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Ważne telefony NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i  Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wro-
cławskich zaprosiły burmistrza Łukasza Zbroszczy-
ka do włączenia się w akcję „Na niebiesko dla au-
tyzmu”. Z tej okazji na kąteckim rynku puszczono 
w niebo dziesiątki niebieskich balonów.
Ten symboliczny dzień to okazja do zwrócenia 
uwagi na problemy ludzi z autyzmem. Autyzm do-
tyka w Polsce 1 na 300 dzieci. Świadomość zabu-
rzenia w społeczeństwie jest bardzo niska, dlatego 
co roku organizowane są kampanie informacyjne, 
które mają zwiększać świadomość społeczną na 
temat autyzmu oraz budowania postaw akceptacji 
i zrozumienia dla chorych i ich bliskich.
Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu został 
ustanowiony w  2007 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ i obchodzony jest 2 kwietnia. Dzień 
ten rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na 
Temat Autyzmu. Każdy może wyrazić swoją so-
lidarność z  osobami z  autyzmem dzięki ogólno-
światowej akcji „Na niebiesko dla autyzmu”, której 
inicjatorem jest amerykańska organizacja Autism 
Speaks.

WS

Tu mieszkam, 
tu płacę 
podatek 

dochodowy!

 

 Rozlicz PIT 
w Gminie Kąty Wrocławskie 
- miej udział  we wspólnym 

rozwoju.

SEKRETARIAT – 71 390 72 00 

SEKRETARZ Monika Kwil-Skrzypińska – 71 390 72 15 

SKARBNIK Małgorzata Wujciów – 71 390 72 29 

ZASTĘPCA SKARBNIKA Barbara Hajłasz – 71 390 71 69 

Biuro Obsługi Klienta – UMiG Kąty Wrocławskie
 e-mail: wok@katywroclawskie.pl 

Inspektor ds. Kancelaryjnych Magdalena Zawisza 

– 71 390 72 00 

Inspektor ds. Biura Obsługi Klienta Magdalena Klepuszewska 

– 71 390 72 06 

Wydział Obsługi Klienta 
e-mail: sekretariat@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Iwona Tatarek – 71 390 72 10 

Biuro Obsługi Klienta – Smolec 
(budynek przychodni wejście od strony przedszkola) 

ul. Wierzbowa 9, czynne: pn 7:30-15:30, wt-śr 9:00-15:45, 

czw-pt 7:30-14:00 

Podinspektor Beata Rajca – 71 336-20-05 

Inspektor Magdalena Krawiec-Sobota – 71 336 20 05 

Wydział Dróg i Transportu 
e-mail: drogi@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Stanisław Chojecki – 71 390 71 59 

Wydział Finansowy 
e-mail: fn@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Małgorzata Komarnicka – 71 390 72 04 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
e-mail: gign@katywroclawskie.pl, geodezja@katywroclaw-

skie.pl, gp@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Przemysław Nowacki – 71 390 72 26

Zastępca Kierownika Wydziału Krystyna Zaracka 

– 71 390 72 39 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
e-mail: gk@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Piotr Litwin – 71 390 72 25 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
e-mail: ochrona@katywroclawskie.pl, 

osir@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Jadwiga Wójcik – 71 390 72 08 

Wydział Organizacyjny 
e-mail: or@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Renata Spleśniak – 71 390 72 05 

Zastępca Kierownika Ewa Figas – 71 390 71 55  

Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji 
e-mail: prii@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Agnieszka Litwin – 71 390 72 36 

Wydział Podatków i Opłat 
e-mail: pio@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Małgorzata Rydzewska – 71 390 71 41 

Wydział Spraw Obywatelskich 
e-mail: so@katywroclawskie.pl 

Kierownik Wydziału Krystyna Lisiecka – 71 390 72 11 

Urząd Stanu Cywilnego 
e-mail: usc@katywroclawskie.pl 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

Krystyna Lisiecka – 71 390 72 11 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

Katarzyna Gidzińska – 71 390 72 18

Samodzielne stanowisko ds. kadr 
e-mail: kadry@katywroclawskie.pl

Łukasz Krzyżanowski – 71 390 71 76

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie!

