
Przed nami Wybory  Samorządowe, zgodnie  
z wyznaczonym na 16 listopada terminem sko-
rzystamy z obywatelskiego przywileju i pój-
dziemy do urn aby dokonać oceny tych, którzy 
nas do tej pory reprezentowali. Będziemy mieli 
do wyboru: pozytywnie ocenić ich działalność, 
ewentualnie zaufać innym. Niewątpliwie zdo-
byczą demokratycznych przemian w naszym 
kraju jest to, że każdy bez skrępowania może 
wyrażać swoją opinię na każdy temat, który 
dotyczy naszego codziennego życia. Każdy  
z nas ma prawo dopilnować samodzielne-
go wyboru, tych którzy mają ich reprezento-
wać przez najbliższe 4 lata. Okres ten nigdy 
i nigdzie nie przebiega spokojnie. Niemniej 
jednak dla dobra właściwego wyboru powi-
nien przebiegać w atmosferze merytorycznej 
dyskusji. Wszystkim nam zależy na rozwoju 
naszej gminy. Każda osoba, nawet ta, która 
mówi, że  jej „polityka nie interesuje” dobre 
lub złe zarządzanie samorządem będzie od-
czuwać na co dzień. Chciałbym, aby w tych 
nadchodzących wyborach samorządowych 
wzięło udział jak najwięcej naszych obywateli.  
Nie powinno być tak, że co drugi uprawniony 

zostaje w domu. Nie wolno nam mówić, że nie 
ma na kogo głosować. Nowy Kodeks Wybor-
czy wprowadził zasadę wyborów w okręgach 
jednomandatowych. Co to oznacza? Miano-
wicie wybrany radny będzie przypisany do 
konkretnego obszaru i konkretnej grupy ludzi, 
których będzie reprezentował. Zasady zgła-
szania swojej kandydatury są na tyle łatwe, że 
nikt nie może powiedzieć, że nie mógł w tych  
wyborach wystartować. Wybór odpowied-
niego reprezentanta na pewno będzie spory.  
Zainteresowanie jest duże. Ważne jest jednak, 
aby dokładnie przeanalizować z jakich pobu-
dek dana osoba startuje i czy posiada predys-
pozycje (wiedza, charakter umiejętności pracy 
w grupie, zdolność do akceptowania poglądów 
innych) do reprezentowania nas w „lokalnym 
parlamencie”.
W wyborcze szranki staną również Ci, którzy  
w przyszłości mogą coś dla nas zrobić na 
szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Mamy 
w gminie wiele dróg powiatowych i wojewódz-
kich (346, 347, 362, 370), które są w coraz gor-
szym stanie. Nie można podchodzić do tego 
w ten sposób, że tylko i wyłącznie burmistrz 

winien to załatwić. Owszem tak, ale wsparcie 
w radzie powiatu i sejmiku wojewódzkim jest 
dla każdego kto będzie tę funkcję pełnił wręcz 
niezbędne. Nie chcę i nie mam takiego zamia-
ru, aby wyrażać swoje zdanie, kto najbardziej 
się do pełnienia tej roli nadaje. Pragnę jednak 
do Państwa zaapelować o rozsądek i umiar. 
Apel ten kieruję do wszystkich, którzy stają 
w wyborcze szranki. Nie wolno nikomu z tych 
pretendentów obrzydzić obywatelom udziału  
w nadchodzących wyborach. Nadchodzący 
czas będzie dla naszego miasta, dla naszej 
gminy bardzo ważny. Najbliższe lata będą 
ostatnimi w których pojawią się szanse na 
pozyskanie kolejnych dużych środków. Prefe-
rowane przez Unię Europejską Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne pokazują, że szanse 
będą głównie dla tych, którzy potrafią robić 
projekty razem – potrafią ze sobą rozmawiać. 
Wierzę i jestem przekonany, że to największa 
nasza siła – zgoda i umiejętność zawierania 
zdrowych kompromisów będzie przynosić 
gminie w przyszłości korzyści.
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apeluję o gminną zgodę

Burmistrz Miasta i Gminy 
Antoni Kopeć

W piątek 12 września br. uroczyście odsłonięto kamień pamiąt-
kowy poświęcony lekarz pediatrze Teresie Bielesz-Gniedziejko.  
Kamień został umieszczony na skwerze u zbiegu ulic 1-go Maja  
i Jaśminowej. Uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 28 sierpnia 2014 roku skwer został nazwany im. Dr Teresy  
Bielesz-Gniedziejko.

