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INFORMACJE UMiG

INFORMACJA  Z  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ – MARZEC  2018
Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 marca br. rozpo-
częła się szkoleniem radnych w zakresie zmian 
w  kodeksie wyborczym obowiązujących już od 
tegorocznych wyborów samorządowych. Naj-
istotniejsze zmiany to:
 - wprowadzenie zasady proporcjonalności wybo-
rów w gminach, w których zamieszkuje co naj-
mniej 20 000 osób (niesie to za sobą likwidację 
jednomandatowych obwodów),

 - dwukadencyjność  wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast liczoną od wyborów w 2018 r.,

 - wprowadzenie obowiązku przeprowadzania 
transmisji z lokalu wyborczego za pośrednic-
twem publicznie dostępnej sieci elektroniczne-
go przekazywania danych,

 - utworzenie dwóch komisji obwodowych.
Następnym punktem obrad były sprawy związa-
ne z oceną bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego za 2017 r. Komendant Komisariatu Policji 
w  Kątach Wrocławskich przedstawił działania, 
jakie prowadzone są przez policję, a w szcze-
gólności występujące zagrożenia, statystykę in-
terwencji, współpracę z lokalnym samorządem, 
szkołami, Radami Sołeckimi i Osiedlami oraz 
mieszkańcami. Na szczęście nie zdarzają się czę-
sto przestępstwa kryminalne, ale co podkreślił 
Przewodniczący Komisji Dróg, Bezpieczeństwa 
i Porządku (KDBiP) popełniane wykroczenia 
stanowią dla naszych mieszkańców dużą uciąż-
liwość, jak również zagrożenie dla zdrowia lub 

życia. W ruchu drogowym to głównie nadmierna 
prędkość pojazdów samochodowych, nieprawi-
dłowe parkowanie i okresowe zanieczyszczenia 
nawierzchni jezdni. W zakresie porządku publicz-
nego to kradzieże, spożywanie alkoholu w miej-
scach niedozwolonych, niszczenie mienia – pla-
ców zabaw, obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
znaków drogowych. W zakresie ochrony środo-
wiska i zdrowia w obecnym okresie to spalanie 
w  piecach różnorodnych odpadów powodują-
cych duże „zatrucie” powietrza. Podczas dyskusji 
podawano przykłady szczególnego wandalizmu, 
różnorodnych zdarzeń wskazujących na ko-
nieczność zwiększenia działań prewencyjnych 
przez Policję, w tym również przy współpracy ze 
szkołami, Radami Sołeckimi i Zarządami Osiedli. 
Szczególną i odpowiedzialną rolę należy przy-
pisać dzielnicowym, którzy na bieżąco powinni 
posiadać kontakt z  lokalnym środowiskiem. Po-
licja prosi o zgłaszanie wszelkich zdarzeń noszą-
cych znamiona wykroczeń czy przestępstw przy 
zapewnieniu pełnej anonimowości. Ze strony 
radnych padły też słowa podziękowania za za-
bezpieczanie i udział w wielu imprezach spor-
towo-rekreacyjnych czy piknikach. Z uwagi na 
bardzo dynamiczny przyrost ilości mieszkańców 
naszej gminy, w szczególności w Smolcu i pobli-
skich miejscowościach podnoszony był problem 
ilości etatów tut. Komisariatu oraz utworzenia Po-
sterunku Policji w Smolcu. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców i potrzebom Policji, 
na wcześniejszym posiedzeniu Komisji DBiP rad-
ni podjęli wniosek o możliwości dofinansowa-
nia dodatkowych patroli policyjnych na terenie 
gminy i zakupu miernika pomiaru prędkości. Po-
nadto uwzględniając liczne głosy w sprawie du-
żej uciążliwości i zagrożeń wynikających z coraz 
częstszych zdarzeń na autostradzie A-4 i kiero-
wania ruchu pojazdów przez nasze miejscowości 
Rada Miejska podjęła apel skierowany do Gene-
ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
w  Warszawie o  podjęcie działań zmierzających 
do przebudowy autostrady A-4 pomiędzy wę-
złem Wrocław-Południe a Legnicą.
Jednocześnie informuję, że aktualnie jest przygo-
towywany apel w sprawie przyspieszenia budo-
wy obwodnicy Kątów Wrocławskich, który rozpa-
trywany będzie na sesji kwietniowej.
Na sesji radni podjęli dziesięć uchwał tj. pięć w za-
kresie zagospodarowania przestrzennego, czte-
ry w zakresie gospodarki finansowej i „Program 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
i gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku”.
W ostatnim punkcie radni przyjęli wniosek o prze-
prowadzaniu transmisji, nagrywania za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad 
Rady Miejskiej począwszy od sesji kwietniowej br.                       

