocławskich. Bardzo proszę wsłuchiwać się 
w  wyborcze zapowiedzi i dokonać właściwego 
wyboru. Sejmik ma wpływ na stan dróg woje-
wódzkich, które wymagają wielu inwestycji.
Reasumując, widzicie Państwo, że Wasz głos w wy-
borach winien być powszechny i odpowiedzialny. 
Przed nami decyzje, czy postawić na ludzi, którzy 
mają wizję budowania lepszej przyszłości, czy ra-
czej tych, którzy chcą zburzenia dotychczasowej 
rzeczywistości, „a potem jakoś to będzie”. Nie ma 
ludzi niezastąpionych, ale wybór dla dobra wszyst-
kich musi być bardzo odpowiedzialny. Jeszcze raz 
apeluję do Wszystkich o udział w  wyborach sa-
morządowych. Jestem przekonany, że przy dużej 
frekwencji podjęte przez mieszkańców decyzje nie 
będą przypadkowe. Wśród kandydatów są ludzie, 
którzy osiągnęli w swoim zawodowym życiu wie-
le sukcesów. Od Was zależy, czy dacie im szansę 
popracować dla innych. Wybory to też okazja do 
wysłania tak zwanego przekazu słowa dziękuję. 
Za pomocą wyborczej karty, można podziękować 
tym, którzy pracowali do tej pory, i z których pracy 
jesteście zadowoleni. Już dzisiaj dziękuję miesz-
kańcom, którzy w odpowiedzi na mój apel wezmą 
udział w  wyborach dla dobra nas wszystkich, dla 
dobra naszej wspólnoty samorządowej.

Antoni Kopeć
burmistrz MiG Kąty Wr.

UDZIAŁ W WYBORACH   
jest nie tylko demokratycznie nabytym prawem,  

ale też obywatelskim obowiązkiem
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Konkurs na najładniejsze sołectwo:
I miejsce – Sadowice (nagroda w wysokości 1200 zł)
II miejsce – Gniechowice (nagroda w wysokości 1000 zł)
III miejsce – Romnów (nagroda w wysokości 800 zł)
Wyróżnienia dla sołectw: Bogdaszowice, Małkowice, Samotwór, Krzeptów, Sokol-
niki. Każdą miejscowość nagrodzono kwotą 500 zł.
Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy:
I miejsce – Romnów wieniec nr 24 (nagroda w wysokości 700 zł)
II miejsce – Kozłów wieniec nr 23 (nagroda w wysokości 600 zł)
III miejsce – Gniechowice wieniec nr 25 (nagroda w wysokości 500 zł)
Ponadto kwotą 400 zł wyróżniono wieńce sołectw: Gądów-Jaszkotle (nr 5),  
Małkowice (nr 14), Sadków (nr 21), Strzeganowice (nr 8).
Pozostałym 18 wieńcom przyznano nagrody za udział w konkursie w wysokości 300 zł.

GOKiS

Szkoła Podstawowa w Sadkowie uroczyście otwo-
rzyła nowy rok szkolny. W 62-letniej historii naszej 
placówki, dzień 3 września 2018 roku był szcze-
gólny, ponieważ blisko 450 dzieci z naszej gmi-
ny rozpoczęło naukę w nowoczesnej placówce. 
Tego dnia towarzyszył nam pan Burmistrz Antoni 
Kopeć, któremu zawdzięczamy powstanie tego  
obiektu i jednocześnie serdecznie dziękujemy.  
Trzeba podkreślić, że w Sadkowie powstał no-
woczesny, rozbudowany i wygodny kompleks. 
Szkoła wybudowana  w technologii niskoener-
getycznej, ogrzewana jest ciepłem z ziemi, wy-
korzystano fotowoltaikę do produkcji prądu. 
Szkoła jest przystosowana dla dzieci niepełno-
sprawnych. Uczniowie, których zdrowie jest dla 
nas priorytetem, mają zapewnione warunki do 
nauki i odpoczynku. W szkole działa kuchnia, 
przytulne jadalnie zapewniają komfort spoży-
wania posiłku. Pracownie tematyczne wprawiły 

