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28 grudnia 2012 roku na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich uchwalono budżet na 2013 rok. 
Dochody budżetu powinny przekroczyć 73 mln zł, wydatki wyniosą blisko 79 mln zł. Zapraszamy do zapoznania 
się z planem wydatków na bieżący rok. W numerze przedstawiamy również wybrane inwestycje. 

BUDŻET 2013

Najważniejsze  inwestycje, które będziemy 
realizować w tym roku to :

Budowa rurociągu przesyłowego sieci wo-
dociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu.
Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego  
w 2012 r. W ramach tego zadania wybudo-
wana  zostanie tranzytowa sieć wodocią-

gowa 315mm wraz z niezbędnym  uzbro-
jeniem o długości ok. 1000 m. Budowa 
powyższej sieci umożliwi dostawę wody pit-
nej z sieci wodociągowej Miasta Wrocławia.

Budowa sali sportowej z infrastrukturą to-
warzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 
przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocław-
skich wraz z rozbudową o łącznik.
Kontynuacja realizacji zadania inwesty-
cyjnego polegającego na przebudowie  
i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wro-
cławskich o łącznik, w którym mieścić się 
będą pomieszczenia dydaktyczne, świetlice 
szkolne i pokój dla nauczycieli oraz o salę 

sportową - o wymiarach 24x14 metrów  
z szatniami (osobno dla chłopców i dziew-
cząt) posiadającymi węzły sanitarne wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospoda-
rowaniem terenu. 

Przebudowa drogi Smolec - Krzeptów.
W roku 2012 wykonana została dokumen-
tacja projektowa na przebudowę drogi na 
odcinku Krzeptów-Smolec (w ul. Wiśniowej) 
obejmująca wykonanie nowej drogi wraz 
z kanalizacją deszczową i oświetleniem 
ulicznym. W roku 2013 planowane jest roz-
poczęcie realizacji inwestycji polegające na 
wykonaniu ogrodzenia odgradzającego te-
ren lotniska od drogi.
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INFORMACJA O PRACY RADY MIEJSKIEJ  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Dnia 28 grudnia 2012 roku odbyła się 
XXVIII sesja Rady miejskiej w kątach 
wrocławskich. Tematem było uchwa-
lenie budżetu na 2013 rok.
Burmistrz antoni kopeć przedstawił pro-
jekt budżetu na 2013 rok. 
Oto kilka szczegółów:
Planowane dochody w 2013 rok wynio-
są ponad 73 mln. są one o około 5 mln 
mniejsze w porównaniu z dochodami  
z 2012 roku. Zmniejszenie spowodowane 
jest faktem znacznego zmniejszenia dotacji 
ze środków unijnych, które wynosiły pra-
wie 8 mln zł a na 2013 rok wyniosą około 4 
mln. Mimo że dochody bieżące zwiększyły 
się o ponad 4 mln to różnica jest na minus. 
Zwiększy się udział Gminy w podatkach 
od osób fizycznych o 1,2 mln i wzrośnie 
subwencja oświatowa o ponad 700 tys zł. 
Oznacza to, że wpływy do budżetu państwa 
z podatków wpływających od podmiotów  
z Gminy zwiększają się oraz rośnie ilość 
dzieci.  Wskaźniki te świadczą o ciągłym 
rozwoju naszej Gminy. Niewielki wzrost do-
chodów będzie z podatków lokalnych, które 
wzrosną o stopień inflacji o 2,7%. 
wydatki na 2013 rok zaplanowane są na 
prawie 79 mln, w tym na inwestycje ponad 
17 mln, o około 6 mln mniej niż w 2012 
roku. Projektując budżet Burmistrz kierował 
się przyjętymi przez Radę Miejską progra-
mami gospodarczymi i priorytetami w inwe-
stycjach. Do najważniejszych należą zada-
nia, dofinansowywane ze środków unijnych  
i innych środków zewnętrznych, popra-
wiających: bezpieczeństwo mieszkańców, 
ochronę środowiska oraz warunki naucza-
nia i wychowania przedszkolnego. Nad-
mieniam,  że w każdym roku dokładane są 
Gminie kolejne zadania bez zabezpieczenia 
finansowego na ich realizację. Dotyczy to 
zwłaszcza oświaty i opieki społecznej. Fakt 
ten odbija się na finansach Gminy, a co za 
tym idzie kilka milionów mniej jest na zada-
nia własne, a szczególnie na inwestycje. 
na pokrycie niedoboru środków oraz spła-
tę rat pożyczek i kredytów planuje się za-
ciągnięcie kredytów w wysokości 9 mln 
600 tysięcy złotych. 
Rada Miejska podjęła jednogłośnie wniosek 
aby środki zwolnione w przetargach prze-
znaczyć w dużej mierze na zmniejszenie 
kredytu. Podobny wniosek podjęła Rada 
w grudniu 2012 roku, planowano kredyt w 
wysokości 5,5 mln zł a faktycznie zaciągnię-
to 2,5 mln zł. kredytu.
Rada Miejska podjęła jeszcze inne wnioski, 
a mianowicie:
 x W nowych projektach kanalizowania 
Gminy Mokronos Górny, Mokronos Dol-
ny, Zabrodzie, Jaszkotle, Cesarzowice 
należy projektować spięcia pozwalające  
w czasie wykonywania nowych sieci, wpi-
nać niezwłocznie  nowych odbiorców, po 
stosunkowo niskich kosztach.
 x W projekcie rozbudowy szkoły w Smolcu 
uwzględnić pomieszczenie wielofunkcyjne 
przeznaczone do przygotowywania i wy-
dawania 120 obiadów. Wniosek ten złoży-
ła radna Katarzyna Łapińska- Szymańska.
 x Projekty opracowywane na inwesty-
cje gminne poddawać fachowej ocenie  
z podpisem osoby, uprawnionej do oceny 
oraz przedstawianie ich Radzie. 

wszystkie wnioski zostały podjęte jedno-
głośnie. wszystkie inwestycje zaplano-

wane na 2013 rok zostaną przedstawione  
w Biuletynie Informacyjnym. Obecnie 
przedstawiam kilka z nich:
 x budowa rurociągu przesyłowego sieci wo-
dociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu,
 x budowa sieci wodociągowej w Czerńczy-
cach,
 x przebudowa drogi Smolec – Krzeptów,
 x budowa drogi w ul. Jarzębinowej 
 x w Smolcu – inicjatywa lokalna,
 x budowa drogi w ul. Tymiankowej i Zioło-
wej w Krzeptowie wraz z oświetleniem 
(inicjatywa lokalna),
 x budowa dróg z kanalizacją deszczową na 
osiedlu Kwiatowym w Kątach Wrocław-
skich,
 x budowa drogi dojazdowej do gruntów or-
nych Wojtkowice – Strzeganowice,
 x rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocław-
skich,
 x budowa cmentarza w Smolcu,
 x budowa Sali Sportowej z infrastruktu-
rą towarzyszącą przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 przy ul. Żeromskiego wraz  
z rozbudowa o łącznik,
 x modernizacja instalacji wentylacyjno-
grzewczej w przedszkolu w Kątach Wro-
cławskich,
 x budowa kanalizacji sanitarnej w Sadko-
wie,
 x budowa kanalizacji sanitarnej w Barano-
wicach i Bliżu,
 x budowa odcinka kanalizacji w Sośnicy,
 x budowa targowiska miejskiego w Kątach 
Wrocławskich,
 x remonty świetlic wiejskich,
 x budowa nowych placów zabaw.
 x wykonywanie chodników, nakładek  
asfaltowych i  oświetlenia.
 x wydatki na nowe projekty,

wnioski, które nasuwają się są 
następujące: 
wydatki bieżące, w stosunku do roku 2012 
rosną szybciej niż dochody. Zmniejszają się 
wydatki na inwestycje gdyż rosną wydatki 
na zadania dokładane na Gminę oraz na  
oświatę. należy planować inwestycje pro-
rozwojowe, które nie będą generowały ko-
lejnych kosztów. należy ostrożnie zaciągać 
kredyty aby zapewnić możliwość skorzysta-
nia ze środków unijnych z nowego rozdania.  