Jarosław Wojciechowski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Szanowni Państwo!
Po niezbyt uciążliwiej zimie nadeszła wiosna, 
przyroda obudziła się do życia. Ludzie wyszli do 
pracy w  ogrodach. Część osób dla poprawy syl-
wetki, zdrowia i kondycji wsiadła na rowery i ca-
łymi grupami wyruszyła na te bardziej lub mniej 
uczęszczane szlaki. Uczyniłem podobnie, a z moich 
rowerowych wyjazdów mam różne spostrzeżenia 
i przemyślenia, którymi chciałbym się z Państwem 
podzielić.
Nasz gmina jest piękna, na tle sąsiadów, zarówno 
tych bliższych  i  dalszych wypada naprawdę na 
duży plus. Niepokoi mnie jednak bałagan tu panu-
jący. Minęło kilka zimowych miesięcy, a po rowach, 
lasach, zagajnikach, w miejscach bardziej ukry-
tych zalegają ogromne ilości śmieci. Jako gmina, 
podobnie jak inni zarządcy dróg, sprzątamy rowy, 
które są bardzo zanieczyszczone przez użytkowni-
ków dróg, w dużej mierze przez kierowców. Myślę, 
że jest to szczególnie wstydliwe dla naszej nacji, 
wobec sąsiadów zza zachodniej granicy, że służby 
porządkujące rów napełniają duży worek co 10-15 
metrów butelkami, petami i innymi przedmiota-

mi wyrzucanymi z samochodów. Na szczęście ten 
stan rzeczy dostrzegają nasi mieszkańcy wykazując 
wspaniałe inicjatywy w poszczególnych miejsco-
wościach i przeprowadzają wiosenne sprzątania. 
Te działania są inicjowane przez sołtysów lub inne 
osoby, którym leży na sercu dobro przyrody. Bar-
dzo im wszystkim dziękuję. Tych społeczników nie 
ma wielu, dodatkowo zdecydowana większość ich 
pracy i pracy służb porządkowych nie jest szano-
wana. W ostatnich latach zrobiliśmy bardzo dużo, 
by chronić wodę, budując dziesiątki kilometrów 
sieci kanalizacyjnych. Dużo jeszcze przed nami, 
ale obszar patologicznego zagospodarowania 
ścieków się zmniejsza. Zróbmy wszystko, abyśmy 
wspólnie chronili naszą ziemię i nasze środowisko. 
Nasi zachodni sąsiedzi wcale nie sprzątają więcej 
niż my, ale na pewno są bardziej wrażliwi na sza-
nowanie pracy tych, którzy zajmują się sprząta-
niem. Nie są też obojętni wobec osób, które ładu 
i porządku nie przestrzegają. Reagują na zaśmie-
canie otoczenia. Trzeci obszar, ostatnio tak modny 
i powszechnie dyskutowany to ochrona powietrza. 
Na temat smogu napisano i powiedziano już bar-