Skwer im. Dr Teresy 
Bielesz-GnieDziejko

W uroczystości wzięli udział m.in. Burmistrz Antoni Kopeć, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Zofia Kozińska, Ksiądz Dziekan Ryszard Reputała, 
Skarbnik Małgorzata Wujciów, radna powiatowa Lidia Reps, syn Teresy 
Bielesz-Gniedziejko - Paweł. W spotkaniu wzięło udział również wielu 
współpracowników i sympatyków pani doktor.
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I N F O R M A C J E  Z  P R A C Y  R A DY  M I E J S K I E J

Informacja o pracy Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

Z A K O Ł Y S A ć   S Y S t e m e m !ch

Już niedługo stery polskiego rządu po raz 
kolejny przejdą w ręce kobiety, pani Ewy 
Kopacz. Będzie ona drugą w naszej historii 
panią premier po Hannie Suchockiej, która 
sprawowała tę funkcję w latach 1992-1993. 
Polacy rzadko powierzali kobietom władzę. 
Do tych wyjątków należy zaliczyć królową 
Elżbietę Łokietkównę (regentkę Polski w 
imieniu swojego syna Ludwika Węgierskiego), 
jej wnuczkę Jadwigę Andegaweńską, Annę 
Jagiellonkę (obie panie formalnie były 
ukoronowane na królów, a nie królowe), 
Hannę Suchocką i właśnie Ewę Kopacz. 
W Sejmie kobiety stanowią zaledwie 
24.5% posłów, a w Senacie – tylko 13%.  

W rankingu Unii Międzyparlamentarnej daje 
nam to odległe 58 miejsce. Jak sytuacja wygląda 
w samorządach? Bardzo podobnie, gdyż  
w chwili obecnej kobiety stanowią 24% 
członkiń rad gmin, a ich procentowy udział 
wśród burmistrzów nie przekracza 10%. 
W Polsce jest aż 61 rad gmin, w których nie 
zasiada ani jedna kobieta. Obserwatorium 
Równości Płci przy Instytucie Spraw 
Publicznych sporządziło Mapę Gmin (Bez) 
Radnych. Jedyną taką gminą na Dolnym Śląsku 
jest Środa Śląska. W Kątach Wrocławskich 
w obecnej Radzie kobiety stanowią 40% 
członków. To naprawdę niezły rezultat. Czy 
zostanie utrzymany w następnej kadencji? 

Przekonamy się już niedługo. Być może 
w 2018 r. któraś z pań zostanie pierwszą 
burmistrzynią Kątów Wrocławskich? Gdy 
w 1990 r. Mary Robinson została wybrana 
dzięki głosom kobiet na prezydenta Irlandii, 
powiedziała: „dziś zamiast kołysać kołyską 
kobiety zakołysały systemem”. Po zakończeniu 
urzędowania cieszyła się 94% poparciem,  
a jej następczynią została inna kobieta, Mary 
McAleese. Wszystkim paniom startującym  
w tegorocznych wyborach do Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich życzę sukcesu.

S. Kotlarz

Dnia 14 sierpnia odbyła się dodatkowa XVI 
sesja Rady Miejskiej, na której podjęto uchwałę 
aktualizującą obwody i okręgi wyborcze 
poprzez wprowadzenie nowo powstałych ulic 
na terenie Gminy. Dnia 28 sierpnia odbyła  
się XVII sesja Rady Miejskiej, której tematem 
były propozycje do wieloletniego programu 
prac planistycznych na lata 2014-2018  
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Kierownik Wydziału Gospodarki Prze-
strzennej Przemysław Nowacki przedstawił 
propozycje obszarów, dla których w okresie 
kadencji Rady miejskiej  na lata 2014-2018, 
należy sporządzić zmiany studium i plany 
miejscowe. 
Wzięto pod uwagę rejestr planów, wykaz 
planów sporządzanych, wnioski o zmianę 
przeznaczenia terenów oraz konieczność 
„eliminacji” planów z roku 1996. 

