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Lp. Nazwa zadania
Wykonanie w 2015r.  
(koszty poniesione 
w 2015 roku w zł)

1
Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na bu-

dowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. 
Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 

18+648,19
1 237 664

2 Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu 396 418

3 Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu 396 423

4 Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej 
w Krzeptowie wraz z oświetleniem 949 980

5 Modernizacja  drogi w ul. Fabryczna w Kątach 
Wrocławskich 181 171

6 Modernizacja poboczy dróg- chodniki i na-
kładki asfaltowe 1 693 682

7 Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów 1 306 380

8 Przebudowa drogi w ul. Kwiatowej w Smolcu 406 972

9 Budowa cmentarza w Smolcu 799 977

10 Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich 322 358

11 Zakup samochodu strażackiego do OSP 
Zachowice 369 000

12 Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infra-
strukturą towarzyszącą 6 637 671

13 Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podsta-
wowej w Smolcu 99 633

14
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na pla-

cu zabaw przy SP 1 i projektu boiska oraz try-
bun przy SP Małkowice

324 831

15
Budowa kanalizacji deszczowej umożli-

wiająca odprowadzenie wody deszczowej 
w Sadkowie

390 506

16 Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie 344 643

17 Budowa kanalizacji sanitarnej we 
wsi Jaszkotle-Zybiszów 1 542 612

18 Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach 
i Bliżu 1 317 304

19
Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej 
w Sadkowie

537 699

20 Budowa oświetlenia i wykonanie projektów 372 820

21 Modernizacja płyty boiska sportowe-
go w Zachowicach 122 668

22 Teren rekreacyjny przy placu zabaw we 
wsi Zachowice 248 480

23 Montaż piłkochwytów, bramek i ogrodzeń 291 566

24 Tor dla rolkarzy przy ul. Makowej w Kątach 
Wrocławskich 111 875

24 maja odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. 
Była to sesja szczególne ważna dla Burmistrza Antoniego Kopcia, po-
nieważ zgodnie z przepisami prawa winien otrzymać absolutorium, 
czyli poparcie swojej pracy za 2015 rok przez Radę Miejską.

 Głosowanie nad absolutorium poprzedziło sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz sprawozdanie finansowe 
za 2015. Sprawozdania te otrzymały pozytywną ocenę Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Pozytywną opinię wyraziły także 
komisje stałe Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.  

Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Kątów Wrocławskich 
głosowało wszystkich 21 radnych. W tabeli obok zamieszczamy naj-
ważniejsze inwestycje realizowane w zeszłym roku.

 

Jednogłośne absolutorium 
dla Burmistrza!

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza  
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700 lat minęło od dnia, w którym Jaś-
ko ze Smolca pojawił się jako świadek 
w dokumencie księcia wrocławskiego Henry-
ka VI Dobrego, wystawionym 4. stycznia 1316 
r., w którym książę przyznaje wrocławskim 
klaryskom prawo do wybudowania mły-
na w Maślicach. Do komitetu przystąpiły trzy 
smoleckie sołectwa i większość działają-
cych tu organizacji i instytucji, a przewodzi-
ła mu Joanna Dereń–Maciejewska. Patronat 
honorowy objęli: Starosta Powiatu Wrocław-
skiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie. W ramach rocznicowych ob-
chodów został zorganizowany konkurs 
na hasło Smolca, na bazie którego, przy wspar-
ciu Gminy Kąty Wrocławskie, przygotowa-
no logo. Gmina finansowo wsparła organizację 
całego jubileuszu. 7 maja 2016 roku uroczy-
ście został odsłonięty kamień upamiętniający 
700 lat istnienia naszej miejscowości. 

Finał obchodów przypadł na 10.–12. 
czerwca b.r. Piątek był dniem uczniowskich 
zmagań w smoleckich klubach sportowych, 
a sobota przebiegała pod hasłem IV Enervit 
Smoleckiej (za)Dyszki, czyli biegu na dystansie 
10 km ulicami Smolca i Krzeptowa. Gościem 
specjalnym IV Enervit (za)Dyszki był  wybit-
ny polski maratończyk, reprezentant Polski, 
trener i autor poradników o bieganiu Jerzy 
Skarżyński, z którym można było nie tylko po-
rozmawiać czy wziąć autograf, ale również 
odbyć trening w niedzielny poranek.

W kategorii open zwyciężył Jacek So-
bas z Kędzierzyna-Koźle z czasem 00:34:32 
netto. Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Anna Więcek z Wrocławia, która ukończyła bieg 
z czasem 00:40:42 netto. Specjalne nagro-
dy przyznane zostały w kategorii Smolec/
Krzeptów. Tu zwyciężył Dariusz Mazurkiewicz, 
na drugim miejscu uplasował się Jakub Nie-
nartowicz, a na trzecim pomysłodawca i twór-

ca smoleckiej (za)Dyszki Tomasz Soróbka. 
W kategorii kobiet Smolec/Krzeptów zwy-
ciężyła Katarzyna Krym, II miejsce zajęła Kin-
ga Łampika, a III Katarzyna Dżusajew. 