dzo dużo. Efekty jak na razie są marne. Na organi-
zowane spotkania przychodzą ci nieliczni, którym 
leży na sercu czyste powietrze, nie ma natomiast 
tych, którzy w  swoich piecach palą niedozwolo-
nymi materiałami, takimi jak: stare meble, sklejki 
oraz podkłady kolejowe. W ostatnim czasie zostało 
uchwalonych dużo programów walki ze smogiem, 
do których brakuje przepisów wykonawczych 
i walka z tymi trucicielami jest nieskuteczna. Liczę, 
że już niedługo się to zmieni. Problem czystego po-
wietrza to nie tylko nasz lokalny problem. To pro-
blem ogólnoświatowy. Przyczyniamy się do niego 
wszyscy. Proszę spojrzeć, ile po naszych drogach 
porusza się samochodów. Jak wiele z nas, kiedy jest 
to możliwe, przesiądzie się na rower, skorzysta ze 
zbiorowej komunikacji? Ile osób bez konieczności 
nie wjeżdża do centrów miast, w tym do naszego 
rynku? Czy sami próbujemy zminimalizować pro-
blem zanieczyszczonego powietrza?
Dla naszego miasta, ale również dla całej gminy 
ogromnym problemem staje się niewydolna auto-
strada A4. Kilka razy w tygodniu ruch z autostrady 

Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni  
za naszą gminę i jej wizerunek
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W urzędzie Miasta 
i Gminy w Kątach 

Wrocławskich 
zapłacisz już kartą

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przystąpił 
do programu realizowanego przez Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozlicze-
niową SA, który adresowany jest do wszystkich 
urzędów w Polsce.
Program dotyczy upowszechniania płatności bez-
gotówkowych w administracji publicznej. Dzięki 
niemu możemy korzystać z możliwości bezpłat-
nego, bezgotówkowego płacenia za czynności 
administracyjne.
Został uruchomiony  terminal płatniczy, za po-
mocą którego można dokonywać płatności kar-
tą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) 
oraz zbliżeniowej, a dodatkowo płatności można 
również dokonywać telefonem przy użyciu apli-
kacji WebPOS Paybynet.
W ten sposób można uiszczać następujące zobo-
wiązania:
 - podatki,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi,

 - opłaty skarbowe,
 - opłaty za wypisy i wyrysy z planu zagospodaro-
wania przestrzennego,

 - inne opłaty stanowiące niepodatkowe należno-
ści budżetu Gminy Kąty Wrocławskie.

W terminalu będą akceptowane płatności z wyko-
rzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard oraz 
płatności mobilne BLIK.
Możliwość dokonywania płatności bezgotów-
kowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na 
oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyj-
mowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie 
dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy 
bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży 
się na usprawnienie prac całej instytucji.
Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.

Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni  
za naszą gminę i jej wizerunek

A4 zostaje skierowany do Kątów Wrocławskich 
i  okolicznych miejscowości, by ominąć wypadek. 
Przebudowa autostrady A4 jest z roku na rok odkła-
dana, a ta ważna droga nie została zaplanowana na 
tak duży ruch. Jest to niewątpliwie ogromny pro-
blem, o którego rozwiązanie apelujemy i zabiega-
my. Nasze możliwości są ograniczone i ich skutecz-
ność jest mocno uzależniona od woli rządzących 
i dużych środków finansowych, które na to zadanie 
są niezbędne. Każda aktywność, która pomoże roz-
wiązać ten problem jest bardzo cenna.  Nie mniej 
jednak nie wolno tej trudnej sytuacji wykorzysty-
wać dla załatwienia własnych spraw, często na 
użytek doraźnych celów politycznych. Na pewno 
nie zachęca do nas małych i  dużych inwestorów, 
powtarzający się w mediach społecznościowych 

ciągły obrazek obiegający cały Internet, stojących 
w korkach aut. Wydajemy określone środki na pro-
mocję, pokazujemy wiele bardzo pozytywnych 
zdarzeń i miejsc, jakich w naszej gminie nie braku-
je. Zachęcamy inwestorów, którzy tworzą miejsca 
pracy i płacą kolejne podatki, za które rozwiązuje-
my nasze liczne potrzeby.
O pewnych sprawach nie powinno się milczeć, ale 
nie wolno w imię naszego lokalnego patriotyzmu 
bez przerwy do nich wracać. Korki i zatory komunika-
cyjne są wokół Wrocławia w każdej gminie, ale mam 
wrażenie, że szczególnie u nas i teraz się dużo o tym 
pisze, obciążane są odpowiedzialnością za ten stan 
rzeczy władze lokalne i samorządowe, które nie są 
w stanie z dnia na dzień ich samodzielnie rozwiązać.