 Czy wiecie, że ponad 38 % podatku odprowadzonego przez osoby zamieszkałe w gminie 
zasila jej budżet?

 Tak, jednym z  głównych dochodów Gminy Kąty Wrocławskie są podatki płacone przez 
mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fi zycznych.

Bardzo dziękujemy za aktywne dotychczasowe włączenie się w naszą akcję. 
Odnotowujemy coroczny wzrost dochodów z tego tytułu.

Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych PIT w ponad 38 % trafi ają do budżetu 
gminy, którą podatnik wskaże jako swoje miejsce zamieszkania. 

Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie rozliczają się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu. 

Z  tych środków realizowane są gminne przedsięwzięcia takie jak: remonty dróg, budowa ścieżek 
pieszych i rowerowych, oświetlenie ulic, modernizacja i remonty gminnych jednostek, budowa szkół 
i przedszkoli.

W naszej gminie na stałe zameldowanych jest ponad 23 000 osób. Liczba faktyczna mieszkańców jest o wiele 
większa. Niestety, podatki tych osób często zasilają budżet innych gmin. 

Jeżeli Gmina Kąty Wrocławskie jest miejscem, w którym Państwo mieszkacie i gdzie chcecie żyć bardziej 
komfortowo i bezpieczniej zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji:

„Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy !”

Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 
wskaże jako miejsce zamieszkania Gminę Kąty Wrocławskie, będzie miał udział w jej rozwoju.

Wystarczy tylko zaktualizować swój adres zamieszkania w  zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś jednak nie zdąży 
zmienić danych adresowych w zeznaniu rocznym, może to zrobić w formularzu: ZAP-3.

Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej i należy je złożyć do urzędu skarbowego po zmia-
nie danych osobowych, np. miejsce zamieszkania, we własnym urzędzie skarbowym. Formularz można m.in. 
przekazać osobiście lub wysłać pocztą.

 PAMIĘTAJ!  Twój podatek wróci do Ciebie, jeżeli tak zdecydujesz!

                                                                                 Wydział Podatków i Opłat
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23 marca br. wszystkie sołectwa w naszej gminie 
uczestniczyły w  Wielkim Wspólnym Wiosen-
nym Sprzątaniu. Do akcji przyłączyła się piękna 
pogoda i ok. 800 Ekobohaterów. Drużyny two-
rzyły rodziny z  dziećmi (również w  wózkach), 
młodzież, seniorzy, sołtysi, radni, pracownicy 
urzędu. Około 1200 worków zostało zapełnio-
nych butelkami, puszkami, foliami i  innymi od-
padami. Zebraliśmy ok. 4,3 tony odpadów zmie-
szanych, 3,8 ton szkła i  1,1 tony plastiku.  Nie 
zabrakło opon, łopat, kabli, sprzętu AGD i mebli. 
Wspólne sprzątanie było okazją do integracji 
i miłego spędzenia czasu przy ognisku. 

Trzy najbardziej aktywne i  zaangażowane so-
łectwa, które zostaną nagrodzone dużą zielo-
ną pamiątką to: Romnów, Kozłów i Stoszyce. 
Gratulujemy!!! 
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za 
poświęcony czas i zaangażowanie.
Serdeczne podziękowania kierujemy do fi rmy 
WPO ALBA S.A. z Wrocławia i Pana Krzyszto-
fa Jarzębowskiego z fi rmy Ekojar ze Smolca 
za pomoc w Wielkim Wspólnym Wiosennym 
Sprzątaniu.