W ramach IV Enervit (za)Dyszki odbyły 
się – już tradycyjnie – biegi dla najmłod-
szych. Przedszkolaków (i młodsze dzieci) 
po medale poprowadzili przedstawiciele „Ma-
luchów i Spółki”, starsze wystartowały w dwóch 
kategoriach: klasy 0-3 na dystansie 300 m, 
klasy 4-6 na dystansie 800 m, pod opieką 
wolontariuszy z klubu biegowego Night Run-
ners. Wystąpił chór Smolec Cantans, Chór Soł-
tysów Dyszkant, cheerleaderki ze smoleckiej 
szkoły, a na koniec gwiazda wieczoru - zespół 
ABBA Show. Pokaz sztucznych ogni zakoń-
czył oficjalny program dnia, ale zabawa trwa-
ła jeszcze długo potem, do późnych godzin 
nocnych. Do dziś smolczanie wspominają 
smak pierogów, zapiekanek i słodkości, przy-
gotowanych własnoręcznie przez nasze Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich.

Uroczystości niedzielne stanowiły centralną 
i wieńczącą część obchodów 700-lecia Smol-
ca. O godz. 12.30 ks. Proboszcz Waldemar 
Kontek odprawił uroczystą mszę świętą 
za wszystkich parafian, a po jej zakończe-
niu zgromadzeni udali się  wspólnie na ul. 
Główną, gdzie przed świetlicą wiejską zosta-
ła odsłonięta tablica, upamiętniająca 700-let-
nią historię Smolca. Po przemówieniach 
Radnego Powiatowego Hieronima Kury-
sia i Radnej Gminnej Katarzyna Łapińskiej–Szy-
mańskiej, chór Smolec odśpiewał Gaude Mater, 
a odsłonięcia tablicy dokonali: Przewodniczą-
cą Związku Emerytów i Rencistów - Pani Hali-
na Wiśniowska, Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Smolcu - Pani Henryka Rybak  
i Sołtys Sołectwa Smolec Centrum Pan Edward 
Wiśniewski.

 Ksiądz Waldemar Kontek poświęcił tabli-
cę, po czym zgromadzeni udali się do Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego w Smolcu, gdzie 
miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Obcho-
dy w sali widowiskowej szkoły otwarła Prezes 
TPS, Joanna Dereń–Maciejewska wraz z go-
spodarzem miejsca - Dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Smolcu – panią Renatą 
Kowalczyk. Krótkie przemówienia wygłosi-
li nasi goście: Pani poseł Aldona Młyńczak, Sta-
rosta Powiatu Wrocławskiego pan Roman 
Potocki i Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie 
pan Antoni Kopeć. Podkreślali oni donio-

słość tej rocznicy i pozytywne zmiany zacho-
dzące w naszej miejscowości, a Prezes TPS 
odbierała pamiątkowe prezenty, które – jak 
szybko zdecydowała – znajdą swoje miejsce 
w projektowanej już sali smoleckiej biblioteki. 
Szczególnym prezentem dla Smolca ma być 
odnowiona ul. Chłopska z chodnikiem, po któ-
rym – jak obiecuje pan Starosta - mamy spa-
cerować już w listopadzie.

Mieszkańcy Smolca najbardziej jednak cze-
kali na pokaz krótkometrażowego filmu, pod-
sumowującego to wszystko, co kilka pokoleń 
smolczan wypracowało swoim zaangażowa-
niem i codziennym trudem. Film pod wymow-
nym tytułem „Smolec wczoraj, dziś i… jutro” 
spotkał się z gorącym aplauzem widzów i był 
jeszcze długo komentowany w kuluarach. 
Film nakręcony z pomysłem, z elementa-
mi humoru ale i zadumy; wyjątkowy prezent 
dla Smolca na wyjątkową rocznicę…

Jak co roku, Kapituła Zasłużonych 
dla Smolca ogłosiła wyniki doroczne-
go konkursu. Człowiekiem Roku 2015 uzna-
no pana Dariusza Niewadzi, Człowiekiem 
Zasłużonym dla Smolca została pośmiertnie 
pani Marianna Kowalska – sołtys Smolca w la-
tach 1989 – 2007, a Organizacją Roku Ochot-
nicza Straż Pożarna ze Smolca. Wszystkim 
tegorocznym laureatom serdecznie gratulu-
jemy! Uroczystości zwieńczył niezwykle cie-
kawy wykład Sebastiana Kotlarza na temat 
historii Smolca. 

W naszych obchodach uczestniczyli też 
szczególni goście z Niemiec: pani Kristine 
Schröter z córkami, wdowa po Hartmucie 
Schröterze (1939-2015), burmistrzu przedwo-
jennego Smolca, pan Martin Treblin, wnuk 
pierwszego pastora Smolca oraz pan Fritz Scho-
te, przedstawiciel jednej z najstarszych smo-
leckich rodzin, osielonych tu przed prawie 
dwustu laty.  

Na zakończenie można było podziwiać 
przepiękną wystawę starych zdjęć Smol-
ca, a zaproszeni goście spotkali się jeszcze 
na małym poczęstunku, luźnych rozmowach 
i wymianie wrażeń… Część z tych wrażeń 
Katarzyna Pytlos z Zarządu TPS, próbuje za-
mknąć w specjalnie przygotowanej na obcho-
dy kronice. Będzie co oglądać za kolejne 700 
lat…

Edyta Niemczynowska–Frąckiewicz
Towarzystwo Przyjaciół Smolca

Uroczyste otwarcie drogi - 
 I etap Kąty Wrocławskie - Stoszyce

10 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie drogi zrealizowanej w ra-
mach I etapu budowy drogi łączącej Stoszyce z Kątami Wrocławskimi. 
W uroczystości wzięli udział m.in. Burmistrz Antoni Kopeć, Zastęp-
ca Burmistrza Mieczysław Reps, Sekretarz Gminy Lucyna Garbaczonek, 
inwestorzy i prezes firmy Górażdże Kruszywa Krzysztof Filusz.