Burmistrz MiG
Antoni Kopeć

dokończenie ze str. 2
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Projekt planu miejscowego miasta Kąty Wrocław-
skie, w rejonie ul. Przemysłowej
 - wyłożenie do dnia 30.04.2018 r.
 - dyskusja publiczna odbyła się w dniu 06.04.2018 r.

Projekt planu miejscowego wsi Gądów Jaszkotle
 - wyłożenie do dnia 24.04.2018 r.
 - dyskusja publiczna odbyła się w dniu 13.04.2018 r.

Projekt planu miejscowego wsi Gniechowice w rejo-
nie ulic Ogrodowej i Spokojnej
 - wyłożenie do dnia 24.04.2018 r.
 - dyskusja publiczna odbyła się w dniu 13.04.2018 r.

Projekt planu miejscowego wsi Mokronos Górny 
w rejonie alei Fiołkowej i alei Róż
 - wyłożenie do dnia 08.05.2018 r.
 - dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 
24.04.2018 r. o godz. 13:00

Projekt planu miejscowego wsi Pietrzykowice w re-
jonie ulic Smoleckiej i Radarowej
 - wyłożenie od dnia 27.04.2018 r. do dnia 
18.05.2018 r.

 - dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 
8.05.2018 r. o godz. 13:00

Projekty ww. planów miejscowych udostępnione są 
w siedzibie Urzędu, pok. 14 (I piętro).

Wydział Gospodarki Przestrzennej  
UMiG Kąty Wrocławskie

Projekty planistyczne  
na etapie wyłożeń  

do publicznego wglądu

INFORMACJA
Gmina Kąty Wrocławskie informuje, że wykazała 
do sprzedaży  nieruchomość  gruntową zabudo-
waną położoną w Nowej Wsi Wrocławskiej przy 
ul. Wrocławskiej nr 12.
Cena wywoławcza   97.500,00 zł 
Bliższych informacji udziela 
Wydział Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami   
pok. nr 23, tel. 71 390 72 39.

Segregacja 
odpadów – kody 

kreskowe
Przypominamy mieszkańcom gminy segregują-
cym odpady, że worki z surowcami wtórnymi na-
leży oznakować poprzez naklejając kod kreskowy. 
Kody można otrzymać w Biurze Obsługi Klien-
ta w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek-Ratusz  1, 
tel.  71  390  72  06 lub w Biurze Obsługi Klienta 
w Smolcu, ul. Wierzbowa 9, tel. 71 336 20 05. 
Przyklejanie kodów kreskowych na worki z surow-
cami wtórnymi potwierdza segregację i upraw-
nienie do korzystania z niższej stawki opłaty za 
wywóz odpadów. 

Wydział OŚiR

Spotkanie 
z Powiatowym 

Lekarzem 
Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu za-
prasza hodowców trzody chlewnej na spotkanie 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocław-
skich dnia  27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 
9.00  (sala obrad). Przedmiotem spotkania będzie 
omówienie nowych obowiązków wynikających 
z  konieczności zabezpieczenia gospodarstw 
przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