Wydział OŚiR

Gniechowice

Mokronos Dolny

Kozłów

Osiedle Nr 5

Stoszyce

Nowa Wieś Kącka

Sadków

Mobilny Punkt Informacyjny 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
24 kwietnia 2019 r.
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków euro-
pejskich. Podczas dyżuru pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich będzie 
można uzyskać informacje o aktualnych możliwościach dofi nansowania oraz o zasadach 
ubiegania się o wsparcie.
Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby i podmioty zainteresowane wsparciem 
z Funduszy Europejskich. 
W szczególności zaprasza-
my osoby fi zyczne planujące 
zakładanie działalności go-
spodarczej, przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe.

BEZPŁATNA INFORMACJA
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

Samotwór

Mobilny Punkt Informacyjny 
Termin: 24 kwietnia 2019 r. (środa) 
w godzinach 12.00-15.00
Miejsce: siedziba Urzędu Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie, 
ul. Rynek 1, sala 10A.

KO N S U LTAC J E S Ą B E Z P Ł AT N E. Z A P R A S Z A M Y!

Nowa Wieś Wrocławska

Kębłowice

WIELKIE WSPÓLNE WIOSENNE SPRZĄTANIE 2019 



4

INFORMACJE UMiG

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 
DLA KS. JURKIEWICZA

Z  okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości Prezydent RP Andrzej Duda odzna-
czył Złotym Krzyżem Zasługi wieloletniego pro-
boszcza smoleckiej parafi i ks. Alfonsa Jurkiewicza.
Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła 
się w  Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w dniu 27 marca br. Ksiądz Jurkiewicz otrzymał 
medal z  rąk wojewody dolnośląskiego Pawła 
Hreniaka. Uczestniczyli w nim burmistrz Łukasz 
Zbroszczyk, radni Sebastian Kotlarz i  Antoni 
Kopeć oraz parafi anie ze Smolca.
Złoty Krzyż Zasługi przyznano za całokształt 
pracy duszpasterskiej prowadzonej przez księ-

dza przez 60 lat życia kapłańskiego. Doceniono 
32-letnią pracę na rzecz społeczności wrocław-
skich Litwinów. Dla przypomnienia, w  minio-
nym roku ks. Alfons otrzymał najwyższe litew-
skie odznaczenie podczas uroczystości z okazji 
100-lecia niepodległości Litwy, któr Ksiądz pra-
łat odebrał order z  rąk prezydent Litwy Dalii 
Grybauskaitė, był jedną ze 100 osób (i jednym 
z  dwóch Polaków), którym przyznano odzna-
czenia.
Gratulujemy otrzymanego odznaczenia i  ży-
czymy dużo zdrowia w roku jubileuszowym.

WS

ZARZĄD ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW 
W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZAPRASZA CHĘTNYCH DO KORZYSTANIA 

Z ULGOWYCH  WEJŚĆ NA PŁYWALNIĘ „DELFINEK”
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO BIURA 

ZARZĄDU W PONIEDZIAŁKI I WTORKI OD GODZ. 9.00 DO 12.00

O G Ł O S Z E N I E

OŚMIU WSPANIAŁYCH

19 marca 2019 we wrocławskim Imparcie odbyła 
się gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Klub Wolonta-
riusza działający przy Fundacji „Na krańcu tęczy”, 
w którym aktywnie działają uczniowie  kl. 8 c  
ze SP 1 w Kątach Wrocławskich- Weronika Woź-
niak, Oliwia Medyńska, Karolina Wilczyńska i Kuba 
Jagielski znalazł się w 5 najlepszych, wyróżnio-
nych Klubów Ośmiu, a Kuba startując w kategorii 
indywidualnej 13-19 lat został wybrany do elitar-
nej grupy Ośmiu Wspaniałych! Sukces uczniów 
kąteckiej szkoły jest tym większy, że konkurencja 
była naprawdę duża- startowało 670 młodych wo-
lontariuszy.  Wieloletnia sumienna, konsekwentna 
praca młodzieży na rzecz środowiska lokalnego 
została doceniona, a nagrody i dyplomy otrzyma-
ne z rąk Prezydenta Wrocławia- Jacka Sutryka, były 
miłym tej pracy ukoronowaniem.