w  zachwyt naszych podopiecznych, a najmłod-
sze pociechy znalazły swoje miejsce w sześciu 
oddziałach przedszkolnych.
Ostatni okres był dla pracowników szkoły szcze-
gólnie pracowity i intensywny. Wyposażenie 
nowego rozległego obiektu i wyprowadzka ze 
starej szkoły, która aktualnie jest w przebudowie, 
wymagała ogromnego wysiłku. W kulminacyj-
nym momencie pomocy udzielili nam żołnierze 
z 31 Batalionu Radiotechnicznego – 241 Kompa-
nii Radiotechnicznej w Pietrzykowicach, pomiesz-
czenia na zmagazynowanie mebli użyczyła bez-

płatnie firma Hedro Farms Polska z Sadkowa i jak 
zwykle mogliśmy liczyć na rodziców.
Dziękujemy serdecznie nasi Drodzy Przyjaciele!

Powodów do zadowolenia jest więcej. Dzięki sta-
raniom dyrekcji szkoły od września ruszył dwuletni 

program unijny. Zdobyte dla dzieci 
środki finansowe wynoszą blisko 
600 tysięcy zł. Wykorzystane zosta-
ną na wyposażenie drugiej sali kom-
puterowej w najnowsze komputery 
oraz drugiej pracowni językowej. 
Zakupiony został biofeedback, ta-
blety, sprzęt nagłaśniający. Dzieci 
będą brały udział w wycieczkach po 
Polsce. Zorganizowano zajęcia z gra-
fiki komputerowej i bezpieczeństwa 
w sieci, robotyki, języków obcych, 
a także zajęcia terapeutyczne. 
Kolejny etap przebudowy przed 
nami. Wyremontowany budynek 
i  nowa sala gimnastyczna będą 

oddane do naszego użytku  już za kilka miesięcy.
Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że w dialo-
gu można osiągnąć bardzo wiele. Dobre relacje są 
motorem skuteczności naszej pracy. Liczymy na 
Wasze wsparcie drodzy Rodzice, liczymy, że ten 
rok okaże się kolejnym twórczym i dobrym cza-
sem dla naszej szkolnej społeczności.  
Naszym mottem są słowa Janusza Korczaka: 
„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zada-
nie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, 
kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”

Marzenna Fedzin, Beata Wysoczańska 

PRZYPOMNIENIE
W dniu 15 września 2018 r. upłynął termin płatno-
ści III RATY podatków i opłat lokalnych tj.: podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Prosimy o dokonywanie wpłat na nadane Państwu 
indywidualne numery rachunków bankowych 
bądź na konto ogólne urzędu.

Wydział Podatków i Opłat
Joanna Zagórska

OFERTA SPRZEDAŻY
Gmina Kąty Wrocławskie posiada do zagospoda-
rowania atrakcyjną nieruchomość gruntową za-
budowaną budynkiem byłej szkoły, położoną na 
działce o pow. 0,7344 ha w urokliwej miejscowo-
ści Bogdaszowice w sąsiedztwie parku krajobra-
zowego Doliny Bystrzycy.
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji 
i  Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 23, tel. 
71 390 72 39.