Tak jak w roku 2010 przyjęto (przy dokonaniu 
poprzedniej oceny…), że najbardziej opty-
malnym będzie rozpoczęcie sporządzenia 
trzech/czterech opracowań w ciągu roku 
budżetowego. Kontynuując prace planistyczne 
z kadencji 2010-2014, wyznaczono głównie 
obszary o zainwestowaniu wskazanym  
w planach z 1996r. 
W miejscowościach, w których rezerwy 
terenowe są niewielkie, do zmiany proponuje 
się włączyć nowe obszary wskazane w 
Studium. Z tego powodu wyznaczono obszary 
w miejscowościach: Gądów, Kilianów, Kozłów, 
Małkowice, Pietrzykowice, Rybnica, Sokolniki, 
Szymanów, Zachowice/ Stradów.

 Na terenach gdzie znaczne powierzchnie 
objęte są już planami zagospodarowania 
przestrzennego ograniczono się do istnieją-
cych i planowanych terenów inwestycyjnych 
(budowlanych). Sporządzenie planu miejsco-
wego w Gniechowicach i Zachowicach 
jest kontynuacją prac planistycznych 
zmierzających do utworzenia strefy ekonomi-
cznej w tej części gminy. Sporządzenie 
planu miejscowego we wsi Mokronos Dolny 
w rejonie węzła autostradowego Wrocław-
Zachód jest aktywizacją bardzo atrakcyjnych 
i dobrze skomunikowanych terenów, które 
mogą spełniać rolę aktywności gospodar- 
czych.
Odrębną sprawą jest zmiana studium a także 
planu miejscowego w miejscowości Smolec. 
Związane jest to z koniecznością wyznaczenia 
terenów cmentarnych (obecnie tereny ANR).

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
są przedstawione mapy z proponowanymi 
zmianami (zał. nr 1), oraz rejestry sporzą-
dzanych obecnie 47 planów zagospo-
darowania przestrzennego (zał. nr 2), 
rejestr obowiązujących pzp (zał. 3) a także 
propozycje wieloletniego programu pzp na 
lata 2014-2018 (zał.4). 
Realizacja wskazanych propozycji planisty-
cznych może ulec zmianom w zakresie 
terminów, jeżeli będzie to leżało w interesie 
gminy. Zmiany te mogą wynikać z konieczności 
uwzględnienia możliwości ekonomicznych 
gminy w zakresie uzbrajania terenów  
w infrastrukturę techniczną, komunikacyjną, 
społeczną lub z innych powodów. Dopuszcza 

się realizację zmian studium i planów 
miejscowych w obszarach innych niż wska- 
zane wyżej. Wynikać to może z zaistniałych 
potrzeb i interesu gminy. Jednakże pierwsze-
ństwo przy sporządzaniu dokumentów 
planistycznych w danej miejscowości należeć 
będzie do przedstawionych propozycji 
zmian. Terminy realizacji przedstawionych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
są  wykazane w zestawieniu i umieszczone 
na stronie BIP a po ich uchwaleniu dnia  25 
września b.r.  będą w na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy, w zakładce działalność 
Rady Miejskiej. 
Rada miejska uchwaliła plany za-
gospodarowania przestrzennego w sprawie: 
- uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów  
w rejonie ulicy Starowiejskiej we wsi Smolec,  
- uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Pełcznica, 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
Sadków i Sośnica – Różaniec, dla terenów  
w rejonie drogi wojewódzkiej.

Następna sesja Rady miejskiej odbędzie się 
25 września w ostatni czwartek miesiąca. 
tematem sesji będzie sprawozdanie  
z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 
2014 roku, informacja o dożywianiu dzieci w 
szkołach, oraz uchwalenie m.in. propozycji  
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na lata 2014-2018.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Zofia Kozińska

PPODZIAŁ GmINY KĄtY WROCŁAWSKIe NA OKRĘGI WYBORCZe JeDNOmANDAtOWe
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 I N F O R M A C J E  U M i G

Ustawowe terminy czynności wyborczych
termin wykonania
czynności wyborczej*) treść czynności wyborczej

1 2

do dnia 7 września 2014 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, 
numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego  
o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do 
godz.24:00

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu 
wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych  
i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r.
do godz. 24:00

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

do dnia 22 października 2014 r.
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, 
które zarejestrowały listy kandydatów, co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików 
województw

do dnia 24 października 2014 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów 
listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do 
sejmiku województwa i nie został im przyznany
numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały, 
co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez 
Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze 
ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

dokończenie na stronie 4
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kątach Wrocławskich informuje, że od 
16.06.2014 obowiązuje Uchwała Rady  
Ministrów z dnia 27.05.2014 w sprawie 
ustanowienia rządowego programu dla  
rodzin wielodzietnych oraz Rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków  
realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzi-
nom z przynajmniej trojgiem dzieci, nie-
zależnie od dochodu. Karta jest wyda-
wana bezpłatnie, każdemu członkowi 
rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze 
będą mieli możliwość korzystania z kata-
logu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju.  