Wydział OŚiR

UWAGA!
Informujemy, że w 2018 roku będzie istniała moż-
liwość zawarcia związku małżeńskiego cywilnego 
w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w na-
stępujące soboty:
09.06.2018 14.07.2018 04.08.2018  15.09.2018 
13.10.2018 17.11.2018 01.12.2018
Przypominamy, że termin oczekiwania na za-
warcie związku małżeńskiego cywilnego wy-
nosi miesiąc.
Ponadto bardzo prosimy o kontakt  telefoniczny, 
bądź osobiste stawiennictwo w tut. Urzędzie Sta-
nu Cywilnego (pokój nr 3) wszystkie małżeństwa 
zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie oraz Gminy Mietków, które w 2018 roku 
obchodzą jubileusz 50-lecia, 60-lecia lub 65-lecia 
pożycia małżeńskiego i więcej i chcą z tej uroczy-
stej okazji otrzymać przyznawane przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej medale. Ponadto 
informujemy, że czas oczekiwania na medale wy-
nosi od 3 do 6 miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego
Tel. 71 390-72-18
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23 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadkowie wraz z wychowawcami 
i opiekunami wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu – Drodze Krzyżo-
wej na Świętych Schodach w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża w Sośnicy, 
która była dopełnieniem rekolekcji wielkopostnych dla dzieci. Kustosz Sank-
tuarium, ks. prof. Mieczysław Kogut po serdecznym powitaniu w progach 
świątyni, opowiedział o historii tego miejsca i przewodniczył w liturgii.
Po nabożeństwie uczniowie przeszli Parkiem Krajobrazowym Doliny Bystrzy-
cy do Kątów Wrocławskich, gdzie z kolei w Regionalnej Izbie Pamięci mogli 
poznać dziedzictwo kulturowe w naszej gminie.
Ogromne podziękowania dla Ks. prof. Mieczysława Koguta za pogłębienie 
naszej wiary i przewodnikom z Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocław-
skich za niezapomnianą lekcję historii.

Arleta Molisak, Alicja Sudoł, Kinga Kalinowska

Niezwykła lekcja biblioteczna 
w Jaszkotlu

W poniedziałkowy poranek, 26 marca, w  bibliotece mieszczącej się w bu-
dynku dawnego gimnazjum w Jaszkotlu odbyła się niezwykła lekcja biblio-
teczna, w której wzięli udział wychowankowie z Niepublicznego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.  Dzieci  dowiedziały  się, jak zbudowana 
jest książka,  miały okazję posłuchać baśni oraz obejrzeć zbiory zgromadzo-
ne w bibliotece. Była to już kolejna wizyta uczniów z jaszkotlańskiego ośrod-
ka w szkolnej bibliotece i wszyscy mają nadzieję, że nie ostatnia.

M. Wiejacka

MISTERIUM WIELKOPOSTNE

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób 
fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. 
Podatnicy sami decydują, której organizacji przekażą część 
swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe otocze-
nie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające 
lokalnie, z których nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% po-
datku dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku 
Publicznego można odnaleźć w Internecie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-/. W biu-
letynie zamieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu naszej gminy.
Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-
36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane są: Wniosek o przekaza-
nie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Wpisz 
tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organi-
zacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości 
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą 
chcemy przekazać dla OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procen-
ta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu 
do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji 
wpłaci urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% 
na konto wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek 
w pełnej jego wysokości.

ZGŁOSZONE ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO  
w Gminie Kąty Wrocławskie:
1. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Stowarzyszenia KRZYŚ. 
W PIT-cie należy wpisać: Stowarzyszenie KRZYŚ. Nr KRS: 0000228742. Informa-
cje uzupełniające: Stowarzyszenie KRZYŚ prowadzi działalność od 2005 roku na rzecz 
osób z niepełnosprawnością i niezaradnych losowo.
2. PODARUJ 1% swojego podatku dla Marty Kopeć. W PIT-cie należy wpisać: 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”. Numer KRS: 0000037904. Infor-
macje uzupełniające: dla Marty Kopeć 1413.
3. PODARUJ 1% swojego podatku dla Grzegorza Pawlaka. W PIT-cie na-
leży wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”. Numer KRS: 
0000037904. Informacje uzupełniające: Grzegorz Pawlak.
4. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla. W PIT-cie należy 
wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAW-
ŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ. 
Numer KRS: 0000242402.
5. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową HUFCA W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpisać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA. Nu-
mer KRS:  0000264246. W informacjach uzupełniających dodać: HUFIEC W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH (wtedy te pieniądze z wpłat zostaną nam przekazane).
6. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Bartosza Gawrońskiego cierpią-
cego na chorobę genetyczną „Hiperprolinemia typ 2” (jedyny przypadek tej choroby 
w Polsce). W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”. Nu-
mer KRS: 0000037904. Informacje uzupełniające: 12242 Gawroński Bartosz.
7. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Michała Skonecznego. W PIT-cie 
należy wpisać: FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWORO-
WĄ. Numer KRS: 86210. Informacje uzupełniające: MICHAŁ SKONECZNY.
8. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzysze-
nia „Pomocna Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA 
DŁOŃ”. Numer KRS: 0000110993.
9. PODARUJ 1% swojego podatku na rehabilitację Kasi Grzeszczak. W PIT-cie 
należy wpisać: DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 
„DOLFROZ”; Numer KRS: 000050135. Informacje uzupełniające: cel szczegółowy 
GRZESZCZAK. Darowizny można przekazywać na konto: Dolnośląska Fundacja Roz-
woju Ochrony Zdrowia 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839, tytułem: Grzeszczak. 
10. PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Mariki Kassan, która 
cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce i Niedowład Lewostronny. W PIT-cie na-
leży wpisać: Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
z Wadami Rozwojowymi. Numer KRS: 0000303590. Informacje uzupełniające: 
1 % – MARIKA KASSAN 240-011.