Dożynki wiejskie 
w Gniechowicach

Dnia 25 sierpnia odbyły się dożynki wiejskie 
w  Gniechowicach. Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Kościele parafialnym pw. św Filo-
meny, której to przewodniczył ks. proboszcz Jaro-
sław Wawak. Podczas tej uroczystości poświęcony 
został  wieniec dożynkowy wykonany przez człon-
ków Rady Sołeckiej oraz mieszkańców. Następnie 
wszyscy obecni udali się korowodem na boisko, 
gdzie rozpoczęła się część rozrywkowa.  Przybyli 
mieszkańcy i goście mogli posłuchać okolicznych 
zespołów ludowych oraz parafialnej scholi dzie-
cięcej ,,Dzieci Filomenki”, które na zaproszenie 
Rady Sołeckiej i Sołtysa zaszczyciły wszystkich 
swoją obecnością i umiliły czas pięknym śpiewem.  
Nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych 
mieszkańców Gniechowic. Dzieci bezpłatnie 
korzystały z dmuchańców, basenu z kulkami, 
malowania twarzy, robienia ogromnych baniek 
mydlanych, a ponadto mogły pobudzać swoją 
wyobraźnię tworząc różnorakie budowle z kloc-
ków pod okiem wykwalifikowanych animatorów.

Katarzyna Hausman

Szkoła Podstawowa w Sadkowie 
w nowej odsłonie

Wyniki dożynkowych konkursów
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PRZYPOMNIENIE
30 września 2018r. upływa termin opłaty za posia-
dane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach realizacji projektu pn. „Regionalny Pro-
gram Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje 
fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na 
terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, zostało 
podpisanych aż 530 umów o dofinansowanie na re-
alizację instalacji fotowoltaicznych w  14 gminach. 
Z końcem sierpnia rozpoczął się etap  montażu 
systemów fotowoltaicznych na dachach uczestni-
ków projektu. Do dnia dzisiejszego zainstalowano 

30 systemów fotowoltaicznych na dachach miesz-
kańców 12 gmin, w tym pierwsze instalacje są już 
na dachach mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie. 
W drugiej połowie września rozpoczną się monta-
że w dwóch pozostałych gminach. Montaż instala-
cji fotowoltaicznych potrwa do wiosny 2019 r. Wy-
konawcą prac jest konsorcjum firm z liderem, firmą 
Multisun sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

PRII

Marzenia stały się 
rzeczywistością

3 września 2018 r. w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym, w Kątach Wrocławskich miało miejsce 
uroczyste otwarcie nowego budynku. W jego 
skład wchodzi: sala gimnastyczna, pracownia 
komputerowa, sale dydaktyczne, sala rehabilita-
cyjna, pomieszczenia dla nauczycieli wychowania 
fizycznego wraz z magazynem sportowym oraz 
toalety.  W obrębie tego przedsięwzięcia powstała 
również sala doświadczania świata – jest to spe-
cjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposa-
żone w  różnego rodzaju urządzenia stymulujące 
rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwa-
rzanie możliwości odbierania nowych bodźców, 
wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie 
czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.
Oficjalnego otwarcia dokonali: Starosta Powiatu 
Wrocławskiego – Pan Roman Potocki, Przewod-
niczący Rady Powiatu Wrocławskiego – Pan Ry-
szard Jaroń oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego – Pani Ewa Piotrowska. 
Poświęcenia nowo otwartej Sali dokonał pro-
boszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła w Kątach Wro-
cławskich ks. Krzysztof Tomczak. Nie zabrakło też 
przedstawicieli władzy lokalnej: Burmistrza Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie – Pana Antoniego Kop-
cia, przewodniczącego Rady MiG Kąty Wrocław-
skie Pana Jarosława Wojciechowskiego. Podczas 
wielu przemówień, m.in.: Pana Starosty, Burmi-
strza MiG Kąty Wrocławskie, Pani Lidii Reps, Pana 
Marka Osińskiego zwrócono szczególną uwagę 
na misję placówki, determinację wszystkich jej 
pracowników w trudach codziennego dnia oraz 
szerokie spektrum pomocy jakie otrzymują dzieci 
i młodzież w tej placówce. 
Spełniło się marzenie wszystkich uczniów, na-
uczycieli  oraz pracowników administracji i ob-
sługi, którzy w podziękowaniu za ten wspaniały 
gest przygotowali i wystawili przedstawienie 
pt.; ,,Rzepka” w reżyserii Pani Zofii Stuleblak. 
W  ten nieco przewrotny sposób przedstawiono 
wszystkich nauczycieli pracujących w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wro-
cławskich, obejrzano przedstawienie, po którym 
wszyscy goście, pod przewodnictwem Pani dyrek-
tor Ewy Piotrowskiej, rozpoczęli zwiedzanie nowo 
wybudowanego obiektu. 
Przypomnijmy, że niniejsze przedsięwzięcie zo-
stało zrealizowane dzięki projektowi: „Poprawa 
warunków nauczania w szkołach specjalnych 
Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły 
w  sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu 
Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”, finan-
sowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014–2020, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej – EFRR. 