Podjęto uchwały o zagospodarowaniu prze-
strzennym w sprawach:
 x uchylenia uchwały nr XXV/235/12 Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 
27 września 2012 roku w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Smolec, dla tere-
nów w rejonie cmentarza,
 x uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Sadków, 
dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej,
 x przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Smolec, dla terenów  
w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej, 

następna sesja Rady miejskiej odbędzie 
się 31 stycznia 2013 roku.

Tematami będą: uchwalenie Programów 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkoma-
nii na 2013 rok, uchwalenie planów pracy 
wszystkich Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

 x w dniu 03 grudnia 2012r. policjanci  
z Komisariatu Policji w Kątach Wrocław-
skich zatrzymali 32-letniego mieszkańca 
Wałbrzycha poszukiwanego przez Sąd Re-
jonowy w Wałbrzychu w celu odbycia kary 
pozbawienia wolności.
 x w dniu 04 grudnia 2012r. w Kątach Wro-
cławskich policjanci Ruchu Drogowego 
zatrzymali Bogdana W. który kierował 
samochodem marki Mercedes znajdując 
się w stanie nietrzeźwości (2,64 promila 
alkoholu). 
 x w dniu 10 grudnia 2012r. w Smolcu nie-
znany sprawca po wyłamaniu zamka  
w drzwiach samochodu dostawczego, 
dokonał kradzieży motocykla crosowego 
marki KTM o wartości 25000 zł na szkodę 
Wojciecha R.
 x w dniu 10 grudnia 2012r. w Kątach Wro-
cławskich pracownik firmy przywłaszczył 
sobie pieniądze w kwocie 1600 zł zebrane 
za dostarczony towar oraz radioodtwa-
rzacz z służbowego pojazdu o wartości 
1000 zł na szkodę pracodawcy Mariusza K.
 x w dniu 14 grudnia 2012r. w Kątach Wro-
cławskich nieznany sprawca wykorzystu-
jąc sen kierowcy ciężarówki dostał sie do 
wnętrza kabiny skąd skradł portfel wraz z 
dokumentami, garnki marki Tefal, telefon 
komórkowy o łącznej wartości strat 1300 
zł na szkodę Marcina O. mieszkańca Szcze-
cina.
 x w dniu 19 grudnia 2012r. Janusz W. 
mieszkaniec Wojtkowic powiadomił  
o podrobieniu przez nieustaloną osobę 
jego podpisu na umowie o świadczenie 
usług telefonicznych. Jest to przestępstwo 
zagrożone karą pozbawienia wolności do 
lat dwóch.
 x w dniu 20 grudnia 2012r. w Kątach Wro-
cławskich nieznany mężczyzna podając się 
za montera przestrajającego telewizory 
do odbioru sygnału cyfrowego dokonał 
kradzieży z mieszkania pieniędzy, złotej 
biżuterii, zegarka o łącznej wartości strat 
13000 zł na szkodę Daniela C. Spraw-
ca nakazał pokrzywdzonemu trzymać 
odbiornik telewizyjny w rogu pokoju, 
a sam pod pretekstem szukania sygna-
łu przeszukał szafki w mieszkaniu skąd 
dokonał kradzieży powyższego mienia. 
OsTRZEŻEnIE! nie wpuszczajmy do 
domu pod jakimkolwiek pretekstem 
osób nieznajomych oferujących rożne-
go rodzaju usługi lub korzystne zakupy. 
w większości przypadków są to pospolici 
oszuści.
 x w dniu 30 grudnia 2012r. w Kątach Wro-
cławskich policjanci Ruchu Drogowego 
zatrzymali 20-letniego Dariusza Z. miesz-
kańca Kobierzyc na gorącym uczynku kra-
dzieży paliwa o wartości 396 zł na terenie 
stacji paliw,  posługując się samochodem 
marki Marcedes. 

kTO wIDZIaŁ - kTO Zna
w dniu 26 grudnia 2012r. w polu pomię-
dzy miejscowościami Kębłowice a Mał-
kowice odnaleziono zwłoki mężczyzny  
w wieku 35-40 lat, wzrost około 180 cm. 
Denat ubrany był w spodnie dresowe ko-
loru granatowego z czerwonymi pasa-
mi z boku nogawek, koszulę flanelową  
w kratkę, pod koszulą miał t-shirt koloru 
fioletowego z napisem SOLINE 90”, swe-
ter koloru szarego w pasiasty wzór, buty 
sportowe biało-czarne, kurtkę czarną do 
bioder. Osoby mogące pomóc w ustaleniu 
tożsamości  mężczyzny proszone są o kon-
takt z Komisariatem Policji w Kątach Wro-
cławskich tel. 71 31-66-507 lub z najbliższą 
jednostką Policji.

asp. Adam Kowal

InFORmacjE O PRacy RaDy mIEjskIEj
w kĄTacH wROcŁawskIcH
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Budowa dróg na osiedlu Kwiatowym  
w Kątach Wrocławskich
W bieżącym roku będzie kontynuowana 
budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową. 
Wykonane zostaną ulice: Słonecznikowa, 
Konwaliowa, Nasturcjowa, Irysowa, Mako-
wa z włączeniem do ul. 1 Maja oraz część 
Storczykowej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
W ramach kontynuacji budowy kanalizacji 
wykonane zostaną odcinki kanalizacji sani-
tarnej umożliwiające podłączenie poszcze-
gólnych działek w miejscowościach: Bogda-
szowice i Smolec, Wszemiłowice, Jurczyce, 
Kębłowice, Samotwór, Romnów, Skałka, 
Sośnica, które nie zostały ujęte w projekcie 
podstawowym z 2004 r. Powyższe działki 
zostaną podłączone do nowo wybudowanej 
kanalizacji w powyższych miejscowościach, 
których budowa została zakończona w 2012 

roku. Rozpoczęta zostanie również budowa 
kanalizacji w miejscowościach Baranowice - 
Bliż oraz Sadków.

Budowa drogi w ul. Jarzębinowej 
w Smolcu
W roku 2013, w ramach inicjatyw lokalnych, 
rozpoczęta zostanie realizacja inwestycji 
obejmująca budowę kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia drogowego oraz drogi w ul. Ja-
rzębinowej w Smolcu. W wyniku realizacji 
projektu powstanie droga z chodnikami  
o nawierzchni z kostki betonowej, o łącznej 
długości 978 m wraz z kanalizacją deszczo-
wą długości 823 m i oświetleniem ulicznym 
długości 1465 m (33 słupy oświetleniowe). 

Rozbudowa cmentarza w Kątach 
Wrocławskich
Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego 
w 2012 r. W ramach tego zadania zostaną 
wybudowane ciągi pieszo-jezdne, aleje pie-
sze, ściana na urny oraz zostaną wydzielone 
sektory składające się z pól grzebalnych: 
zwykłych, grobów rodzinnych, dziecięcych, 
urn zwykłych i urn rodzinnych. 

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów
W celu zapewnienia poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz poprawy warun-
ków użytkowania dróg publicznych planuje 
się rozbudowę oświetlenia drogowego na 
terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowa-
ne będzie poprzez budowę nowego oświe-
tlenia oraz wymianę i uzupełnienie oświe-
tlenia w miejscach, gdzie wymagają tego 
lokalne warunki.

Budowa targowiska miejskiego w Kątach 
Wrocławskich
Kontynuacja inwestycji z roku 2012. Inwe-
stycja ma zapewnić mieszkańcom i kupcom  
komfortowe korzystanie z terenu targowe-
go, poprzez uporządkowanie terenu miejsc 
targowych, dostępu do toalet, wody bieżą-
cej oraz oświetlenia placu. Zadanie otrzy-
mało dofinansowanie ze środków PROW na 
lata 2007-2013 w ramach działania „Pod-
stawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności 
Wiejskiej”.