Wykaz zniżek jest zamieszczany na stronie 
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej www.mpips.gov.pl
Ze zniżkami można zapoznać się również 
za pośrednictwem strony internetowej 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej 
za pośrednictwem strony internetowej  
tj. www.bip.gosp.katywroclawskie.pl oraz 
pobrać stosowne wnioski

W zwązku z powyższym wnioski o przy-
znanie Karty Dużej Rodziny można składać  
w siedzibie gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kątach Wrocławskiech,  
ul. Nowowiejska 4

Renata Wonskowska
GOPS Kąty Wrocawskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kątach Wrocławskich informuje, że włączył 
się w organizację I Powiatowego Pikniku dla 
Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 
06.09.2014.

W związku z powyższym 17 osób z terenu 
gminy mogło pojechać z pracownikami 
ośrodka do Siechnic i cieszyć się dobrą zabawą. 
Piknik okazał się bardzo udaną inicjatywą  
na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięku-
jemy za pomoc i udaną współpracę Panu 
Marcinowi Seretnemu Dyrektorowi Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Małkowicach.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom za wsparcie rzeczowe, które 
stanowiło wkład Gminy Kąty Wrocławskie  
w organizację Pikniku, a w szczególności:
Panu Robertowi Kuriata, BRUNO-TASSI  
w Nowiej Wsi Wrocławskiej;
Pani elżbiecie Sommerfeld, Księgarnia Ela  
w Kątach Wrocławskich;
Państwu Dorocie i mariuszowi 
mroczkowskim, DOTI Manufaktura Draży 
Czekoladowych w Smolcu;
Państwu Barbarze i Wiesławowi Cholewa, 
EKOPIEK w Kątach Wrocławskich;
Panu tadeuszowi Kosior Cukiernia PAN 
TADEUSZ w Kątach Wrocławskich;
Panom maciejowi Sikorskiemu i Bogdanowi 
Sikorskiemu, Sima Sp.z o.o /Sklep Hallo/  
we Wrocławiu.
Postawa w/w osób jest wzorem do 
naśladowania i zasługuje na wyrazy uznania.

Dziękujemy 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Kątach Wrocławskich

 I N F O R M A C J E  U M i G

inFoRmaCja W SpRaWie KaRTY duŻej 
RodzinY

ogŁoSzenie

pRojeKTY mpzp na eTapie WYŁoŻenia: wrzesień 2014
1. Pietrzykowice w rejonie ul. Radarowej

Wyłożenie 14.08.2014 r. - 05.09.2014r.
Dyskusja 29.08.2014 r. godz. 13:00
Uwagi do 19.09.2014 r.

2. Pietrzykowice część wsik, 
rejon ul. Platanowej i Leśnej

Wyłożenie 14.08.2014 r. - 05.09.2014r.
Dyskusja 29.08.2014 r. godz. 13:00
Uwagi do 19.09.2014 r.

3. Gądów-Jaszkotle dla działki 43/6
Wyłożenie 19.08.2014 r. - 09.09.2014r.
Dyskusja 05.09.2014 r. godz. 14:30
Uwagi do 23.09.2014 r.

4. Gądów-Jaszkotle dla działki 73 i 74
Wyłożenie 19.08.2014 r. - 09.09.2014r.
Dyskusja 05.09.2014 r. godz. 14:30
Uwagi do 23.09.2014 r.

 

5. Zmiana STUDIUM Kamionna Zachowice
Wyłożenie 10.09.2014 r. - 01.10.2014r.
Dyskusja 26.09.2014 r. godz. 10:00
Uwagi do 23.10.2014 r.