Zespół ds. promocji szkoły

Pierwsze instalacje fotowoltaiczne 
u mieszkańców Gminy

8 września br., podczas Dożynek w Smolcu w ramach 
cyklu #żyjmyzdrowiej została przeprowadzona akcja 
„Oddaj baterie, przygarnij sadzonkę”. Mieszkańcy 
gminy mieli możliwość wymiany zużytych i niepo-
trzebnych baterii na atrakcyjne sadzonki krzewów 
i drzewek. Organizatorami akcji było Towarzystwo 
Przyjaciół Smolca i Gmina Kąty Wrocławskie przy 
współpracy STS Sokół Smolec. Patronat medialny 
nad akcją objął portal Smolec24, a patronat hono-
rowy Radna Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Pani 
Katarzyna Łapińska-Szymańska. Wydarzenie cieszy-
ło się bardzo dużym zainteresowaniem, zebrano 
ponad 290 kg baterii, które zostaną przekazane do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Smolcu. Szczególne podziękowania za po-
moc i zaangażowanie  należą się Pani Jadwidze Wój-
cik, kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

Ekolog

#żyjmyzdrowiej

Szkoła w Sadkowie przeszła niezwykłą zmianę. 
Po przebudowie powstał nowoczesny, okaza-
ły kompleks. Warunki są doskonałe. Aby jednak 
obiekt był gotowy na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego, potrzeba było ogromu pracy. To wiel-
kie przedsięwzięcie udało się zrealizować między 
innymi dzięki żołnierzom 31 Batalionu Radiotech-
nicznego – 241. krt w Pietrzykowicach. Przez dwa 

tygodnie nieśli pomoc w przenoszeniu sprzętu do 
nowego budynku oraz magazynu. Użyczyli trans-
portu. Włożyli w swoją misję dużo serca.
Dziękujemy drodzy Przyjaciele. Pomoc, którą nam 
okazaliście przyszła z Waszej inicjatywy w bardzo 
ważnym momencie. Udało się przygotować szko-
łę na czas.

Marzenna Fedzin, Beata Wysoczańska

Żołnierze 31 Batalionu Radiotechnicznego  
– 241 Kompanii Radiotechnicznej w Pietrzykowicach 
w służbie społeczności lokalnej – nieoceniona pomoc 

Szkole Podstawowej w Sadkowie

Program Obchodów 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości      
P A Ź D Z I E R N I K

9.10.2018 r.  
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 
i przedszkolaków, Szkoła Podstawowa nr 2  
w Kątach Wrocławskich; 15.10.2018 r.  ogłoszenie 
wyników konkursu i rozdanie nagród

14.10.2018 r.  
Wieczornica – wspólne śpiewanie 
dla Niepodległej, zaplecze  GOKiS Kąty 
Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23

20.10.2018 r. 
„Historia w pieśniach zaklęta” – Międzygminny 
Turniej Patriotyczny z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości, świetlica wiejska 
w Gądowie
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CO NOWEGO W INWESTYCJACH!