Inwestycja drogowa łącząca Kąty Wrocławskie ze Stoszycami jest 
początkiem dużego dwuetapowego projektu. Etap pierwszy to eksplo-
atacja złóż kruszyw w Stoszycach, na którą firma Kruszywa Agroblok 
Sp. z o. o. S. K-A. podpisała umowę z Górażdże Kruszywa Sp. z o. o. 
Rozpoczęcie wydobycia planowane jest wkrótce po zakończeniu bu-
dowy drogi i zakładu przeróbczego, czyli w październiku 2016r. Etap 
drugi to rekultywacja kopalni, w miejscu której powstaną akweny 
wodne zasilane czystymi wodami gruntowymi. Zagospodarowanie 
pierwszego z nich odbywać się będzie sukcesywnie od roku 2017, 

do roku 2020. Docelowo planowane są cztery zbiorniki wodne, o łącz-
nej powierzchni ok. 150 ha. Tereny wokół jezior zaaranżowane zostaną 
pod funkcję budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, letni-
skowego, obiekty rekreacyjne i sportowe.
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Odznaczenie dla burmistrza
 1 czerwca w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego im. CK Norwi-

da we Wrocławiu zostały wręczone Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa. 
Jednym z odznaczonych był burmistrz Antoni Kopeć. Kombatanc-
ki Krzyż Zwycięstwa to odznaczenie nadawane przez Związek Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za zasługi w dziele 
upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich.

Odznaczenie dla burmistrza 

 

             
          

           
          

 

Internetowe tablice ogłoszeń
16 kwietnia br. została uruchomiona internetowa tablica ogłoszeń 

dla sołectw i osiedli naszej gminy. Z tablicy mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy. Na portalu można dodawać ogłoszenia, artykuły, zdję-
cia oraz zgłaszać potrzeby. Administratorami stron są sołtysi lub osoby 
przez nich wyznaczone.

Strony działają w poniższych sołectwach i osiedlach:
1. Kamionna - kamionna.taog.pl
2. Mokronos Dolny - mokronosdolny.taog.pl
3. Nowa Wieś Wrocławska - nwwr.taog.pl
4. Pełcznica - pelcznica.taog.pl
5. Samotwór - samotwor.taog.pl
6. Sośnica - sosnica.taog.pl
7. Kąty Wrocławskie Osiedle nr 2 - osiedle2.taog.pl
W imieniu administratorów tablic zapraszamy do korzystania z po-

szczególnych serwisów.

I Kącki Turniej Cashflow za nami
W sobotę 4.06.2016 roku w Kątach Wrocławskich, dzięki wspar-

ciu Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie odbył się I Kącki Tur-
niej Cashflow.

Uczestniczące w nim dzieci i młodzież w trakcie gry w grę Cash-
flow 101 nauczyły się pojęć z zakresu przedsiębiorczości, m.in.: dywi-
denda, akcje, fundusze inwestycyjne, stopa zwrotu, pasywa, aktywa, 
kredyt hipoteczny, przychody, dochody, koszty, spółki z o.o.

Zwycięzcą Turnieju został 9 letni Marcel-otrzymał główną nagrodę 
Grę Cashflow 101 ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie, II miejsce zajął Piotr a III Emilia – również otrzymali na-
grody – książki z serii „Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec” dla młodzieży Ro-
berta Kiyosaki.

 Kącki urniej ash low za nami 
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Renata Miku ewicz 

Mediateka jest miejscem, w którym oprócz książek można wypoży-
czyć multimedia i gry planszowe. Odbywają się w niej również festiwa-
le podróżnicze i różnorodne akcje promujące czytelnictwo, ale także 
tolerancję i szacunek.

W środę, 08.06.2016r. do Mediateki wybrała się klasa V i VI ze Szkoły 
w Małkowicach. Uczniowie byli pod wrażeniem zarówno zbiorów, jak 
i elementów wystroju tego miejsca. Spotkanie z bibliotekarką zakoń-
czyło się obietnicą ponownych odwiedzin w tej  oryginalnej bibliotece. 

Kolejnym punktem programu wycieczki była plenerowa lekcja pla-
styki. Uczniowie rozsiedli się wygodnie na Wyspie Słodowej i szkico-
wali piękny widok, który roztaczał się przed nimi. Wyjazd zakończył się 
spacerem po uliczkach Wrocławia.

M. Wiejacka
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Renata Mikulewicz

Z kulturą i sztuką

Piknik Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kątach Wrocławskich

12 czerwca w niedzielę w godzinach popołudniowych po raz pierw-
szy w historii naszej szkoły odbył się Piknik przeznaczony dla wszyst-
kich naszych uczniów, ich rodzin, zaproszonych gości oraz wszystkich 
chętnych mieszkańców miasta. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wie-
lu osób mogliśmy miło i przyjemnie spędzić ciepłe i słoneczne po-
południe. Spotkanie rozpoczęło się niezwykle barwnym, wesołym 
i rozśpiewanym przedstawieniem w wykonaniu młodszych klas.  Przed 
szkołą na wszystkich czekało wiele atrakcji: malowanie twarzy, ko-
szulek, lepienie z palsteliny i masy solnej, zabawy ruchowe, tańce, 
zwierzątka balonowe, pisanie piórem gęsim i dekoracja ceramiki, kier-
masz książek. Małe damy miały wymyślne fryzury wykonane przez nie-
zwykle zdolne mamy. Można było sobie zrobić zdjęcie na motorach, 
a nad bezpieczeństwem uczestników czuwał Komisarz Lew. Rodzice 
doskonale zadbali także o prowiant - mufinki wyglądały smakowicie 
i takie też były. Jednak centralnym i najważniejszym wydarzeniem 
była aukcja prac dzieci, rodziców i mieszkańców Kamerunu, której 
dochód został przeznaczony na rzecz fundacji „Serce dla Afryki”. Moż-
na było też wesprzeć podopiecznych fundacji nabywając koraliki, ob-
razki i rzeźby przez nich wykonane oraz podarować pomoce szkolne. 
Natomiast szkolne koło wolontariatu zbierało nakrętki i wykonało po-
mysłowe żonkile dla fundacji „Pola Nadziei”. Uśmiech na twarzach dzie-
ci był dla organizatorów gwarancją dobrej zabawy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Pikni-
ku: rodzicom, nauczycielom, wolontariuszom z sąsiedniego gimna-
zjum,pracownikom Hali Widowisko-Sportowej, Policji oraz sponsorom: 
Adrenalina Park Sokolniki, 4living, Magnat, Bank Zachodni WBK Kąty 
Wrocławskie, Bank PKO Partner, sklep Salwa.