Tomasz Jagielski

PRZERWA NA POEZJĘ
Na dwa dni: 21 i 22 marca 2019 roku do Szkoły 
Podstawowej w Gniechowicach zawitała… Poezja 
(przyszła razem z kalendarzową wiosną). Poezja 
rozgościła się na korytarzach w czasie przerw 
między lekcjami. 
Spacerując szkolnym korytarzem, można było 
„przejść” czytelniczą ścieżką, ułożoną z wierszy 
znanych polskich poetów. Poza tym każdy dzie-
cięcy i dorosły miłośnik poezji mógł przeczytać 
wszystkim słuchaczom wybrany wiersz. Całe to 
poetyckie poruszenie zaistniało dzięki nauczy-
cielkom języka polskiego, które w ten sposób 
chciały uczcić Światowy Dzień Poezji.
Czy to niecodzienne spotkanie poruszyło w nas 
refl eksję, że przerwa na poezję przydałaby się 
każdemu, aby na chwilę się zatrzymać i pomy-
śleć – co w życiu jest najważniejsze?

Zespół ds. Promocji Szkoły

Fot. E. Niemczynowska-Frąckiewicz

Fot. E. Niemczynowska-Frąckiewicz
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K A R N A W A Ł
W  ostatnią so-
botę karnawału 
tj. 02.03.2019 r. 
w Ośrodku Kultu-
ry i Sportu w Ką-
tach Wrocław-
skich odbyło się 
spotkanie miłośników tańca i śpiewu. 
W imprezie tej wzięło udział około 70 
osób – seniorów i zaproszonych gości. 

Oddział Rejonowy Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

w Kątach Wrocławskich

 

Gminny 
konkurs 

logopedyczny

6 marca, z  okazji Europejskiego 
Dnia Logopedy, Przedszkole Pu-
bliczne w  Smolcu ogłosiło kon-
kurs logopedyczny pt. „Portret 
wymarzonego logopedy”, w  któ-
rym wzięły udział przedszkolaki z  
różnych placówek oświatowych 
z terenu naszej gminy. 
Komisja konkursowa przyznała 
I miejsce grupie „Pomidorki” z Nie-
publicznego Terapeutycznego 
Punktu Integracyjnego „IMAGO” 
w Krzeptowie, II miejsce – grupie 
„Misie” z Przedszkola Zgromadze-
nia Sióstr Świętej Elżbiety w  Ką-
tach Wrocławskich, III miejsce 
– Dobromirowi Skraban z  grupy 
„Słoneczka” z Przedszkola Publicz-
nego w Smolcu oraz wyróżnienie 
dla grupy „Motylki” z Przedszkola 
Publicznego w Smolcu. Wszystkie 
nadesłane prace można obejrzeć 
w holu naszego przedszkola. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom  i  dziękujemy za 
udział w konkursie. 

Organizatorzy konkursu

REFLEKSJE Z KONKURSU RECYTATORSKIEGO
W dniu 25 marca br.  Mateusz Budziar, uczeń  
kl. VI  Szkoły Podstawowej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ką-
tach Wrocławskich, zdobył  drugie  miejsce, 
w kategorii klas 4-8, na XXX Jubileuszowym  
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim dla 
Placówek Specjalnych i Integracyjnych w Wał-
brzychu.
Konkurs przebiegał pod hasłem „Trzydzieści 
lat minęło Misz-Masz”, a z niebywałym humo-
rem prowadzili go aktorzy z Teatru Lalki i Ak-