Wydział PRiL
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PRZyPOmInam   
31 stycznia 2013 upływa termin opła-
ty za posiadane zezwolenia na sprzedaż  
alkoholu.
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu,  
organ zezwalający cofa w przypadku:
1. nie przestrzegania określonych w usta-

wie zasad sprzedaży napojów alkoholo-
wych,  a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów al-

koholowych osobom nieletnim, nie-
trzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych z naruszeniem zaka-
zów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. 

2. nie przestrzegania określonych  
w ustawie warunków sprzedaży napo-
jów alkoholowych,

3. powtarzającego się co najmniej dwu-
krotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu 
sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłó-
cania porządku publicznego w związku 
ze sprzedażą napojów alkoholowych 
przez dany punkt sprzedaży, gdy prowa-
dzący ten punkt nie powiadamia orga-
nów powołanych do ochrony porządku 
publicznego.

4. wprowadzenia do sprzedaży napojów 
alkoholowych pochodzących z nielegal-
nych źródeł.

Do dnia 31 stycznia  należy złożyć oświad-
czenie o obrotach za 2012 i wnieść opłatę I 
raty za posiadane zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

nie dokonanie opłaty  
w terminie skutkuje  

wygaśnięciem zezwolenia na 
okres 6 miesięcy.

Pełnomocnik
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi

kwaLIFIkacja 
wOjskOwa 2013

Informujemy, że w okresie od 4 lutego do 
30 kwietnia 2013 r. przeprowadzona zo-
stanie kwalifikacja wojskowa na terenie 
całego kraju i obejmie 280 tysięcy osób.
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:
1. Mężczyzn urodzonych w 1994 roku; 

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1989 – 
1993, którzy nie mają określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby wojskowej; 

3. Osoby urodzone w latach 1992 – 1993, 
którym:

- została orzeczona czasowa niezdol-
ność do czynnej służby wojskowej,  
a okres tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- została orzeczona czasowa niezdol-
ność do czynnej służby wojskowej, 
a okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojsko-
wej, jednak osoby te przed zakoń-

czeniem kwalifikacji wojskowej 
złożyły wniosek o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej, 

4. Kobiety urodzone w latach 1989 – 1994, 
które posiadają kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej oraz kobiety, 
które w roku szkolnym lub akademickim 
2012/2013 kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryj-
nych oraz na kierunkach psychologicz-
nych albo będące studentkami lub absol-
wentkami tych szkół lub kierunków;

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia  
i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia 
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej. 

Konkretne terminy stawiennictwa, osób 
które spełniają powyższe kryteria i zamiesz-
kują na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, 
zostaną podane niezwłocznie po ustaleniu 
terminów pracy Powiatowej Komisji Lekar-
skiej we Wrocławiu.

Wydział SO

ZmIany  
w FUnkcjOnOwanIU 

OBOwIĄZkU  
mELDUnkOwEGO

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Mia-
sta i Gminy w Kątach Wrocławskich infor-
muje, iż z dniem 31 grudnia 2012 roku we-
szło w życie rozporządzenie ministra spraw 
wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. 
Rozporządzenie to wprowadza istotne 
zmiany w funkcjonowaniu obowiązku mel-
dunkowego. 

Obywatel polski zyskuje możliwość wy-
meldowania się z miejsca pobytu stałego 
lub czasowego dokonując zameldowania 
w nowym miejscu pobytu. Ponadto męż-
czyźni do pięćdziesiątego roku życia prze-
stają być obowiązani do przedkładania 
książeczki wojskowej przy dokonywaniu 
czynności zameldowania.
Osoby, które wymeldowały się z miejsca 
pobytu stałego bądź czasowego w zeszłym 
roku otrzymując zaświadczenie o wymel-
dowaniu, a chcą dokonać zameldowania  
w nowym miejscu, są obowiązane do przed-
łożenia w/w zaświadczenia.

Wydział Obywatelski
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Od połowy września
Kominka 
i „Five o`clock czyli język 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

Projekty realizowane są
Adamus

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
uczestniczą uczniowie szkoły z klas I
w tygodniu. Każdy uczeń 
innowacyjna metoda 
dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia
przynosi korzyści
dzieci, mogą zap

Od połowy września
Kominka w Kątach Wrocławskich 
i „Five o`clock czyli język 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

Projekty realizowane są
Adamus  w partnerstwie ze szkołą

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
uczestniczą uczniowie szkoły z klas I
w tygodniu. Każdy uczeń 
innowacyjna metoda 
dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia
przynosi korzyści również 

mogą zapoczątkować wł

Nauka języka angielskiego może być przyjemna

Od połowy września 20
w Kątach Wrocławskich 

i „Five o`clock czyli język angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

Projekty realizowane są
w partnerstwie ze szkołą

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
uczestniczą uczniowie szkoły z klas I
w tygodniu. Każdy uczeń  otrzymał pomoce dydaktyczne .  
innowacyjna metoda „Play me
dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia

również  rodzicom,
oczątkować wł

Nauka języka angielskiego może być przyjemna

2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
w Kątach Wrocławskich realizowane są 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 
w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

Projekty realizowane są przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 
w partnerstwie ze szkołą podstawową.

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
uczestniczą uczniowie szkoły z klas I-III . Zajęcia 

otrzymał pomoce dydaktyczne .  
me”, która  polega

dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia

rodzicom, gdyż 
oczątkować własną ścieżkę samokształcenia.

Nauka języka angielskiego może być przyjemna

12 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
realizowane są 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 
podstawową. 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
III . Zajęcia  z języka angielski

otrzymał pomoce dydaktyczne .  
która  polega na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 

dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. Dzieci poprzez zaba
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia,

gdyż mając wkład  w inicjowanie k
asną ścieżkę samokształcenia.

Lidia Reps  dyrekt

Nauka języka angielskiego może być przyjemna

12 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
realizowane są dwa projekty unijne 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
z języka angielski

otrzymał pomoce dydaktyczne .  
na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 
Dzieci poprzez zaba

umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
, w tym kompetencji językowych

mając wkład  w inicjowanie k
asną ścieżkę samokształcenia.  

Lidia Reps  dyrektor szkoły

Nauka języka angielskiego może być przyjemna 

12 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
dwa projekty unijne 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
z języka angielskiego odbywają się 

otrzymał pomoce dydaktyczne .  Na lekcjach
na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 
Dzieci poprzez zabawę łatwiej nabywają 

umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
w tym kompetencji językowych

mając wkład  w inicjowanie kształcenia własnych 
 

or szkoły-koordynator projektów

12 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława 
dwa projekty unijne „English is fun” 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich” w ramach 
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich).  

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
ego odbywają się  dwa razy 

Na lekcjach stosowana jest 
na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 

wę łatwiej nabywają 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 

w tym kompetencji językowych. Projekt 
ształcenia własnych 

koordynator projektów

Bolesława 
„English is fun”                   

w ramach 
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

 

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
dwa razy 

stosowana jest 
na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 

wę łatwiej nabywają 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 

. Projekt 
ształcenia własnych 

koordynator projektów 

 

 

 

 

 

                  

 

krok 1. Wybierz organizację pożytku pu-
blicznego, której chcesz przekazać 1% po-
datku dochodowego. Listę, a także wyszu-
kiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku 
Publicznego można odnaleźć w Internecie 
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, 
pod adresem http://www.mpips.gov.pl/
bip/wykaz-organizacji-pozytku-publiczne-
go. W biuletynie 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 za-
tytułowane są Wniosek o przekazanie 1% 
podatku należnego na rzecz organizacji po-
żytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i 
numer, pod jakim widnieje w Krajowym Re-
jestrze Sądowym organizacja, której chcesz 
przekazać 1% należnego podatku. Po wyli-
czeniu wysokości podatku, jaki będziemy 
mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy 
kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP. 
Pamiętaj! nie może ona przekraczać jedne-
go procenta podatku należnego, wynikają-
cego z zeznania podatkowego, po zaokrą-
gleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwo-
tę 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 peł-
nej jego wysokości.