I.D.

Kolejny Sukces!
Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józe-

fa Piłsudskiego w Warszawie zorganizowała dla klas piątych i szóstych 
Ogólnopolski Konkurs pt.: „Mój Patron”. Celem tego przedsięwzię-
cia było popularyzowanie sylwetek patronów szkół podstawowych 
w Polsce.

Zadanie uczestników było polegało na przygotowaniu sześciomi-
nutowej  prezentacji multimedialnej o patronie szkoły. Komisja oce-
niała poprawność merytoryczną, różnorodność, sposób przekazu i jej 
oryginalność.

Cieszy mnie fakt, że wśród wielu szkół podstawowych na terenie 
Polski nasza Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Komin-
ka w Kątach Wrocławskich znalazła się na liście zwycięzców. Uczen-
nica Magdalena Dudziec z klasy 6c zdobyła 2 miejsce, natomiast 
Marta Maniak z klasy 5a otrzymała wyróżnienie. Moi podopieczni wy-
kazali się nie tylko zdolnościami, ale również kreatywnością, przygo-
towując prezentację o Wielkim Pasterzu Dolnego Śląska Kardynale 
Bolesławie Kominku. Gratuluję im i życzę dalszych sukcesów.

Adam Wilczyński - katecheta
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Sprawozdanie realizacji projektu edukacyjnego: 
„Ks. Jerzy Popiełuszko - wolność jest w nas”.

„Mamy głosić prawdę, gdy inni milczą”/ ‚’Wolność jest w nas” - te 
słowa wypowiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko za swojego życia i były 
one podstawą konferencji podsumowującej projekt edukacyjny. Be-
neficjentem projektu byli gimnazjaliści, którzy z pasją i zaangażowa-
niem poznawali działalność błogosławionego Jerzego Popiełuszki. 
W trakcie prac badawczych poznawali wydarzenia z najnowszej hi-
storii Polski, dowiedzieli się o wydarzeniach, związanych z postacią 
bł. Jerzego Popiełuszki. Poznali okoliczności wydarzeń, które dopro-
wadziły do śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. Na podstawie wspomnień 
świadków historii  zwrócili uwagę na ponadczasowe zagadnienia eg-
zystencjalne: wolność, bezpieczeństwo, prawda. W dniach 10-11 maja, 
jako uczestnicy projektu o ks. Jerzym Popiełuszko „Wolność jest w nas”, 
wyjechali do Warszawy. Jak relacjonował Filip Ziobro: „Chcieliśmy 
zobaczyć, gdzie żył i sprawował swoją posługę ks. Jerzy. Mieliśmy 
to szczęście, że dom pielgrzyma, w którym się zatrzymaliśmy, był obok 
kościoła, w którym głosił Słowo Boże nasz błogosławiony. Na terenie 
świątyni znajdował się grób duchownego. Odwiedziliśmy też muzeum 
poświęcone Popiełuszce. Oprowadzała nas po nim Pani, która osobi-
ście znała księdza. Dowiedzieliśmy się o Nim naprawdę dużo. Uważam, 
że był to człowiek, dla którego wolność stanowiła najwyższą wartość”.

7 czerwca gimnazjaliści zorganizowali konferencję podsumowywu-
jącą  projekt. Kamil i Szymon przywitali zaproszonych gości: ks. pro-
boszcza Ryszarda Reputałę, sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie panią Lucynę Garbaczonek, pana Mieczysława Repsa-
-zastępcę burmistrza Kątów Wrocławskich oraz koleżanki i kolegów. 
Konferencję otworzyła pani dyrektor Agnieszka Górska. Następnie 
głos zabrali uczniowie: Zuzia Nosal z kl 3a przybliżyła epokę, w której 
żył i działał ks. Jerzy Popiełuszko, zaś Filip Ziobro zdał relację z wy-
jazdu edukacyjnego do Warszawy, gdzie uczestnicy projektu zobaczy-
li miejsca związane z pracą duszpasterską tego kapłana. Konferencję 
podsumowali goście, wspominając trudy życia w czasach PRL, dylema-
ty przed jakimi stawali zwykli ludzie i bohaterów tamtych czasów.