6. Kamionna północ
Wyłożenie 10.09.2014 r. - 01.10.2014r.
Dyskusja 26.09.2014 r. godz. 10:00
Uwagi do 16.10.2014 r.

Od dnia 01.10.2014 rozpocznie się rea- 
lizacja projektu socjalngo koordyno-
wanego przez specjalistę pracy socjal-
nej Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kątach Wrocławskich – Rena-
tę Wonskowską w ramach specjalizacji  
II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 
Projekt adresowany jest do osób i rodzin  
z problemem przemocy domowej i będzi 
eobejmował następujące działania: 
1. URUCHOmIeNIe OD 01.10.2014 GmINNeGO 
teLeFONU ZAUFANIA POD NR 725-373-390. 
DYŻURY TELEFONICZNE BĘDĄ PEŁNILI CZŁON-
KOWIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH TJ. PRZEDSTAWI-
CIELE: GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPO-
ŁECZNEJ, GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWA-

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PUNKTU 
KONSULTACYJNEGO, KOMISARIATU POLICJI  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ SĄDU RE-
JONOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ.
2. Grupa wsparcia dla kobiet.
3. Zajęcia terapeutyczno-motywujące dla 
mężczyzn.
Osoby chętne do wzięcia udziału w projek-
cie proszone są o kontakt z koordynatorem  
w ośrodku pomocy, bądź telefonicznie 71-
33-47-227. Szczegółowe informacje będą  
zamieszczone na stronie internetowej www.
bip.gops.katywroclawskie.pl

Koordynator projektu
Renata Wonskowska

do dnia 27 października 2014 r.
– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia  
14 listopada
2014 r. do godz. 24:00

– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych  
w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.
– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej ze
względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r. 
o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.
godz. 7:00–21:00 – głosowanie

piKniK dla oSób 
niepeŁno- 

SpRaWnYCh
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Świetlica
środowiskowa
Stowarzyszenie KRZYŚ działające na te-
renie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
serdecznie zaprasza wszystkie dzieci od  
6 roku życia, do udziału w zajęciach świe-
tlicy środowiskowej. Zajęcia odbywają się  
w każdy poniedziałek w godzinach 
od 16:30 do 19:30, w siedzibie sto-
warzyszenia przy ul. Zwycięstwa 23 
(GOKiS, wejście od strony estrady).  
Zapisy na zajęcia odbywają się na miejscu.  
Ilość miejsc ograniczona.

 I N F O R M A C J E  U M i G  •  I N F O R M A C J E  Z  G M I N Y

pierścień Tysiąclecia dla burmistrza
W dniu 8 września br., Kardynał Henryk 

Gulbinowicz uhonorował Burmistrza Katów 
Wrocławskich Antoniego Kopcia, wręcza-

jąc Pierścień Tysiąclecia Archidiecezji Wro-
cławskiej. Jego Eminencja obdarowuje pier-
ścieniami wybrańców, którzy wyróżniają się  
w swojej działalności na rzecz regionu dol-
nośląskiego, w tym dla Archidiecezji Wro-
cławskiej.  Pierścień z przedstawionym na 
froncie krzyżem pektoralnym pierwszego we 
Wrocławiu następcy apostołów – biskupa 
Jana jest wykonany z czystego srebra. Upa-
miętnia tysiącletnie dzieje wrocławskiej die-
cezji, najstarszej i zarazem pierwszej na Dol-
nym Śląsku, która została powołana do życia  
w 1000 roku przez dekret papieża Sylwestra 
II. Na początku września podobne wyróżnienie 
otrzymał we wrocławskim ratuszu mer Wilna 
Arturas Zoukas. 
Gratulujemy!

WS

W dniu 1 września 2014 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Komin-
ka w kątach Wrocławskich nastąpiła uroczysta 
inauguracja roku szkolnego 2014/2015.  112 
pierwszoklasistów przekroczyło progi szko-
ły, gdzie zostało serdecznie powitane przez 
społeczność szkolną. Z rąk zaproszonych 
gości w osobach Burmistrza Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie Pana Antoniego Kopcia,  
skarbnik gminy Pani Małgorzaty Wójciów oraz  

Dyrektora ZOJO Pana Marka Osińskiego dzieci 
otrzymały podręcznik rządowy „ Nasz elemen-
tarz”, książkę do nauki języka angielskiego 
oraz materiały ćwiczeniowe. Dyrektor szkoły 
PANI Lidia Reps cytując słowa Walta Disneya  
„ Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tak-
że tego dokonać” życzyła swoim uczniom wia-
ry we własne możliwości, spełnienia marzeń 
oraz sukcesów w nowym roku szkolnym

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkol-
nego dla klas IV-VI upamiętniona została  
75 rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Uczniowie zaprezentowali tematyczną in-
scenizację, którą wszyscy obecni wysłuchali  
z wielką zadumą.