WS

POMÓŻ ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU Z URZĘDEM SKARBOWYM

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy 
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W sobotę, 7 kwietnia w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu, 
odbył się „XVI Turniej Firm w Piłce 
Siatkowej”. Do rywalizacji przystą-
piły cztery drużyny, które repre-
zentowały bardzo wysoki poziom. 

Zwycięzcami tegorocznych zma-
gań okazała się drużyna „Ogrodo-
wa Team” ze Smolca. Na podium 
znalazła się grupa „Ika  Lubsko”, 
która zajęła drugie miejsce. Na 
najniższym stopniu uplasowała się 

drużyna „Sokół Smolec”. Czwarte 
miejsce przypadło drużynie „Czar-
ni  Smolec” z nowego osiedla. 
Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe statuetki i dyplomy oraz 
drobny upominek. Podczas turnie-

ju panowała przyjazna atmosfe-
ra.  Zawodnicy, jak również  kibice 
mogli skorzystać ze słodkiego po-
częstunku.

Organizatorzy

Politechnika Wrocławska od kilku 
lat organizuje Mistrzostwa Dolne-
go Śląska w Sudoku dla dzieci i do-
rosłych w kategoriach: klasy I-III, 
klasy IV-VI, gimnazjum, liceum oraz 
dorośli. W tym roku w kategorii 
dzieci klas I-III w eliminacjach, roz-
grywanych w szkołach brało udział 
997 dzieci. Każdy uczestnik w cią-
gu 45  minut miał do rozwiązania 
około 10 sudoku o różnym rozmia-
rze, punktacji i  stopniu trudności. 
Do finału, który był rozgrywany na 
Politechnice Wrocławskiej w dniu 
25.03.2018 r., w tej kategorii awan-
sowało 88 finalistów (należało zdo-
być minimum 14 z 30 możliwych 
do zdobycia punktów). 
Rozgrywki finałowe to 2 rundy po 
45  minut oraz 1 runda z limitem 
30  minut. W każdej z tych rund 
należało rozwiązać kilka sudoku 
o  znacznym poziomie trudno-
ści. 10 najlepszych uczestników 
awansowało do Wielkiego Finału, 
gdzie ponownie, w  czasie 45 mi-

nut należało rozwiązać kilka trud-
nych sudoku. W Wiekim Finale Ewa 
Wyligała ze Szkoły Podstawowej 
w  Sadkowie zajęła wspaniałe dru-
gie miejsce, zostając laureatką Mi-
strzostw.
Ewa rozwiązuje sudoku od ponad 
2  lat. W tym czasie rozwiązała set-
ki, a może już nawet ponad tysiąc 
tego typu łamigłówek. W ubie-
głym roku przebrnęła przez elimi-
nacje, a w finale zajęła 27 miejsce. 
Widać, że systematyczny trening 
daje wymierne rezultaty. Sudo-
ku to wciągająca rozrywka, która 
świetnie rozwija analityczne my-
ślenie, wyobraźnię, metody argu-
mentacji  i  logikę. Dodatkowo jest 
rozrywką właściwie bezkosztową 
i niewymagającą spędzania cza-
su przed tabletem, komputerem 
czy telewizorem, a często „wciąga” 
równie skutecznie. Ewie życzymy 
dalszych sukcesów w rozwiązywa-
niu sudoku i nie tylko.