Opiekunowie: A. Dudziec, ks. P. Jędrzejski

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

17 maja 2016 r. odbył się I Szkolny Konkurs Pięknego Czyta-
nia, który przygotowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kątach Wrocławskich - p. Barbara Łatko, p. Anna Zimna i p. Agniesz-
ka Nawrocka. Przedstawiciele z klas II i III mieli za zadanie jak naj-
piękniej odczytać przed jury i publicznością wylosowane teksty m. in. 
o Chichotku, Żabce Śpioszce, Bąbelku. Jury w składzie: pani dyrektor 
Lidia Reps, pani wicedyrektor Ewa Winnicka, pani wicedyrektor Be-
ata Zielińska i pani bibliotekarz Karolina Kubalka oceniały wiele aspek-
tów pięknego czytania. Po ogłoszeniu wyników werdykt był następujący:  
1 miejsce: Adrian Ostrowski z klasy III c, 2 miejsce: Natalia Kościel-
na z klasy II d i 3 miejsce: Maciej Popiołek z klasy II e. Wszyscy 
uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy nagrody 
książkowe, a pozostali uczestnicy gadżety.

Podczas konkursu  uczniowie z klas I „e”, II „a” i II „d”  wystawili także 
przedstawienie „Noc bajek”. Dzieci, dzięki swojej grze aktorskiej i wspa-
niałym, kolorowym strojom zabrały wszystkich w magiczny, baśniowy 
czas. Oprócz tego publiczność mogła  wykazać się znajomością książek 
dla dzieci podczas licznych zagadek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
I Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. Do zobaczenia w przyszłym 
roku!
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„Wieczór z bajką w SP nr 2”

W tym roku, w piątek 3 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 2  
w Kątach Wrocławskich odbyło się szczególne spotkanie ze szczegól-
nym gościem. Gościem tym była książka. Już od najmłodszych lat 
w wielu domach to właśnie książeczka z bajkami jest cennym skarbem 
każdego dziecka. Chcąc umacniać tradycję czytania dzieciom i uczyć 
zamiłowania do słowa pisanego uczniowie naszej szkoły w późnych 
godzinach wieczornych mieli możliwość posłuchania starych, trady-
cyjnych bajek oraz nowych, pełnych humoru współcześnie pisanych 
opowieści. Dzieci ze skupieniem oraz wielkim przejęciem brały udział 
w tym zdarzeniu, tym bardziej, że w czytanie zaangażowali się zapro-
szeni goście: pan Burmistrz Mieczysław Reps, uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, goście ze Słowacji, pani Dyrektor 
SP2 oraz rodzice. Było dużo śmiechu, tańca przy bajkowych piosen-
kach, kalamburach i zagadkach. Na zakończenie dzieci wraz rodzica-
mi wykonały przepiękne, kolorowe i bardzo bajkowe motyle.

Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy do codziennego czy-
tania - nie tylko dzieciom, nie tylko bajek.
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Wycieczka do Jeleniej Góry –  
nagrodą dla najlepszych uczniów Specjalnego  

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich

Wyjazd zorganizowała p. Helena Hanc. Uczestnikami było 10 
uczniów i 2 opiekunów. Wycieczka była formą nagrody za wyróżniają-
ce  zachowanie, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz osiągnię-
cia sportowe.

Uczniowie opisali przebieg każdego dnia wycieczki następująco:
16.05.2016 w poniedziałek o 10:00 godzinie wyjechaliśmy po-

ciągiem do Jeleniej Góry na wycieczkę dydaktyczną. Po przyjeździe 
na miejsce zakwaterowaliśmy się w hotelu „Karkonosze”. Po obiedzie 
odbyliśmy spacer po Rynku i zwiedzaliśmy Starówkę miasta. Wysłali-
śmy widokówki z pozdrowieniami z Jeleniej Góry. Wieczorem uczestni-
czyliśmy w zabawach integracyjnch.

17.05.2016 we wtorek po śniadaniu pojechaliśmy autobusem 
do Kowar do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Tam oglą-
daliśmy i podziwialiśmy modele zamków, kościołów i domów. 
Po Parku oprowadzał nas przewodnik, który interesująco opowiadał 
o historii oglądanych obiektów, a także o ciekawostkach i legendach 
z nimi związanych. Duża atrakcją dla nas była katarynka nakręca-
na korbą. Po południu na sali gimnastycznej, która się mieści przy ho-
telu, uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych z instruktorem sportu: 
graliśmy w piłkę, bawiliśmy się w berka i zabawy ruchowe.

18.05.2016 w środę przeszliśmy pieszo trasę Małego Jeleniogór-
skiego Traktu Śródmiejskiego, prowadzącego po centrum miasta. 
Po drodze zwiedzaliśmy ciekawe obiekty historyczne, m.in.: Wzgórze 
Krzywoustego z wieżą widokową, Plac Ratuszowy, Bramę Wojanowską, 
zabytkowe budynki i kościoły. Po południu kupowaliśmy pamiątki i by-
liśmy na lodach. Dzień ten spędziliśmy bardzo aktywnie, ponieważ 
przeszliśmy 12,5 km. Wieczór zakończyliśmy grą w piłkarzyki.

19.05.2016 w czwartek przed południem spędziliśmy miło czas 
w basenach Term Cieplickich. Świetnie się bawiliśmy w basenach: 
krytym i zewnętrznym, korzystając z wielu atrakcji takich, jak: jacuzzi, 
hydromasaże, rwąca rzeka i zjeżdżalnie. Po dwugodzinnym pobycie, 
zrelaksowani, wróciliśmy do centrum miasta. Wieczorem podziękowa-
liśmy opiekunom pani Helence i pani Ani za zorganizowanie ciekawej 
wycieczki i dostarczenie wielu niezapomnianych wrażeń. 