ORGanIZacjE POŻyTkU PUBLIcZnEGO 
w GmInIE kĄTy wROcŁawskIE:

• PODARUJ 1% swojego podatku na rehabi-
litacje Małgosi Kozy. W PIT-cie należy wpi-
sać: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  

Numer KRS: 0000037904. Informacje 
uzupełniające: 7014 Małgorzata Koza,  
www.malgosiakoza.pl

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: 
STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  
Numer KRS: 0000110993.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Fundacji „Lepszy Start”.  
W PIT-cie należy wpisać: Fundacja „Lepszy 
Start” Numer KRS: 0000317555.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła 
II z Jaszkotla. W PIT-cie należy wpisać: 
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla dzieci 
imienia Jana Pawła II prowadzony przez 
zgromadzenie sióstr Maryi Niepokalanej.  
Numer krs: 0000242402.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Fundacji Przedszkolaki 
z Pietrzykowic. W PIT-cie należy wpisać: 
Fundacja „Przedszkolaki”. Numer KRS: 
0000293678.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Stowarzyszenia „Krzyś”.  
W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZE-
NIE „KRZYŚ” Numer KRS: 0000228742.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową HUFCA W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpi-
sać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA.  
Numer KRS:  0000264246. W informa-
cjach uzupełniających dodać: HUFIEC  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH (wtedy te pienią-
dze z wpłat zostaną nam przekazane).

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Sła-
womira Wilczyńskiego – strażaka z Kątów 
Wrocławskich, który uległ wypadkowi  
w czasie pełnienia służby. W PIT-cie nale-
ży wpisać: 1% dla „SŁAWEK” Numer KRS: 
0000050135.

• PODARUJ 1% swojego podatku dla 
Marty Kopeć. W PIT-cie należy wpisać: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
Numer KRS: 0000037904. Informacje uzu-
pełniające: dla Marty Kopeć 1413

• PODARUJ 1% Caritas Archidiecezji Wro-
cławskiej. W PIT-cie należy wpisać: Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej. Numer KRS: 
0000219742

• PODARUJ 1% STOWARZYSZENIU ARTEO 
W PIT-cie należy wpisać: Stowarzyszenie  
ARTEO. Numer KRS: 0000332104.

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Grze-
gorza Pawlaka W PIT-cie należy wpisać: 
Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
Numer KRS: 0000037904. Informacje uzu-
pełniające: Grzegorz Pawlak

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Moni-
ki Spirydowicz. W PIT-cie należy wpisać: 
Fundacja Dobro Powraca. Numer KRS: 
0000338878. Informacje uzupełniające: 
Monika Spirydowicz

Zapraszamy OPP z terenu naszej gmi-
ny do zamieszczenia informacji o moż-
liwości przekazania 1% w marcowym 
wydaniu biuletynu. na informacje cze-
kamy do 1 marca br. pod adresem: 
or@katywroclawskie.pl. 

Weronika Szwaj

wIGILIa w sTOwaRZysZEnIU 
„kRZyś”

21 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Ką-
tach Wrocławskich Stowarzyszenie „KRZYS” 
zorganizowało WIGILIĘ dla podopiecznych. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
Pan Antoni Kopeć Burmistrz MiG Kąty Wro-
cławskie, Pani Zofia Kozińska Przewodni-
cząca Rady Miejskiej, Pani Maria Mach Dy-
rektor GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz 
Państwo Zina i Igor Prociuk właściciele Fir-
my COLOR-PRESS – nasi sponsorzy.
W uroczystym wieczorze wigilijnym wzięło 

udział ponad 50 osób: nasi niepełnospraw-
ni podopieczni z opiekunami i rodzinami, 
wolontariusze i członkowie Stowarzysze-
nia. Ewa Walerzak Prezes Stowarzyszenia 
„KRZYŚ” wręczyła tytuły „Dobrego Elfa” 
na ręce Pana Burmistrza wraz z podzięko-
waniem za dotychczasowe wspomaganie 
Stowarzyszenia, właścicielom Firmy Co-
lor-Press oraz swoim współpracownikom 
Krzysztofowi Jagiełce i Joannie Bąbolew-
skiej.
Wszyscy złożyliśmy sobie najlepsze życzenia 
dzieląc się opłatkiem i skosztowaliśmy dwu-
nastu wigilijnych potraw. Największą jednak 

radość naszym podopieczny sprawiły liczne 
prezenty od sponsorów, czekające na nich 
pod piękną choinką.

Ewa Walerzak

 
                                  

Stowarzyszenie "KRZYŚ"
REGON: 020032473      NIP: 896
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W uroczystym wieczorze wigilijnym wzięło udział ponad 50 osób: nasi niepełnosprawni podopieczni z 
ami, wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia

zyszenia „KRZYŚ” wręczyła
wrraz z podziękowaniem za dotychczasowe  wspomaganie Stowarzyszenia, właścicielom 
Press oraz swoim współpracownikom Krzysztofowi Jagiełce i Joannie Bąbolewskiej.
ożyliśmy sobie najlepsze życzenia dzieląc się opłatkiem i skosztowaliśmy dwunastu 

naszym podopieczny sprawiły liczne prezenty od sponsorów, czekające na 

To co możesz uczynić jest tylko niewielką kroplą w oceanie potrzeb,         
ale jest właśnie tym, co nadaje sens życiu.

                                                                        

080 Kąty Wrocławskie  tel.506852028           
573     KRS:   0000228742             

24 9574 0005 2001 0000 4079 0001 
mail: stowarzyszeniekrzys

21 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Kątach Wrocławskich Stowarzyszenie „KRZYS” 
podopiecznych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan  Antoni 

cławskie, Pani Zofia Kozińska Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Pani Maria Mach Dyrektor GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz  Państwo Zina

W uroczystym wieczorze wigilijnym wzięło udział ponad 50 osób: nasi niepełnosprawni podopieczni z 
ami, wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia. 

zyszenia „KRZYŚ” wręczyła tytuły „Dobrego Elfa”
wrraz z podziękowaniem za dotychczasowe  wspomaganie Stowarzyszenia, właścicielom 
Press oraz swoim współpracownikom Krzysztofowi Jagiełce i Joannie Bąbolewskiej.
ożyliśmy sobie najlepsze życzenia dzieląc się opłatkiem i skosztowaliśmy dwunastu 

naszym podopieczny sprawiły liczne prezenty od sponsorów, czekające na 

To co możesz uczynić jest tylko niewielką kroplą w oceanie potrzeb,         
ale jest właśnie tym, co nadaje sens życiu.

                                                                        Albert Schweitzer

080 Kąty Wrocławskie  tel.506852028           
573     KRS:   0000228742             

 
mail: stowarzyszeniekrzys@home.pl

21 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Kątach Wrocławskich Stowarzyszenie „KRZYS” 
podopiecznych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan  Antoni 

cławskie, Pani Zofia Kozińska Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Pani Maria Mach Dyrektor GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz  Państwo Zina

W uroczystym wieczorze wigilijnym wzięło udział ponad 50 osób: nasi niepełnosprawni podopieczni z 
 

tytuły „Dobrego Elfa”
wrraz z podziękowaniem za dotychczasowe  wspomaganie Stowarzyszenia, właścicielom 
Press oraz swoim współpracownikom Krzysztofowi Jagiełce i Joannie Bąbolewskiej.
ożyliśmy sobie najlepsze życzenia dzieląc się opłatkiem i skosztowaliśmy dwunastu 

naszym podopieczny sprawiły liczne prezenty od sponsorów, czekające na 

To co możesz uczynić jest tylko niewielką kroplą w oceanie potrzeb,         
ale jest właśnie tym, co nadaje sens życiu. 