TW

Sudoku to jej pasja

XVI TURNIEJ FIRM W PIŁCE SIATKOWEJ JUŻ ZA NAMI
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 » Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro zaprasza
 » Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe i czerwone, oraz buraki 

pastewne i ogórki kiszone, cena do uzgodnienia, tel. 71 390 73 20
 » Pranie dywanów, kanap, tapicerki samochodowej, sprzątanie, 

usługi ogrodnicze, dojazd gratis. Tel. 535 679 346
 » Rzemieślnik budowlany na emeryturze podejmie się budowy 

domu od podstaw lub wykonania ocieplenia budynków i tynków. 
Tel. 71 316 69 86

 » Lokal  usługowy do wynajęcia w Kątach Wr. 40 m kw. 
Tel. 785 206 481 

 » Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151
 » Sprzedam monety polskie z czasu PRL: 100 zł, 200 zł.  

Tel. 71 316 61 23 
 » Sanbet do Kopalni w Kamionnej zatrudni: operatora koparki 

pływającej i mechaników spawaczy tel. 71 311 24 60,  
e-mail  kadry@sanbet.pl

 » 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

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46

OGŁOSZENIA DROBNE

   O K N A   D R Z W I  PCV ALU 
             BRAMY  -  ROLETY 
              PARAPETY  -   MOSKITIERY 
                     ROLETKI  -  ŻALUZJE 
 

         NAPRAWA, PROSTOWANIE OKIEN 
            PROFESJONALNY  MONTAŻ  sprzedaż na raty       

 
   Mokronos Dolny, 
   ul. Stawowa 28                   

       tel.    607 263 442 
               601 350 917 

M&G OKNA            www.mgokna.pl                 biuro@mgokna.pl
 

7



OGŁOSZENIA

 1 

 

 
 
 
                An INGRAM MICRO Company 

SOLUTIONS FOUND • PROMISES KEPT 

 
ANOVO POLSKA  Spółka z o.o - jesteśmy firmą, która zajmujemy się serwisowaniem 
sprzętu elektronicznego. mNasza siedziba znajduje się w Pietrzykowicach - gmina 
Kąty Wrocławskie. 

Obecnie poszukujemy pracowników do pracy na stanowisku: 

- OPERATORÓW/MONTERÓW SERWISU  

- TECHNIKÓW/INŻYNIERÓW 

 

Co wyróżnia naszą firmę wśród innych pracodawców: 

- Umowa o prace, po upływie 15 miesięcy – umowa na czas nieokreślony, 

- Praca w systemie 1-zmianowym od poniedziałku do piątku (WOLNE 
WEEKENDY), 

- Atmosfera - jest dla Nas ważna, dbamy o nią organizując miedzy innymi spotkania      
integracyjne, festyny, spotkania okolicznościowe. 

- Doceniamy Twoja lojalność względem firmy – premia za staż pracy 

- Dbamy o Twoją sprawność fizyczną – Karta MultiSport 

- Dbamy o Twoje zdrowie – Opieka Medyczna ENEL-MED. 

 

Jeśli zainteresowała Cię Nasza oferta skontaktuj się z nami:  

 

 

  

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883)" 

 

 

  

SZUKAMY PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH - OPERATORÓW MASZYN

tel. 798 385 650, Smolec 

STAŁE ZATRUDNIENIE 
NA UMOWĘ O PRACĘ

WYNAGRODZENIE 2700-3550 PLN BRUTTO
ZAPEWNIAMY DOWÓZ DO PRACY NA TRASIE

KĄTY WROCŁAWSKIE - SMOLEC
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