tora w Wałbrzychu. Występujący w Konkursie  
prezentowali tak wysoki poziom, że jak pod-
kreśliła przewodnicząca szacownej Komisji, 
Pani Barbara Ziółkowska - także aktorka  Te-
atru Lalki i Aktora w Wałbrzychu - Jurorzy mie-
li bardzo trudne zadanie aby właściwie ocenić 
każdą interpretację i wydać sprawiedliwy wer-
dykt. Tym bardziej byliśmy dumni z Mateusza, 
że swoją barwną i dynamiczno-obrazową in-
terpretacją wiersza Lecha Pijanowskiego pt. 
„Kolorowa Krowa” zdołał rozbawić i zaintrygo-

wać  nie tylko publiczność, ale  przede wszyst-
kim Jury, które przyznał Mu to zaszczytne II- 
miejsce w tym szczególnym konkursie.
Konkurs to jedyna taka impreza w Polsce or-
ganizowana dla szkół specjalnych i integra-
cyjnych. Dlatego też szczególnie serdecznie 
dziękujemy pomysłodawcom  oraz wielolet-
nim organizatorom Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego.

Janina Gajewska
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Przedstawiciele 
trzech imprez 
biegowych Smo-
lecka (za)Dyszka, 
Run4Vines i Bie-
gu o Puchar Burmistrza organizowanych przez 
Klub Biegacza Kąty Wrocławskie rozmawiali 
o stworzeniu wspólnego cyklu biegowego. Po-
stanowiono zorganizować cykl biegów w Gmi-
nie Kąty Wrocławskie, który otrzymał nazwę 
Biegowe Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie 
– śladem kąckich lwów.
Terminy i dystanse biegów:
8.06.2019 - Smolecka (za)Dyszka, Smolec, 
10 km (przyjmowane są zapisy na bieg)
24.08.2019 - Run4Vines, Zachowice, 6,5 km 
8.09.2019 - Bieg o Puchar Burmistrza, Kąty Wro-
cławskie, 10 km (przyjmowane są zapisy na bieg)
Aby wziąć udział w klasyfi kacji Grand Prix 
trzeba wystartować w trzech biegach.  Więcej 
szczegółów znajdą Państwo na profi lu GP na 
Facebooku: https://www.facebook.com/Biego-
weGrandPrix/ 

3 BIEGI ŚLADEM 
KĄCKICH LWÓW

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: Agencja Wydawnicza ARGIsc
 ul. Wodzisławska 16, 52-017 Wrocław  •  www.argi.pl

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

Za
pr

as
za

m
y 

do
 U

rz
ęd

u 
M

ia
st

a 
i G

m
in

y 
w

 K
ąt

ac
h 

W
ro

cł
aw

sk
ic

h

W sobotę 7 kwietnia w Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym w Smolcu, odbył się  „ XVI Turniej Firm 
w Piłce Siatkowej”. Do rywalizacji przystąpiły 
cztery drużyny, które reprezentowały bardzo 
wysoki poziom. Zwycięzcami tegorocznych 
zmagań okazała się drużyna „Ogrodowa Team” 
ze Smolca. Na podium znalazła się grupa „Ika 
Lubsko”, która zajęła drugie miejsce. Na najniż-

szym stopniu  uplasowała się drużyna „Sokół 
Smolec”. Czwarte miejsce przypadło drużynie 
„Czarni Smolec” z nowego osiedla. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki i dy-
plomy oraz drobne upominki . Podczas turnieju 
panowała przyjazna atmosfera. Zawodnicy jak 
również kibice mogli skorzystać ze słodkiego 
poczęstunku.

XVI Turniej Firm w Piłce Siatkowej już za nami

Przedstawiamy wyniki konkursów ogłoszonych 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich:

Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną 
Jury w składzie: Anna 
Kraczkowska, Zofi a Stule-
blak, Anita Kałuża-Sitnik. 
Werdykt:   
• w kategorii osoby do-

rosłe -   I miejsce - A. Wi-
tek, A. Karch, I. Kalinow-
ska, B. Pytlik (grupa), 
II miejsce - A. Litwin, B. 
Czuchrowska, P. Litwin 
(grupa)

• w kategorii dzieci - 
I miejsce - J. Matusiak, 
Wyróżnienie - M. Duda.