 
Lidia Repsa 

Dyrektor szkoły

noWY RoK SzKolnY z „ naszym elementarzem”

W dniu 3 lipca 2014r. odbyło się uro-
czyste wręczenie czeku dla Stowarzyszenia 
przez firmę POSCO-PWPC Sp. z o.o. W któ-
rym udział wzięli prezes Stowarzyszenia, 
KRZYŚ Ewa Walerzak, burmistrz Antoni Kopeć  
i kierownik wydziału WOP Wioletta Bigda. 
Czek ten zostanie zrealizowany na wyposa-
żenie sali komputerowej dla podopiecznych 
Stowarzyszenia. W ramach sponsoringu fir-
ma zorganizowała również piknik, którego  

jedną z atrakcji było zwiedzanie za-
kładu oraz poczęstunek, który od-
był się 14 sierpnia.  Całemu zarządowi 
oraz pracownikom firmy POSCO-PWPC  
Sp. z o.o  bardzo dziękujemy.

Stowarzyszenie „KRzYŚ” wyróżnione

Prezes Stowarzyszenia KRZYŚ
Ewa Walerzak oraz podopieczni
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I N F O R M A C J E  U M i G  •  S P O R T

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach 
Wrocławskich przypomina mieszkańcom,  
naszej Gminy, że od miesiąca września  od-
biór odpadów segregowanych i odpadów 
biodegradowalnych odbywa się co dwa ty-
godnie. Aktualne harmonogramy wywozu  
odpadów zamieszczne są na stronie  
biuletynu Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej www.bip.zgmkwr.pl.

X bieg o puchar burmistrza miasta
i gminy Kąty Wrocławskie 

28 września 2014r.

TeniS SToŁoWY

6 września w Krosnowicach odbył się  
I Wojewódzki turniej Klasyfikacyjny mło-
dzików w tenisie stołowym. Na starcie 
imprezy stanęło blisko sto zawodników  
i zawodniczek, a wśród nich pięciu zawod-
ników GOKiS Kąty Wrocławskie. Znakomicie  
w turnieju zaprezentował się nasz 
reprezentant Jakub matkowski, 
który wygrał sześć pojedynków 
i zajął II miejsce, ulegając tyl-
ko zwycięscy Dominikowi Kot z 
Brzegu Dolnego. Jakub wywal-
czył awans na turniej Ogólno-
polski Grand Prix młodzików,  
który odbędzie się w Nowej Rudzie od  
26-28 września. Bardzo dobrze 
wypadli również pozostali zawod-
nicy GOKiS, Zuzanna Gałka wy-
walczyła 5 miejsce, Adam Ucherek 
7, Paweł Sielski oraz Krzysztof  
Dykiel 9-12. W kategorii klubo-

wej młodzików GOKiS zajął 1 
miejsce w województwie. Gra-
tulujemy szczególnie Jakubowi  
oraz życzymy udanego występu na 
turnieju Ogólnopolskim w Nowej  
Rudzie!

7 września w Miliczu odbył się 
I Wojewódzki turniej Klasyfikacyj-
ny kadetów w tenisie stołowym. 
Na starcie imprezy stanęło ponad 
sto zawodników i zawodniczek,  
a wśród nich sześciu zawod-
ników GOKiS Kąty Wrocław-
skie. Znakomicie w turnieju 
zagrał maciej Kiciński, który wy-
grał wszystkie siedem spotkań  

i wywalczył I miejsce. Dzięki wygranej ma-
ciek uzyskał awans na turniej Ogólnopolski 
Grand Prix Kadetów, który odbędzie się od 
3-5 października w Krakowie. Bardzo dobrze  
w turnieju zagrli Jakub matkowski oraz 
Zuzanna Gałka, którzy rywalizując ze star-

szymi rywalami, z wyższej kategorii, zajęli 
odpowiednio Jakub 5 miejsce, a Zuzanna 9.  
Z pozostałych naszych zawodników Paweł 
Sielski zajął miejsce 9, Krzysztof Dykiel  
21-24, a Artur Poterałowicz 33-48. 
Gratulujemy wszystkim, szczególnie Mać-
kowi oraz życzymy udanego występu na  
turnieju Ogólnopolskim w Krakowie!