20.05.2016 w piątek w godzinach południowych wróciliśmy po-
ciągiem do szkoły. Wycieczka bardzo nam się podobała, atmosfe-
ra była przyjemna. Uczestniczyliśmy w lekcjach geografii, historii, 
przyrody, matematyki, języka polskiego i niemieckiego oraz wychowa-
nia fizycznego w terenie. 

I.D.

W wycieczce uczestniczyliśmy dzięki wsparciu finansowemu Spon-
sorów. Wyjazd dofinansowały Instytucje i Osoby Dobrego Serca: Pan 
Antoni Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Pań-
stwo Małgorzata i Janusz Borowscy – „Bosto- Kąty”, Pan Sławomir 
Hryniewicz - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich, Pan 
Roman Górczyński – Prezes Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocław-
skich, Pan Marek Dras – Prezes „Radiotechniki” w Pietrzykowicach, Pan 
Mieczysław Korkuś – Fundacja „Patrycja – Dzieciom Osieroconym”, Pań-
stwo Anna i Krzysztof Świder, Państwo Elżbieta i Kazimierz Sommer-
feld, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – Kąty Wrocławskie

Wdzięczni uczniowie i opiekunowie z SOSW w Kątach Wrocławskich
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OBCHODY DNIA DZIECKA
21 maja 2016 r. na terenie naszej szko-

ły odbył się „Piknik rodzinny”. To impre-
za, która ma już wieloletnią tradycję. Jest 
to wspaniała okazja do spędzenia wspól-
nie wolnego czasu. W tym roku przygo-
towaliśmy wiele atrakcji, między innymi: 
dmuchany zamek, basen z kulkami, były za-
wody sportowe, konkurs plastyczny, występy 
rodzinne. Przez cały czas trwania imprezy, 
na scenie prezentowali się nasi uczniowie, 
których gromkimi brawami nagradzała zgro-
madzona publiczność. Wszyscy uczestnicy 
konkursów, zawodów otrzymali wspaniałe pre-
zenty i pamiątkowe dyplomy. Poczęstunek 
dla zaproszonych gości, dwie dmuchane atrak-
cje i nagrody, ufundowały nasze trzy sołec-
twa, za co serdecznie jeszcze raz dziękujemy. 
Mamy nadzieję, że wszyscy bawili się dobrze 
i wspólnie spędzony czas sprawił obecnym 
na pikniku ogromną przyjemność. Szczegól-

ne podziękowania kierujemy do naszych ro-
dziców, którzy włączyli się w przygotowanie 
imprezy.

Renata Kowalczyk Dyrektor ZSP w Smolcu

Piknik rodzinny 

 
                 

             
            

            
          

         
          

            
              
         

     
  

    
 

Kochani rodzice! Jak dobrze, że Was mam.
Za to, że mnie kochacie dziękuję Wam.

 
Tymi słowami dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej w Górzycach zaprosiły rodzi-
ców do wspólnego świętowania Dnia Mamy 
i Taty. Piękne wiersze przeplatane wyszuka-
nymi piosenkami były źródłem wzruszeń, 

niezapomnianych wrażeń i niespodziewanych 
emocji. Własnoręcznie wykonane upomin-
ki były sympatycznym zwieńczeniem tego ra-
dosnego popołudnia.

 Licznie przybyli rodzice i goście mieli oka-
zję spotkać się w miłym gronie i po raz kolej-
ny przekonać się, że mają wspaniałe pociechy.

J. Krzyżańska

Dzień Mamy i Taty w Górzycach 
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Tymi słowami dzieci ze świetlicy środowiskowej w Górzycach zaprosiły 
rodziców do wspólnego świętowania Dnia Mamy i Taty. Piękne wiersze przeplatane 
wyszukanymi piosenkami były źródłem wzruszeń, niezapomnianych wrażeń 
i niespodziewanych emocji. Własnoręcznie wykonane upominki były sympatycznym 
zwieńczeniem tego radosnego popołudnia. 

 Licznie przybyli rodzice i goście mieli okazję spotkać się w miłym gronie i po 
raz kolejny przekonać się, że mają wspaniałe pociechy. 
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W sobotę 28 maja 2016 roku, na boisku spor-
towym w Bogdaszowicach odbył się Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez Radę Sołecką 
Bogdaszowic wraz z Kołem Gospodyń oraz Klu-
bem Sportowym „Ambrozja Bogdaszowice”. 
Festyn był okazją do zacieśniania więzów lokal-
nej społeczności i wspólnego rodzinnego spę-
dzania czasu wolnego.

Organizatorzy Festynu zadbali o mnó-
stwo atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak 
i dla starszych mieszkańców sołectwa i oko-
licznych miejscowości. Na doskonałej zabawie 
szybko mijał czas. Każdy mógł znaleźć coś 
interesującego  dla siebie. Atrakcje przygo-
towane przez animatora kultury dla dzie-
ci i rodziców pokazały wspaniały  sposób 

na integrację rodziny. Muzyka prowadzo-
na przez DJ umilała całą imprezę, a zabawa ta-
neczna trwała do późnych godzin nocnych.

Jak przystało na wiejski festyn, nie za-
brakło na nim dobrej strawy: ciasta domo-
wego wypieku, pierogów, przepysznych 
kanapek z wiejskim smalcem i ogórkiem, na-
pojów chłodzących oraz kawy. Nieco bardziej 
głodni mogli posilić się różnymi potrawa-
mi z grilla.

Impreza przebiegła w spokojnej oraz przy-
jaznej atmosferze.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przy-
czynili się poprzez udział w festynie do inte-
gracji naszej małej społeczności. 

Edyta Janiszewska Sołtys

estyn odzinny 
              

           
          
        

 
            

          
             

             
             

  
             

          
             

       
            

    
  

 

  

 

Cesarzowice

Dzień dziecka za nami, a my może-
my powspominać. To był wspaniały, pełen 
wrażeń dzień. W sobotę 28 maja w naszej 
miejscowości odbył się piknik rodzinny 
z okazji święta naszych kochanych pociech. 
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, pre-
zentów i słodkości. Były zamki dmuchane, 
trampolina, przejażdżki kucykiem, występy 
magika, wiele konkursów sportowych i za-
baw. Rozegraliśmy mecz siatkowki Cesarzowi-
ce-Zybiszów. I chociaż pogoda sprawiała figle 
dzieci i dorośli bawili się znakomicie. Na zgłod-
niałych czekały kiełbaski pieczone w ognisku, 
ciasta, owoce i wiele innych smakołyków. 
Swoją obecnością zaszczycił nas Pan bur-
mistrz Antoni Kopeć. Dziękujemy sponsorom 
i wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażo-
waniem przyczynili się do zorganizowania tej 
imprezy, a także za współdziałanie i spędzony 
czas.

Jolanta Szulc

Zachowice i Czerńczyce

Dnia 21 maja 2016 roku, dzie-
ci ze świetlic środowiskowych w Zachowi-
cach i Czerńczycach, z okazji zbliżającego się 
Dnia Dziecka, odbyły wycieczkę do Wrocławia. 
Najpierw pojechaliśmy do Wioski Indiańskiej, 
gdzie czekało na nas sporo atrakcji i wyzwań. 
Zdobyliśmy tam kilka indiańskich spraw-
-ności i spotkaliśmy prawdziwego wodza! 
Na koniec upiekliśmy kiełbaski i wyruszyliśmy 
do kolejnego punktu wycieczki. Był to rejs stat-
kiem po Odrze. Podczas rejsu mogliśmy oglą-
dać Wrocław z innej perspektywy. Malownicze 
widoki zielonych terenów, jak i piękna archi-
tektura miasta nas urzekły. Wycieczka bar-
dzo nam się podobała i pomogła zintegrować 
się dzieciom z obu świetlic. Dziękujemy Wła-
dzom Gminy za sfinansowanie wyjazdu. 

Agnieszka Grzelak-Czapla 

Zybiszów

4 czerwca odbyła się impreza sporto-
wo-rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka. Nie 
zabrakło różnego rodzaju atrakcji m.in. dmu-
chanych zamków, konkursów, zabaw, zapa-
sów sumo, malowania twarzy. Dzieci również 
skorzystały z poczęstunku - słodkości, waty 
cukrowej, kiełbasek z grilla i napojów. Festyn 
był finansowany przez Gminę Kąty Wrocław-
skie. Wspaniała, słoneczna pogoda zagwaran-
towała doskonałą zabawę :)

Sołtys

Zybiszów 
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Zachowice i zer czyce 
               

            
             

            
               

            
              

       
  

    
 
 
 
 
 

Dzień Mamy i Taty w Górzycach

Festyn Rodzinny Bogdaszowice

Piknik rodzinny
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W dniu 04.06 na boisku przy Gimnazjum odbył się turniej piłkar-
ski z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie to nosiło miano rozgrywek 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i zostało w cało-
ści zorganizowane przez trenerów oraz rodziców zrzeszonych w klubie 
sportowym Alba Młode Wilki. Nie bez znaczenia w owym przedsięwzię-
ciu była pomoc Gminy Kąty Wrocławskie, która wsparła finansowo cały 
projekt. Turniej piłkarski otworzył i podczas trwania turnieju bar-
dzo gorąco zagrzewał do sportowej rywalizacji zastępca Burmistrza, 
Pan Mieczysław Reps. 

Dzieciaki rywalizowały w rozgrywkach rocznika 2009 
oraz 2008. Oprócz gospodarzy w wydarzeniu udział wzięły drużyny 
Parasola oraz AZS-u Wrocław, Sokoła Smolec, AMP Budziszów, MKS-
-u Kostomłoty, Oratorium Środy Śląskiej a także lokalne kluby AP 
Jedenastki oraz GOKiS-u. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, najlepszym wręczono puchary oraz nagrody indywidualne. 
Zwycięzcą w roczniku 2009 zostały Młode Wilki Kąty Wrocławskie, któ-
re pokonały w finale GOKiS, dalsze pucharowe pozycje zajęła druży-
na ze Smolca oraz drugi zespół gospodarzy turnieju. W roczniku 2008 
triumfowała AP Jedenastka, na drugiej lokacie uplasowali się chłopcy 
z Kostomłotów, w meczu o trzecie miejsce starły się zaś drużyny Ora-
torium oraz GOKiS-u. Nie wyniki jednak były w owym dniu najistotniej-
sze. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i rodzinna atmosfera. 
Rozgrywkom piłkarskim towarzyszył szereg atrakcji takich jak m.in. 
występ Mistrza Świata we freestyle football Pawła Skóry, malowanie 
twarzy a także słodki poczęstunek.

Dzień Dziecka zorganizowany przez Młode Wilki Kąty Wrocławskie 
był wspaniałym, rodzinnym piknikiem. Jego najpiękniejszym i najważ-
niejszym elementem był uśmiech wymalowany na twarzach wszyst-
kich dzieciaków i rodziców biorących udział w tym jakże radosnym 
przedsięwzięciu. 