Albert Schweitzer 

080 Kąty Wrocławskie  tel.506852028           
573     KRS:   0000228742                                         

@home.pl 

21 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Kątach Wrocławskich Stowarzyszenie „KRZYS” 
podopiecznych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan  Antoni 

cławskie, Pani Zofia Kozińska Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Pani Maria Mach Dyrektor GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz  Państwo Zina i Igor Prociuk 

W uroczystym wieczorze wigilijnym wzięło udział ponad 50 osób: nasi niepełnosprawni podopieczni z 

tytuły „Dobrego Elfa” na rę
wrraz z podziękowaniem za dotychczasowe  wspomaganie Stowarzyszenia, właścicielom 
Press oraz swoim współpracownikom Krzysztofowi Jagiełce i Joannie Bąbolewskiej.
ożyliśmy sobie najlepsze życzenia dzieląc się opłatkiem i skosztowaliśmy dwunastu 

naszym podopieczny sprawiły liczne prezenty od sponsorów, czekające na 

 

To co możesz uczynić jest tylko niewielką kroplą w oceanie potrzeb,         

080 Kąty Wrocławskie  tel.506852028           
                      

21 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Kątach Wrocławskich Stowarzyszenie „KRZYS” 
podopiecznych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan  Antoni 

cławskie, Pani Zofia Kozińska Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
i Igor Prociuk 

W uroczystym wieczorze wigilijnym wzięło udział ponad 50 osób: nasi niepełnosprawni podopieczni z  

na ręce Pana 
wrraz z podziękowaniem za dotychczasowe  wspomaganie Stowarzyszenia, właścicielom 
Press oraz swoim współpracownikom Krzysztofowi Jagiełce i Joannie Bąbolewskiej. 
ożyliśmy sobie najlepsze życzenia dzieląc się opłatkiem i skosztowaliśmy dwunastu 

naszym podopieczny sprawiły liczne prezenty od sponsorów, czekające na 

To co możesz uczynić jest tylko niewielką kroplą w oceanie potrzeb,         

naUka jęZyka anGIELskIEGO 
mOŻE Być PRZyjEmna

Od połowy września 2012 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Ko-
minka w Kątach Wrocławskich realizowane 
są dwa projekty unijne „English is fun” i 
„Five o`clock czyli język angielski dla doro-
słych w kątach wrocławskich” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w IX 
Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompe-
tencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich). 
Projekty realizowane są przez mikroprzed-
siębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 
Adamus w partnerstwie ze szkołą podsta-
wową. W ramach środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w projekcie „En-

glish is fun” uczestniczą uczniowie szkoły  
z klas I-III. Zajęcia z języka angielskiego 
odbywają się  dwa razy w tygodniu. Każdy 
uczeń otrzymał pomoce dydaktyczne.  Na 
lekcjach stosowana jest innowacyjna me-
toda „Play me”, która polega na zabawie, 
ruchu, wykonywaniu piosenek, dramy, 
wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. Dzieci 
poprzez zabawę łatwiej nabywają umiejęt-
ności komunikowania się w języku obcym. 
Udział w projekcie ma wpływ na podniesie-
nie świadomości znaczenia wykształcenia, 
w tym kompetencji językowych. Projekt 
przynosi korzyści również  rodzicom, gdyż 
mając wkład  w inicjowanie kształcenia wła-
snych dzieci, mogą zapoczątkować własną 
ścieżkę samokształcenia. 

Lidia Reps dyrektor szkoły
koordynator projektów

Od połowy września
Kominka 
i „Five o`clock czyli język 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

Projekty realizowane są
Adamus

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
uczestniczą uczniowie szkoły z klas I
w tygodniu. Każdy uczeń 
innowacyjna metoda 
dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia
przynosi korzyści
dzieci, mogą zap

Od połowy września
Kominka w Kątach Wrocławskich 
i „Five o`clock czyli język 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

Projekty realizowane są
Adamus  w partnerstwie ze szkołą

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
uczestniczą uczniowie szkoły z klas I
w tygodniu. Każdy uczeń 
innowacyjna metoda 
dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia
przynosi korzyści również 

mogą zapoczątkować wł

Nauka języka angielskiego może być przyjemna

Od połowy września 20
w Kątach Wrocławskich 

i „Five o`clock czyli język angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

Projekty realizowane są
w partnerstwie ze szkołą

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
uczestniczą uczniowie szkoły z klas I
w tygodniu. Każdy uczeń  otrzymał pomoce dydaktyczne .  
innowacyjna metoda „Play me
dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia

również  rodzicom,
oczątkować wł

Nauka języka angielskiego może być przyjemna

2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
w Kątach Wrocławskich realizowane są 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 
w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

Projekty realizowane są przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 
w partnerstwie ze szkołą podstawową.

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
uczestniczą uczniowie szkoły z klas I-III . Zajęcia 

otrzymał pomoce dydaktyczne .  
me”, która  polega

dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia

rodzicom, gdyż 
oczątkować własną ścieżkę samokształcenia.

Nauka języka angielskiego może być przyjemna

12 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
realizowane są 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 
podstawową. 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
III . Zajęcia  z języka angielski

otrzymał pomoce dydaktyczne .  
która  polega na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 

dramy, wykorzystywaniu gier sytuacyjnych. Dzieci poprzez zaba
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
podniesienie świadomości znaczenia wykształcenia,

gdyż mając wkład  w inicjowanie k
asną ścieżkę samokształcenia.

Lidia Reps  dyrekt

Nauka języka angielskiego może być przyjemna

12 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
realizowane są dwa projekty unijne 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
z języka angielski

otrzymał pomoce dydaktyczne .  
na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 
Dzieci poprzez zaba

umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
, w tym kompetencji językowych

mając wkład  w inicjowanie k
asną ścieżkę samokształcenia.  

Lidia Reps  dyrektor szkoły

Nauka języka angielskiego może być przyjemna 

12 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
dwa projekty unijne 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich”
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich). 

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
z języka angielskiego odbywają się 

otrzymał pomoce dydaktyczne .  Na lekcjach
na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 
Dzieci poprzez zabawę łatwiej nabywają 

umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 
w tym kompetencji językowych

mając wkład  w inicjowanie kształcenia własnych 
 

or szkoły-koordynator projektów

12 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława 
dwa projekty unijne „English is fun” 

angielski dla dorosłych w Kątach Wrocławskich” w ramach 
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich).  

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
ego odbywają się  dwa razy 

Na lekcjach stosowana jest 
na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 

wę łatwiej nabywają 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 

w tym kompetencji językowych. Projekt 
ształcenia własnych 

koordynator projektów

Bolesława 
„English is fun”                   

w ramach 
w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalcenia i kompetencji 

 

przez mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson, Marzena 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „English is fun” 
dwa razy 

stosowana jest 
na zabawie, ruchu, wykonywaniu piosenek, 

wę łatwiej nabywają 
umiejętności komunikowania się w języku obcym. Udział w projekcie ma wpływ na 

. Projekt 
ształcenia własnych 

koordynator projektów 

 

 

 

 

 

                  

 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
otoczenie, 
której nazwą i efektami działa
 
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
organizacji
gminy. 

Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
28, PIT-38)
pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

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 

1. PODARUJ
jest szansą na normalne życie. 
W PIT-cie należy wpisać: 
Numer KRS: 
Informacje uzupełniające: 
2. PODARUJ
W PIT-cie należy wpisać: 
Numer KRS: 
3. PODARUJ 
W PIT-cie należy wpisać:
Numer KRS: 
4. PODARUJ 
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla
W PIT-cie należy wpisać: 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA
Numer KRS
5. PODARUJ 
W PIT-cie należy wpisać:
Numer KRS: 
5. PODARUJ 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa
której nazwą i efektami działa

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
organizacji-pozytku-publicznego

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
38). Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
PODARUJ 1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

jest szansą na normalne życie. 
cie należy wpisać: 

Numer KRS: 0000037904
Informacje uzupełniające: 

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 
cie należy wpisać: 

Numer KRS: 0000110993
PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać:
Numer KRS: 0000317555

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla

cie należy wpisać: 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA
Numer KRS: 0000242402

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową
cie należy wpisać:
KRS: 0000293678

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

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. Ab

podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa
której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

publicznego. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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 

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

jest szansą na normalne życie.  
cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIO

0000037904  
Informacje uzupełniające: Małgorzata Koza

1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 
cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

0000110993 
1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać: Fundacja "Lepszy Start"
0000317555 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla

cie należy wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

0000242402 
1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać: Fundacja "Przedszkolaki"
0000293678 
1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

 
FUNDACJA DZIECIO

Małgorzata Koza, 
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Przedszkolaki"

1% swojego podatku na działalność statutową

 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

 Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

, www.malgosiakoza.pl
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Lepszy Start" 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Przedszkolaki" 

1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU  

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy. 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali. 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
iesiątek groszy w dół.

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

M "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

www.malgosiakoza.pl   
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  

1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ

1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Krzy

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe 
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz
. W biuletynie zamieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu naszej 

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
iesiątek groszy w dół. 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości. 

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą dla Małgosi Kozy. Operacja 

M "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"  

 
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”

Fundacji "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
NEJ 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

Stowarzyszenia „Krzy

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

y skorzystało na tym najbliższe 
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie 

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz
e się zgłosiły z terenu naszej 

36, PIT-36L, PIT
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości 
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

WROCŁAWSKIE: 
dla Małgosi Kozy. Operacja 

„Pomocna Dłoń”

Fundacji "Lepszy Start". 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla 

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

Stowarzyszenia „Krzyś” 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

y skorzystało na tym najbliższe 
jące lokalnie, z 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
aleźć w Internecie 

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-
e się zgłosiły z terenu naszej 

36L, PIT-37, PIT-
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
eniu wysokości 

podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

 
dla Małgosi Kozy. Operacja 

„Pomocna Dłoń”. 

Leczniczego dla 

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic 

Z URZĘDEM SKARBOWYM Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy. Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowe-
go 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 
otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z której nazwą i efektami 
działania już się wcześniej spotkali.

POmóŻ ORGanIZacjOm POŻyTkU PUBLIcZnEGO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU 
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INFORMACJE Z UMIG   INFORMACJE Z GMINY

mIkOŁaj Z GImnaZjUm  
w mIEścIE

W tym roku Drużyna św. Mikołaja śnież-
nym rankiem 6 grudnia przypomina-
ła mieszkańcom Kątów Wrocławskich  
o zapomnianym w mieście święcie. Mikołaj 
wraz ze Śnieżynkami rozdawali uśmiechy, 
cukierki i składali życzenia świąteczne na-
potkanym mieszkańcom.
Odwiedziliśmy plac targowy, Bank Spół-
dzielczy, Urząd Miasta i Gminy, kilka skle-
pów, Zespół Obsługi Jednostek Oświato-
wych, Przychodnię Weterynaryjną, aptekę, 
Ośrodek Zdrowia, Halę widowiskowo-spor-
tową i przedszkolaków ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2.
Wszyscy napotkani, zarówno dorośli jak  
i dzieci, z uśmiechem przyjmowali cukier-
ki i odwzajemniali  składane im życzenia 
świąteczne. Akcja szczególnie ciepło zo-

stała przyjęta przez mieszkańców prze-
bywających na placu targowym. Wielu  
z nich było zdziwionych, bo to chyba pierw-
szy raz Mikołaj pojawił się na ulicach Kątów 
Wrocławskich.
Wróciliśmy do szkoły w dobrych nastrojach 
z pomysłami na ulepszenie naszej mikołajo-
wej akcji w przyszłym roku.

Samorząd Uczniowski 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 

w Kątach Wrocławskich

W tym roku Drużyna św. Mikołaja 
mieszkańcom Kątów Wrocławskich o zapomnianym w mieście święcie. Mikołaj wraz ze 
Śnieżynkami rozdawali uśmiechy, cukierki i składali życzenia świąteczne 
mieszkańcom.

 
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Przychodnię Weterynaryjną, aptekę, Ośrodek Zdrowia, 
Halę widowiskowo

Wszyscy napotkani, zarówno dorośli jak i dzieci, z uśmiechem przyjmowali cukierki i 
odwzajemniali  składane im życzenia świąteczne.

Akcja szczególnie ciepło została przyjęta przez mieszkańców przebywających na placu 
targowym. Wielu z nich b
ulicach Kątów Wrocławskich.

Wróciliśmy do szkoły w dobrych nastrojach z pomysłami na ulepszenie naszej mikołajowej 
akcji w przyszłym roku.

 

W tym roku Drużyna św. Mikołaja 
mieszkańcom Kątów Wrocławskich o zapomnianym w mieście święcie. Mikołaj wraz ze 
Śnieżynkami rozdawali uśmiechy, cukierki i składali życzenia świąteczne 
mieszkańcom. 

 Odwiedziliśmy plac targowy, Bank Spółdzielczy, Urząd Miasta i Gminy, kilka sklepów, 
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Przychodnię Weterynaryjną, aptekę, Ośrodek Zdrowia, 
Halę widowiskowo

Wszyscy napotkani, zarówno dorośli jak i dzieci, z uśmiechem przyjmowali cukierki i 
odwzajemniali  składane im życzenia świąteczne.

Akcja szczególnie ciepło została przyjęta przez mieszkańców przebywających na placu 
targowym. Wielu z nich b
ulicach Kątów Wrocławskich.

Wróciliśmy do szkoły w dobrych nastrojach z pomysłami na ulepszenie naszej mikołajowej 
akcji w przyszłym roku.

  
 

W tym roku Drużyna św. Mikołaja 
mieszkańcom Kątów Wrocławskich o zapomnianym w mieście święcie. Mikołaj wraz ze 
Śnieżynkami rozdawali uśmiechy, cukierki i składali życzenia świąteczne 

Odwiedziliśmy plac targowy, Bank Spółdzielczy, Urząd Miasta i Gminy, kilka sklepów, 
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Przychodnię Weterynaryjną, aptekę, Ośrodek Zdrowia, 
Halę widowiskowosportową i przedszkolaków ze Szkoły Po

Wszyscy napotkani, zarówno dorośli jak i dzieci, z uśmiechem przyjmowali cukierki i 
odwzajemniali  składane im życzenia świąteczne.

Akcja szczególnie ciepło została przyjęta przez mieszkańców przebywających na placu 
targowym. Wielu z nich było zdziwionych, bo to chyba pierwszy raz Mikołaj pojawił się na 
ulicach Kątów Wrocławskich.

Wróciliśmy do szkoły w dobrych nastrojach z pomysłami na ulepszenie naszej mikołajowej 
akcji w przyszłym roku. 

   
  

Mikołaj z Gimnazjum

W tym roku Drużyna św. Mikołaja 
mieszkańcom Kątów Wrocławskich o zapomnianym w mieście święcie. Mikołaj wraz ze 
Śnieżynkami rozdawali uśmiechy, cukierki i składali życzenia świąteczne 

Odwiedziliśmy plac targowy, Bank Spółdzielczy, Urząd Miasta i Gminy, kilka sklepów, 
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Przychodnię Weterynaryjną, aptekę, Ośrodek Zdrowia, 

sportową i przedszkolaków ze Szkoły Po
Wszyscy napotkani, zarówno dorośli jak i dzieci, z uśmiechem przyjmowali cukierki i 

odwzajemniali  składane im życzenia świąteczne.
Akcja szczególnie ciepło została przyjęta przez mieszkańców przebywających na placu 

yło zdziwionych, bo to chyba pierwszy raz Mikołaj pojawił się na 
ulicach Kątów Wrocławskich. 