Paweł Parszewski

trasa i Dystans:
Dystans: 10km /Bieg towarzyszący 5km dwie 
pętle/
Start: Stadion sportowy
Meta: Stadion sportowy
Trasa: ulice Kątów Wrocławskich oraz Park 
Miejski, cztery pętle.
Trasa oznakowana co 1 kilometr 
Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem biegu może być każda oso-
ba która do dnia 28 września 2014 r. ukończy 
18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest własno-
ręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem  
o zdolności do udziału w biegu na własną od-
powiedzialność.
Weryfikacja zawodników w Biurzu Biegu  
w dniu 28.09.2014r. w godz. 11.00-14.00.
Zgłoszenia i opłata wpisowa:
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formu-
larz zgłoszeniowy na stronie internetowej 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/for-
m/?zawody=1277. Za zgłoszenie uważa się:
dostarczenie wypełnionego formularza zgło-
szeniowego do X Biegu Burmistrza Kątów 
Wrocławskich i wpłacenie w terminie opłaty 
wpisowej.
terminy zgłoszeń i opłat:
Opłata na miejscu w dniu zawodów - 40 zł od 
godz 11.00 do 14.00.
Klasyfikacja:
W biegu 10km wprowadzono klasyfikacje:
- indywidualne: generalna, generalna kobiet.
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 
co 5 lat.
W biegu 5km:
indywidualne: generalna, generalna kobiet.

 
Dyrektor Biegu
Andrzej Tylecki

23 sierpnia 2014 w Sobótce odbył się Bieg 
Niezłomnych ku pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych na 10km.Startowało ok. 1200 zawodni-
ków. Kategorię open kobiet wygrała Justyna 
Romanowska K.B Kąty Wrocławskie.W kate-
gorii wiekowej M-70 Karol Chwastyk był 2-gi, 
a Tadeusz Marcinkiewicz był 3-ci w kategorii 
M-60.

Prezes K.B.

odbióR odpadóW

Sukces biegaczki K.b. 
Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie poszukuje opieku-
nek  do pracy (umowa zlecenie)  z dziećmi  
i młodzieżą w świetlicach środowiskowych  na 
terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejsco-
wościach  Romnów, Krzeptów, Skałka. Wyma-
gane wykształcenie pedagogiczne. Szczegó-
łowych informacji udziela Anna Dębicka pod  
nr tel. 071/ 390-71-57

praca w Świetlicy
Środowiskowej

przypominam

30 września  2014 upływa termin opłaty 
za posiadane zezwolenia na Niedokonanie 
opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem  ze-
zwolenia na okres 6 miesięcy.

Pełnomocnik d/s Profilaktyki 
Anna Dębicka
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O G Ł O S Z E N I A

OGŁOSZeNIA DROBNe
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390 71 46
•	 SPRZeDAm KAWALeRKĘ W KROBIeLOWICACH 

28 m2, tel. 668 384 244
•	 ODBIÓR ODPADÓW RemONtOWO-

BUDOWLANYCH W KONteNeRACH,  
tel. 693 066 151

•	 SPRZeDAm mIeSZKANIe 3 POK. NA PARteRZe 
W SADKOWIe, tel. 663-942-484

•	 SPRZeDAm mIeSZKANIe W KĄtACH WR.,  
28 m2, tel. 603 216 106

•	 ZAPISY DO NIePUBLICZNeJ SZKOŁY 
mUZYCZNeJ. WIĘCeJ NA  
WWW.SmKAtYWROCLAWSKIe.PL

•	 mIÓD PROStO Z ULA. PASIeKA SmOLeCKA,  
UL. BUKOWA 81, SmOLeC;  
tel. 533 183 897

•	 KURS tAńCA WeSeLNeGO WeDDING DANCe, 
SADKÓW, tel. 500  175 923

•	 WYNAJmĘ mIeSZKANIe W GNIeCHOWICACH 
3-POK., 66 m2, II P. tel. 604 795 574

•	 ZŁOtNIK-USŁUGI NAPRAWY KĄtY WR.  
UL. SIKORSKIeGO 1 (KANtOR),  
tel. 506 043 505

•	 KUPIĘ GRUNtY ROLNe tel. 792 618 380
•	 SPRZeDAż ZIemNIAKÓW JADALNYCH, 

SAmOtWÓR, tel. 691 90 90 97



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1 
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30; środa 7.30-16.00; piątek 7.30-15.00

tel. +48 71 390 72 00, fax +48 71 390 72 01, www.katywroclawskie.pl, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl