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich
Trwa realizacja zadania, którego zakończenie planowane jest do 
31.01.2019 r. Dotychczas wykonana została część kanalizacji deszczo-
wej wraz z wpustami drogowymi oraz roboty drogowe obejmujące 
montaż krawężników, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi łącz-
nie z nawierzchnią drogi, chodnika oraz zjazdów na posesje. Łączna 
długość drogi wynosi ok. 480 mb. Wykonawcą robót wyłonionym 
w przetargu nieograniczonym jest firma MABUD s.c. z Wrocławia.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Kątach Wrocławskich

Trwają prace związane z budową parkingu przy SP 1 w Kątach Wro-
cławskich. Wykonana została nawierzchnia parkingu wraz z odwod-
nieniem i oświetleniem. Do wykonania pozostała część dojazdowa 
do basenu przyszkolnego i boisk sportowych przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Zakończono prace związane 
z  zagospodarowaniem małej architektury przy budynku szkoły. Ro-
boty obejmowały remont nawierzchni chodnika prowadzącego do 
placówki, wymianę zieleni niskiej i wysokiej oraz zagospodarowanie 
skweru przy wejściu do budynku szkoły. Wykonawcą robót jest firma 
MABUD sp. z o.o. z Wrocławia.

Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Kątach Wrocławskich
Zakończono prace budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użyt-
kowanie  łącznika pomiędzy istniejącą szkołą a budowaną pływalnią 
DELFINEK. Oddanie do użytkowania pływalni DELFINEK planowane 
jest na 30.10.2018 r.

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach 
Wrocławskich na cele turystyczne
Została podpisana umowa na wykonanie dalszych prac w parku 
w Kątach Wrocławskich z firmą MABUD sp. z o.o. z Wrocławia. Wyko-
nawca wykona nową nawierzchnię parkingu oraz istniejących ście-
żek. Zostanie wybudowana toaleta publiczna, poidełko, wiaty rekre-
acyjne wraz z wyposażeniem, miejsca postojowe dla rowerów, ławki 
i kosze na odpady. W ramach zadania zostanie wykonany taras wido-
kowy oraz przejścia drewniane w formie mostków. W parku zostanie 
zamontowanych dodatkowo 12 latarni. 
Inwestycja pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wro-
cławskich na cele turystyczne” dofinansowana jest w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014–2020. 
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INFORMACJE UMiG

CO NOWEGO W INWESTYCJACH!

Kilianów, Kębłowice, Pełcznica
Trwają prace przy budowie nowych świetlic wiejskich w miejsco-
wościach Kilianów, Kębłowice i  Pełcznica. Termin zakończenia prac 
w przyszłym roku.

Fundamenty świetlicy wiejskiej w Kilianowie.

Kozłów
W Kozłowie zakończono prace budowlane przy remoncie świetlicy 
wiejskiej.

Bogdaszowice
Na boisku sportowym w Bogdaszowicach zamontowano trybuny trzy-
rzędowe z dziewięćdziesięcioma sześcioma miejscami siedzącymi.

Smolec
Została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych przy 
realizacji inwestycji pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin 
dawnego dworu nawodnego w Smolcu”. Wykonawcą zadania jest fir-
ma Retencja Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach inwestycji zostaną prze-
prowadzone prace melioracyjne oraz prace związane z konserwacją 
i  zabezpieczeniem istniejących pozostałości po dworze nawodnym. 
Po wykonaniu prac dwór nawodny będzie stanowił zabytek zakwalifi-
kowany jako trwała ruina.
Inwestycja pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawne-
go dworu nawodnego w Smolcu”. dofinansowana jest w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. 