W czwartkowe popołudnie 19.05.2016 r. w klasie IV c i VI c od-
były się wywiadówki na sportowo, które składały się z trzech części. 
Dyrekcja wraz z pedagogiem szkolnym zorganizowała przedstawi-
ła informację dotyczące cyberprzemocy i dopalaczy. Druga część spo-
tkania to zebranie z wychowawcą w klasie, w czasie którego zostały 
omówione bieżące sprawy klasowe. Po tej części zebrania, rodzice 
i uczniowie klasy IV c i VI c w świetnych humorach przeszli na salę 
sportową, gdzie czekało wiele „ruchowych niespodzianek”. W trakcie 
zajęć zorganizowane były różne zabawy kształtujące współpracę, ćwi-
czenia z piłkami w parach, a także nie zabrakło rywalizacji w formie 
wyścigów rzędu. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i na pew-
no takich wspólnych spotkań będzie więcej.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Wywiadówka na sportowo

 Piłkarskie święto w Kątach Wrocławskich 
                  
Wydarzenie to nosiło miano rozgrywek o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i 
zostało w całości zorganizowane przez trenerów oraz rodziców zrzeszonych w klubie sportowym 
Alba Młode Wilki.            

             
           

               
   Parasola  AZS-u Wrocław, Sokoła Smolec  AMP Budziszów  MKS-u 

Kostomłoty  Oratorium Środy Śląskiej     AP Jedenastki  GOKiS-u    
          
              

             
              

           Nie wyniki jednak były w 
owym dniu najistotniejsze.          

            
          

              
 Jego najpiękniejszym i najważniejszym elementem był uśmiech wymalowany na 

twarzach wszystkich dzieciaków i rodziców biorących udział w tym jakże radosnym 
przedsięwzięciu.  

   
 

 

Jakub Matkowski dwukrotnym złotym medalistą
24 kwietnia br. w Brzegu Dolnym odbyły się Dolnośląskie Mistrzo-

stwa Młodzików w tenisie stołowym. Znakomicie w turnieju zagrał 
mieszkaniec  Sadkowa Jakub Matkowski (zawodnik LKS Odra Głoska), 
który wygrał zawody indywidualne, nie tracąc seta w całym turnieju. 
W grze deblowej wspólnie ze Stanisławem Wnękiem (Fan Strzelin) 
również zajął pierwsze miejsce.

Roman Matkowski

Wywiadówka na sportowo 

 
    W czwartkowe popołudnie  r  w k asie  c i  c od yły si  wywiad wki na 
sportowo, kt re składały si  z trzec  cz ci  yrekcja wraz z peda o iem szko nym 
zor anizowała przedstawiła in ormacj  dotyczące cy erprzemocy i dopa aczy  ru a cz  
spotkania to ze ranie z wyc owawcą w k asie, w czasie kt re o zostały om wione ie ące 
sprawy k asowe  o tej cz ci ze rania, rodzice i uczniowie k asy  c  i  c w wietnyc  
umorac  przesz i na sa  sportową, dzie czekało wie e ruc owyc  niespodzianek  W 

trakcie zaj  zor anizowane yły r ne za awy kształtujące wsp łprac , wiczenia z piłkami 
w parac , a tak e nie za rakło rywa izacji w ormie wy ci w rz du  Wszyscy aktywnie 
uczestniczy i w zaj ciac  i na pewno takic  wsp nyc  spotka  dzie wi cej  

 

esp ł ds  romocji zkoły 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że odszedł do wieczności Nasz Prezes

 

Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego  
i składamy głębokie wyrazy współczucia.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Zabrodzie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
Rada Miejska i pracownicy UMiG
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 Mirosław Głuszcz

Mirosława Głuszcza

 

 

 

Michał Bakanowicz, trener

Piłkarskie Święto w Kątach Wrocławskich
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Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,  

Rada Miejska i pracownicy UMiG 
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Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,  

Rada Miejska i pracownicy UMiG 
 



 SPORT INNE

6

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE

7

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

• MIÓD prosto z ula, również tegoroczny. Pasieka Smolecka, 
tel. 533 183 897

• PRACA DLA TOKARZA w Pustkowie Żurawskim, umowa  
o pracę. Kontakt: tel. 608823708;  e-mail: saturn-cnc@wp.pl.

• KĄTECKI CHÓR GOSPEL już działa! Próby w poniedział-
ki o 17.30 w Żłobku JUNIOR ul. Zielińskiego 5, Tel. 881 434 
994, biuro@wroclawgospel.com

• KIEROWNIK BUDOWY, TERMOWIZJA, Andrzej Pałka, Bogdaszo-
wice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497

• Wynajmę lokal o pow. 40 m kw. w Kątach Wrocławskich,  
tel. 785 206 481

• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
• UBEZPIECZENIA KURYŚ Beata - 605 477 010. Zapraszamy 

codziennie: 9.00 - 17.00; Smolec ul. Różana 1
• Nowy punkt KSERO – kopiowanie, drukowanie, skanowanie 

A3 i A4; ul. Kościuszki 20 kąty Wr., przy Biurze Ubezpieczeń; 
tel. 692 886 321

• 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 

• Sprzedam jaja wiejskie, Katy Wr., tel. 781 301 320
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OKNA DRZWI PCV•ALU 
BRAMY • DRZWI • NAPĘDY              
PARAPETY • ROLETY ZEWNĘTRZNE             
ŻALUZJE • ROLETKI • MOSKITIERY    
                                        
NAPRAWA OKIEN 
PROFESJONALNY  MONTAŻ 

 Mokronos Dolny, 
ul. Stawowa 28                   607 263 442 
M&G OKNA         www.mgokna.pl          biuro@mgokna.pl
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