Ponadto w konkursie na palmę wielkanoc-
ną udział wzięli: uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kątach Wrocławskich klasa 
IA, IB, oraz T. Jarosz, K. Szewc, M. Dudziec, K. 
Szczepańska, K. Wojciechowska, W. Grzego-
rek, J. Kamionka, E. Muzeja, Sz. Dąbrowiec-
ki, W. Leń, J. Szlachetka, M. Krzemińska, J. 
Leszka, H. Turkiewicz, L. Kajda, J. Cybulak, 

K. Kościuczyk, M. Gawrysiak, K. Żuk, E. Homon-
cik, G. Galon, M. Małecka, K. Sokołowska,  Przed-
szkole Publiczne w Kątach Wrocławskich grupa 
Motylki, Koło Gospodyń z Bogdaszowic, dwie 
grupy z Kątów Wrocławskich, grupa z Mokrono-
su Dolnego, grupa z Pełcznicy oraz E. Walerzak.

Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną
Jury w składzie: 
Anna Kraczkowska, 
Zofi a Stuleblak, Ani-
ta Kałuża-Sitnik.
Werdykt: 
• w kategorii doro-

śli - E. Bujak
• w kategorii dzieci 

- J. Rymarczyk
Ponadto w konkursie na najładniejszą pisankę 
udział wzięli: K. Bujak, A. Witek, A. Karch, I. Kali-
nowska, B. Pytlik oraz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kątach Wrocławskich -D. Wróblew-
ski, P. Zielińska, L. Mintus, N. Pomirko, M. Błaut, 
M. Sedmak, W. Maskiera, A. Matkowski, J. Dąbro-
wiecka.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaanga-
żowanie i kreatywne podejście do konkursów. 
Gratulujemy! WS

WYNIKI KONKURSÓW
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INFORMACJE Z GMINY

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

• Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro 
zaprasza

• Pielęgnacja ogrodów, wycinka drzew i krzewów, tel. 
665 071 502

• Mieszkanie 2-pokojowe w Kilianowie, I piętro, sprze-
dam lub zamienię na mieszkanie 1-pokojowe w Ką-
tach Wr. (bez dopłaty). Tel. 516 828 483 (jeżeli numer 
nie odpowiada proszę o sms, oddzwonię)

• Sprzedam przyczepę rolniczą dwukołową, jednoosio-
wą, blacha ocynk. Małkowice tel. 605 355 195.

• Zamienię dom 100 m2 na urządzonej działce 550m2, 
garaż 30 m2 w Sośnicy na mieszkanie ok. 60 m2 w 
szeregowcu z garażem w Kątach Wr. Kupie mieszka-
nie ok. 40 m2 w Kątach Wrocławskich. Tel. 792 872 032

• UBEZPIECZENIA KURYŚ, Smolec ul. Różana 1, tel. 605 
745 010

• Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie. Tel. 535 679 346
• Kurs tańca weselnego, Sadków, tel. 500 175 923
• Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151 
• Zatrudnimy Panie do sprzątania hal magazynowych 

w Magnicach. Tel.: 664 902 332
• Pielęgnacja ogrodów, wycinka drzew i krzewów, tel. 

665 071 502

Gmina Kąty Wrocławskie poszukuje 
opiekunów  do pracy ( umowa zlece-
nie)  z dziećmi i młodzieżą w świetlicach 
środowiskowych  na terenie Gminy Kąty 
Wrocławskie w  miejscowościach: Krzep-
tów, Zabrodzie, Bogdaszowice.  Wymaga-
ne wykształcenie pedagogiczne. 

Szczegółowych informacji udzieli Anna 
Dębicka pod nr tel. 071/ 390-71-57

Praca 
w Świetlicy 

Środowiskowej
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OGŁOSZENIA
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