Wróciliśmy do szkoły w dobrych nastrojach z pomysłami na ulepszenie naszej mikołajowej 
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Akcja szczególnie ciepło została przyjęta przez mieszkańców przebywających na placu 
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Samorząd Uczniowski 
łaja Kopernika w Kątach Wrocławskich 

BaL syLwEsTROwy 

w maŁkOwIcacH
 Sylwester to czas zabawy, radości i tańca. 
W tę wyjątkową noc w małkowickiej świe-
tlicy bawiło się 110 osób przy muzyce ze-
społu „Albatros”. 
O północy przyszedł czas na noworoczne 
życzenia i wspaniały pokaz fajerwerków. Po 
przywitaniu Nowego Roku 2013 wszyscy 
bawili się do białego rana. 

M. Wiejacka

DZIEń 
śwIęTEGO mIkOŁaja

6 grudnia 2012 r. w Hali Widowisko-
wo Sportowej przy ul. Brzozowej nr 4  
w Kątach Wrocławskich odbyła się Wielka 
Gala z okazji Dnia Świętego Mikołaja. Im-
prezę zorganizowali nauczyciele i uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Kątach Wrocławskich. 
Zaproszeni zostali rodzice i rodzeństwo na-
szych uczniów, uczniowie zaprzyjaźnionych 
szkół i placówek. Wielką Galę znakomicie 
poprowadzili uczniowie Gimnazjum – Joasia 
i Jarek, którzy wprowadzili widzów w świat 
św. Mikołaja i świąteczny nastrój. Widzo-

wie wysłuchali recytacji wierszy o Mikołaju, 
relaksacyjnego koncertu dźwiękowego na 
misach tybetańskich i bębnach, Pastorałki o 
Aniele, który chodzi z Bogiem po kolędzie  
i obejrzeli widowisko muzyczno – ruchowe, 
pt.: „Pieśń nad pieśniami” inspirowane bi-
blijnym motywem wszechobecnej w życiu 
człowieka miłości. 
Na zakończenie grupa uczniów dynamicz-
nie zaśpiewała, z akompaniamentem gitary, 
piosenkę pt.: „I ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem”. W tym czasie Święty Mikołaj 
przybył z wielkim workiem i obdarował 
wszystkie przybyłe dzieci prezencikami. 
Uroczystość przebiegała w bardzo sympa-
tycznej atmosferze. Występujący ucznio-

wie zostali nagrodzeni gromkimi brawami,  
a Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za 
przybycie i uwagę. 
Należy zauważyć, że Mikołaj nie mógłby 
przybyć z wielkim workiem prezentów, 
gdyby nie szczodrość Firmy GERPOL Joint 
Venture z Mokronosu Dolnego i Wytwórni 
Wyrobów Cukierniczych „Doti” ze Smolca. 
Pragniemy podkreślić, że dzięki hojności 
Firmy Gerpol Mikołaj ponownie obdarował 
uczniów w czasie Wieczerzy wigilijnej w na-
szym Ośrodku. 
Naszym Darczyńcom dziękujemy z całego 
serca. 

Janina Gajewska, Zofia Stuleblak

 

Główny Inspektor Sanitarny  

OSTRZEGA 
przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia  oraz nieprzeznaczonego 

do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol 
o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła. 

 

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy  

30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna  
 

Gdzie najczęściej występuje metanol: 

 w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach) 
 w płynach do spryskiwaczy 
 w denaturacie 
 w odmrażaczach do szyb 
 w rozpuszczalnikach 

 

Objawy zatrucia alkoholem metylowym: 
 pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu 

spożywczego (etylowego) 
 następnie pojawiają się: 

 bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty 
 silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone 

bicie serca 
 senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, 

bez możliwości dobudzenia zatrutego) 
 

Pierwsza pomoc: 

 wezwać pogotowie ratunkowe 
 jeśli zatruty jest przytomny:  

 wywołać u niego wymioty 
 podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki) 
 jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub  proszku do 

pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody 
 

 
W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy 

niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc 

TEL: 999, 997 lub 112 
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POLskI ZwIĄZEk EmERyTów
REncIsTów I InwaLIDów

w kĄTacH wROcŁawskIcH
Oddział Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ką-
tach Wrocławskich informuje, że w 2013 
roku planuje zorganizować następujące 
imprezy wyjazdowe:
1. Turnusy rehabilitacyjne:

 x Mielno (kwiecień, październik);
 x Ustka (maj);

2. Wycieczki:
 x Chorwacja – 9 dni;
 x Piwniczna z pobytem we Lwowie – 10 dni;
 x Zakopane – 4 dni

3. Pielgrzymki:
 x Częstochowa;
 x Licheń

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze 
Związku w poniedziałki i wtorki. Jedno-
cześnie informujemy Państwa, że trwają 
zapisy na turnusy rehabilitacyjne. Zapisy 
przyjmujemy do 28.01.2013 r. Serdecznie 
zapraszamy.

DZIękUjEmy
Oddział Rejonowy Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w kątach wrocławskich składa serdeczne 
podziękowania:

 x Panu Romanowi Górczyńskiemu – prezesowi 
Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich;
 x Panu Marcinowi Kurpielowi – właścicielowi ATUH 
Polkąty;
 x Panu Mieczysławowi Korkusiowi –  
właścicielowi FHU „KOMEX”;
 x Pani Bożenie i Leszkowi Sługockim, Marii 
i Stanisławowi Krupa – „Polmer” Pietrzykowice;
 x Pani Agnieszce Bukato – ORW „Pomorze” w Ustce za 
wsparcie finansowe dla naszych człon-
ków.

Przewodnicząca PZERiI
Marianna Nowicka

IX mIkOŁajkOwy TURnIEj  
TEnIsa sTOŁOwEGO 

W sobotę, 15 grudnia w Szkole Podstawowej w Smolcu odbył się turniej w  ping-ponga o 
Puchar Dyrektora Szkoły. Wystartowało pięć drużyn. Tradycyjnie gościli przedstawiciele: 
Rady Sołeckiej, O.S.P w Smolcu, Old Boys z nowego osiedla, Przybyłek Team oraz reprezen-
tanci nauczycieli. Bezkonkurencyjna okazała się  drużyna Old Boys. Na kolejnych miejscach 
na podium uplasowali się: Przybyłek Team oraz Rada Sołecka. Podczas turnieju panowała 
wspaniała, świąteczna atmosfera. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane 
przez panie ćwiczące w naszej szkole oraz dyplomy i drobne świąteczne  upominki.

Organizatorzy
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OBóZ sPORTOwy w cZasIE 
FERII ZImOwycH 2013

WRAZ Z KADRĄ WOJEWÓDZKĄ MŁODZI-
KÓW  TERMIN ZGRUPOWANIA: 
26.01 – 03.02. 2013 r.  (9 dni)
mIEjscE ZGRUPOwanIa: Ośrodek Sporto-
wy ‘’ROKITA’’ Brzeg Dolny  
DODATKOWE INFORMACJE: Hotel „Rokita” 
pokoje 2–3 osobowe z łazienką, basen, oraz 
Aquapark, lodowisko, hala zapaśnicza 4 
maty rozłożone na stałe, hala do gier zespo-
łowych, restauracja, sklepik i kawiarenka, 
wszystko na miejscu. Wyśmienite warunki 
do treningów i rekreacji.
TRansPORT:  Bus lub PKP.
wyŻywIEnIE: śniadanie, obiad, kolacja, 
podwieczorek, napoje.
TREnInGI: 2x dziennie + rozruchy, będą 
urozmaicone – Basen, Aquapark, mata za-
paśnicza, gry zespołowe, łyżwy, sanki, mar-
szobiegi, zabawy na śniegu.
OPIEka: trenerzy i kierownik, oraz obsługa 
na ośrodku.
UBEZPIEcZEnIE nnw: Zgrupowanie obję-
te jest ubezpieczeniem klubowym. Każdy 
uczestnik obozu musi posiadać badania le-
karskie od lekarza medycyny sportowej lub 
zaświadczenie od lekarza rodzinnego. 
więcej informacji: 
Hieronim Kuryś tel. 605 745 010
Grzegorz Graczykowski tel. 721 512 988