Wojtkowice
Wykonano boisko wielofunkcyjne w Wojtkowicach. Boisko wykonane 
jest z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Ze wszystkich stron 
teren został zabezpieczony piłkochwytami. Na boisku na stałe zmon-
towane są kosze do gry w koszykówkę. Do wyposażenia boiska na-
leżą też słupy demontowane z regulowaną wysokością siatki do gry 
w siatkówkę lub tenisa. 
Wykonawcą boiska była firma DABRO-BAU FIRMA HANDLOWO-USŁU-
GOWA Paweł Dąbrowski ze Świdnicy. 
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INFORMACJE Z GMINY ● SPORT

To już drugie półwiecze, jak  rozbrzmiewa pierw-
szy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach 
Wrocławskich. Ten rok jest rokiem szczególnym 
– wraz z całym narodem świętować będziemy 
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 
3 września 2018 wspólnie zainaugurowały naukę 
ostatnie klasy gimnazjalne i ośmioklasowa szko-
ła podstawowa. Progi naszej szkoły przekroczyło 
blisko 400 uczniów, w tym uczniowie klas pierw-
szych i  oddziałów przedszkolnych. Podczas uro-
czystego apelu młodszych kolegów i koleżanki 
powitały starsze roczniki. W obecności wszystkich 
uczniów, dyrekcji szkoły, grona pedagogiczne-
go, pracowników oraz bardzo licznie przybyłych 
rodziców uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 
2018/2019. Życzenia pomyślności zostały skiero-
wane w  szczególności do uczniów klas trzecich 
i  klas ósmych, którzy w tym roku przystąpią do 
egzaminów. Oby okazały się proste i przystępne 
i żeby ten ostatni rok w naszej szkole był dla nich 
nie tylko ciężką pracą, ale również przyjemnością. 
Uczniowie starszych klas powitali równie serdecz-

nie pierwszaków. Życzono im dużo radości w spo-
tkaniu z nauką, sportem i  sztuką. Do uczniów 
i  licznie zgromadzonych rodziców adresowane 
były słowa dyrektor Szkoły Podstawowej pani 
Agnieszki Górskiej. Podziękowała za dotychczaso-
wą pracę ustępującej dyrektor pani Marii Szul. Na-
stępnie życzyła uczniom pasji i ciekawości w zdo-
bywaniu wiedza, a rodzicom jak najwięcej radości 
ze swoich pociech i ich edukacyjnych sukcesów.

8 września br. na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocław-
skich odbył się II Turniej w siatkówce plażowej 
o puchar Burmistrza. Zwyciężyła drużyna Osiedla 
nr 3, drugie miejsce zajęło Osiedle nr 1, Osiedle 
nr 2 uplasowało się na trzeciej pozycji, a czwarte 
miejsce zajęła druga drużyna Osiedla nr 1. Pucha-
ry i medale wręczył  Burmistrz Antoni Kopeć.
Turniej był okazją do uroczystego otwarcia boiska 
osiedlowego małowymiarowego do gry w piłkę 

nożną z nawadnianą i zmeliorowaną płytą boiska. 
W asyście sponsorów, mieszkańców i władz miasta 
dokonano prezentacji nawadniania i przecięto wstę-
gę. Wręczono podziękowania i okolicznościowe pa-
miątkowe medale dla sponsorów. Z tej okazji Radny 
Czesław Pudlik odsłonił ufundowany obelisk.
Dziękujemy sponsorom: Miastu i Gminie Kąty 
Wrocławskie, WPO ALBA i CEDO sp. z o.o., p. Grusz-
czyńskiemu z firmy ALBA, p. Majewskiemu, p. Koj-

deckiemu z firmy CEDO, p. Borowskiemu Roboty 
Ziemne, p. Szymczuk Kop Trans ze Skałki, p. Grunt-
kowskiemu, p. Michniewicz, p. Pudlik, p. Rudnic-
kiemu.
Za organizację „Pikniku” dziękujemy: A.K Borowiak, 
W. Borek, B. Ilnicka, M. Jura, M. Kolanek, K.J. Kozie-
ja, A.M. Kuszewscy, M. A. Pawłowscy, E.L.  Piszcz, 
G. Cz. Pudlik, A. Rajca, A.B. Sudoł, K. Tkacz.  

Rada Osiedla nr 1

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy doło-
żyli swoją cegiełkę do sponsorowania nagród 
na pikniku charytatywnym Laurka dla Laury, 
który odbył się dnia 26 sierpnia 2018  r. w Zie-
lonej Dolinie dla Dzieci w Krzeptowie. Na szcze-
gólne podziękowania zasługują: Elżbieta Le-
chowska wraz z pracownikami Zielonej Doliny 
dla Dzieci w Krzeptowie; Renata Wonskowska, 
zastępca kierownika GOPS-u w Kątach Wrocław-
skich wraz z  pracownikami; OSP Małkowice; 
OSP Smolec; Hieronim Kuryś – radny powiatu 
wrocławskiego ze Smolca; mgr filologii polskiej 
Genowefa Dunal z Kątów Wrocławskich; Miro-
sław Pawlarczyk – radny i sołtys Sośnicy wraz 
z małżonką Józefą; Edyta Janiszewska – sołtys 
Bogdaszowic; Józef Proskin – radny i sołtys 
Skałki wraz z żoną Danielą; Piotr Woźniak – dj; 
Barbara Nowosadowa ze Smolca; Małgorzata 
Wójtowicz-Szul; iluzjonista Damian Kość; Kamil 
i Beata Olbińscy; Michał Kwit; Ilona Dziedzic; Jo-
anna Paprzycka; Agnieszka Morawska; rodzina 
Zwolaków ze Smolca; Grudzień Parkiet Serwis, 
Beata Merło – fotograf; Manufaktura Słodyczy 
Ekskluzywnych Doti ze Smolca; firma Dijo z Za-
brodzia; Hubert Domagała – warsztat samocho-
dowy z Małkowic; Maciej Patkowski i Piotr Panas 
– warsztat samochodowy z Małkowic; Mariusz, 
Małgorzata i Zbigniew Grelowie z Małkowic; Zo-
fia Stuleblak z Małkowic; Krzysztof i Jolanta Wil-
czyńscy – sklep spożywczy „odido” z Małkowic; 
Katarzyna Bolek z  Małkowic; Ewa Dulska z Ką-
tów Wrocławskich; kierownik i zastępcy kierow-
nika POLOmarket z Kątów Wrocławskich; Karo-
lina i  Łukasz Kucharscy z Małkowic; Bogumiła 
i  Marek Szarywary z Kątów Wrocławskich; Ma-
rek i Marzena Szarowiczowie z Małkowic; Marek 
Fidler – kierownik kantoru GANT z Wrocławia; 
Irena i Rafał Szachniewiczowie – gospodarstwo 
rolne z Małkowic; Jadwiga Mróz z Bogdaszowic; 
Budzynowski Drogeria w Kątach Wrocławskich; 
Włodzimierz Ilnicki – sklep elektryczny w  Ką-
tach Wrocławskich; P&B Brodecki Rafał, Hurt, 
Detal, srebro w Kątach Wrocławskich; Dorota 
Smak – kwiaciarnia w Kątach Wrocławskich; Bar 
u Zosi w Kątach Wrocławskich; salon fryzjerski 
Leokadia Kuczek w Kątach Wrocławskich; za-
kład fryzjerski BARTUŚ w Kątach Wrocławskich; 
wszystkie panie z Ambasady Urody w Kątach 
Wrocławskich; Katarzyna Górka ze Smolca – sa-
lon kosmetyczny we Wrocławiu; salon fryzjerski 
EWA z Kątów Wrocławskich; Beauty Hills – salon 
urody z Kątów Wrocławskich; Dorota i  Łukasz 
Czerńcowie z Wrocławia.  Za okazane serce 
w imieniu Laurki serdecznie dziękujemy!

Małgorzata Grela

W sobotę 25 sierpnia 2018 r. w Zachowicach pod-
czas festynu dożynkowego odbył się bieg przeła-
jowy na dystansie 6,5 km, w którym wzięło udział 
około 100 zawodników. Pomysł 
biegu zrodził się przy okazji 
przygotowań do obchodów 
800-lecia miejscowości Zacho-
wice w  2017 roku. Organiza-
torzy chcieli uczcić tę rocznicę 
w wyjątkowy sposób. Obok wie-
lu wydarzeń i uroczystości pod-
czas obchodów, Bieg dookoła 
Zachowic odniósł duży sukces. W zawodach brali 
udział zarówno doświadczeni biegacze jak i wielu 
mieszkańców, którzy na takiej imprezie byli po raz 

pierwszy. Obok promowania zdrowego trybu życia 
i sportu, rada sołecka stawiała sobie za cel pokazać 
urok wsi i otaczających ją krajobrazów. Tegoroczna, 

druga edycja biegu wzbogaci-
ła się o odcinek trasy biegnący 
przez winnicę Adoria oraz obok 
trzech pozostałych plantacji wi-
norośli. Stąd też wzięła się na-
zwa Run4Vines czyli bieg czte-
rech winnic. Główną nagrodą 
w  kategorii open była między 
innymi trzylitrowa butelka wina 

Adoria. Organizację biegu wspierała Gmina Kąty 
Wrocławskie, okoliczne firmy oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna z Zachowic.

Run4Vines Zachowice

Inauguracja nowego roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wr.

PIKNIK

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Kątach Wrocławskich  

zaprasza wszystkich chętnych na uroczystość 
Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA SENIORA
która odbędzie się 4 października 2018 r. 

o godz. 16.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 23

Pani
Krystynie Zarackiej

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci 

Taty
składają

Burmistrz Antoni Kopeć wraz z pracownikami UMiG, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

Jarosław Wojciechowski wraz z radnymi
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GEFCO Polska Sp. z o.o. to globalny ekspert w zakresie logistyki dla przemysłu. 
 

Do naszego oddziału w Kątach Wrocławskich poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko: 

Operator Wózka - Pracownik Magazynowy 
Firma położona jest ok 3 km od centrum Kątów Wrocławskich, przy zjeździe z autostrady naprzeciwko stacji BP. 

Prosimy o przesłanie CV na adres hrpolska@gefco.net  

Kandydatom oferujemy: 
 Wynagrodzenie 3250 zł brutto + premia miesięczna 

ok. 300 zł brutto 
 Zatrudnienie na umowę o pracę  
 3 zmianowy system pracy w godzinach:  

6-14; 14-22; 22-6 
 Opiekę medyczną i grupowe ubezpieczenie  
 System benefitów 
 Karty podarunkowe dla pracownika i jego dzieci 

Profil kandydata 
 Doświadczenie w pracy  

na podobnym stanowisku  
 Zaświadczenie 

kwalifikacyjne UDT   
do obsługi  wózków 
jezdniowych, 
podnośnikowych 

Główne zadania: 
 Wykonywanie rozładunków 

i załadunków  
 Przyjmowanie dostaw 
 Magazynowanie w regałach 

wysokiego składowania 
 Kompletacja wysyłek 
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 » Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6,  
I piętro zaprasza

 » Kurs tańca weselnego, Sadków, tel. 500 175 923
 » Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151 
 » Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty, 

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

 » Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie, malowanie, 
usługi ogrodnicze. Tel. 535 679 346

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

 » NetFix usługi informatyczne, Kąty Wr., tel. 799 113 262
 » Sprzedam ziemię orną w Małkowicach 5,5 ha.  

Tel. 71 360 57 50, 607 085 065
 » Sprzedam monety polskie z czasu PRL: 100 zł, 200 zł.  

Tel. 71 316 61 23
 » Sprzedam działkę budowlana, 960 m kw. w Kamionnej, 

woda i prąd przy granicy działki. Tel. 500 84 83 84

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46
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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

·  Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)

·  Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

·  Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy  
   ul. Godlewskiego 7b/1 ·  www.infomax.wroclaw.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów. 
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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