DZIEń ŻycZLIwOścI
Przygotowywaliśmy się do tego święta kil-
ka tygodni: wolontariusze wycinali i ma-
lowali kotyliony, plakaty i transparenty, 
Samorząd Uczniowski układał Deklarację 
Życzliwości, która została wypisana na ko-
lorowych kartkach przez poszczególne kla-
sy i była ozdobą okolicznościowej gazetki, 
a zainteresowani uczniowie rano 21 listo-
pada zasiedli do malowania twarzy. I tak 
wymalowani, uśmiechnięci, z kotylionami, 
plakatami i transparentami oraz słodkimi 
rogalikami ruszyliśmy do miasta. Idąc uli-
cami, wesoło skandowaliśmy hasło „Bądź 
życzliwy w swej naturze, bo życzliwi żyją 
dłużej”. Mieszkańcy z uśmiechem mijali nas,  
a my przyklejaliśmy im na ubrania 
uśmiechnięte buźki – kotyliony życzliwo-
ści. Odwiedzaliśmy też instytucje, sklepy, 
banki… Namawialiśmy mieszkańców do 
sfotografowania się w monidle - specjal-
nie na tę okazję przygotowanym plaka-
cie „Znajdź się wśród życzliwych”. Sko-
rzystali z zaproszenia m.in.: dyrektor 
Banku Spółdzielczego, panie z Urzędu Miasta  
i z Banku PKO. Serdecznie zostaliśmy przyję-
ci przez strażaków i policjantów.
Taka akcja wywołała szerokie uśmiechy 

wśród mieszkańców miasta i o to nam cho-
dziło, bo Dzień Życzliwości to czas okazywa-
nia sobie sympatii, dzień pozdrowień i uści-
sków, wiary w drugiego człowieka. Obyśmy 
o życzliwości pamiętali nie tylko przy okazji 
21 listopada…

Deklaracja życzliwości
1. Będziemy się szeroko uśmiechać do każdego.
2. Podamy pomocną dłoń każdemu potrzebującemu.
3. Nie będziemy myśleli tylko o sobie.
4. Zwroty: proszę, dziękuję, przepraszam na stałe zagosz-

czą w naszym słowniku.
5. Będziemy uprzejmi na co dzień i od święta. 
6. Smutnych i nieszczęśliwych podniesiemy na duchu.
7. Postaramy się radośnie i pogodnie witać każdy dzień.
8. Znajdziemy lekarstwo na smutki i niepowodzenia.
9. My kulturę mamy, wulgaryzmów nie używamy!
10. Rozdajemy uśmiechy na prawo i lewo - nie udajemy 

szczęśliwego.
11. Serdeczności nigdy dosyć – nie trzeba nas o to prosić!
12. Papierki wrzucimy do kosza, nie weźmiemy za to ani 

grosza!
13. Na wycieczkach będziemy grzeczni i mili, żeby inni  

o nas dobrze mówili.
14. Za ciepłe spojrzenia, za uśmiech do świata zapamięta-

ją nas na długie lata!
Samorząd Uczniowski

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Kątach Wrocławskich
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Biuro Usług 
Rachunkowo-Podatkowych

anna Grell-Ziółek  
Doradca Podatkowy

uprzejmie informuje o otwarciu  
w Kozłowie biura usług  

rachunkowo-podatkowych.

Zakres świadczonych usług: 
- księgowość 

- płace, kadry, ZUs 
- doradztwo podatkowe

55-080 Kąty Wrocławskie 
KOZŁÓW 22 

tel. 665 550 936 
tel. 71 316 66 49 

e-mail: agrell@wp.pl 

Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy
Transport zmarłych
Produkcja Trumien

Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje

Krzyżowice ul. Główna 14   

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl

OGŁOsZEnIa DROBnE 
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390 71 46

TaXI janUsZ 
tel. 501 023 397, 71 397 10 77
sPRZEDam mIEsZkanIE 
w Kątach Wrocławskich
tel. 606 984 700 lub 501 601 858
BIURO RacHUnkOwE 
Kąty Wrocławskie, Tel. 71 311 96 67
PROTETyka DEnTysTycZna 
Kąty Wrocławskie ul. Staszica 5,  
tel. 71 795 10 37
salon fryzjerski dla psów cHamPIOn, 
Kobierzyce ul. Robotnicza 11b; tel. 502 692 074
GEOmaT - usługi geodezyjne
tel. 603 168 613 
ODLIcZEnIE VaT DLa ROLnIków 
Doradcy Euro Raport, tel. 690 964 646
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Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

•  naprawa silników, hamulców oraz zawieszeń
•  diagnostyka i naprawa elektroniki – wszystkie 

marki
•  serwis klimatyzacji
•  przeglądy letnie oraz zimowe
•  montaż alarmów i czujników cofania – certyfikat

Bosch Car Service Kopeć

Moje
auto

ul. Spółdzielcza 17, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71/31-67-260, www.kopec.bosch-service.pl

Bosch Car Service... jakość i kompleksowa obsługa w zasięgu ręki

ALL DENT - GABINET STOMATOLOGICZNY 

Oferujemy: 
- Leczenie zachowawcze dorosłych i dzieci 

- Protetykę stomatologiczną - korony, mosty, protezy, licówki, implantoprotetyka 
- Chirurgię stomatologiczną 

- Implanty 
NAJLEPSZE CENY I TERMINY WYKONYWANYCH PRAC PROTETYCZNYCH

      Kontakt 
      Ul. Nowowiejska 30  
      55-080 Kąty Wrocławskie  

 

tel. 71 316 63 44, 506 419 560 
rejestracja online- www.zumlist.pl 
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Wysokie miejsca W rankingu 
„Perły Samorządu”

Burmistrz antoni Kopeć oraz Gmina Kąty Wrocławskie znaleźli się 
w czołówce ogólnopolskiego rankingu „Perły Samorządu 2012”.  
Co roku organizuje go redakcja „dziennika Gazety Prawnej”. 

Burmistrz Antoni Kopeć zajął 4 miejsce w kategorii najlepszy wło-
darz wśród miast do 100 tys. mieszkańców. Natomiast Gmina Kąty 
Wrocławskie zajęła 7 miejsce w kategorii samorządów wśród miast 
do 100 tys. mieszkańców.
Ideą organizatorów rankingu było wybranie 5 najlepszych prezyden-
tów, 10 burmistrzów i 15 wójtów oraz odpowiednio w ramach 5, 10  
i 15 miejsc, gmin wiejskich, miast poniżej 100 tys. mieszkańców i miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców. W ankiecie, którą samorządy wypeł-
niały jesienią ubiegłego roku, należało podać takie dane, jak liczba 
rozpoczętych inwestycji strukturalnych, ilość pozyskanych środków 
zewnętrznych na ich realizację, odsetek środków budżetowych prze-
kazywanych na ochronę środowiska, wykaz inicjatyw związanych  
z ochroną przyrody i zagospodarowaniem odpadów. Organiza-
torów interesowała także baza rekreacyjna, która jest bezpłatnie 
udostępniana mieszkańcom.
Twórcy rankingu oceniali między innymi długość kadencji prezy-
dentów, podejmowane przez nich inicjatywy społeczne oraz liczbę 
złożonych wniosków o dofinansowanie. 

Weronika Szwaj

razem możemy WięCej!
Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy po raz kolejny apelujemy  
i szczerze zachęcamy do rozliczania się z podatku dochodo-
wego /PIT/ w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, ul. ks. Czesława 
Klimasa 34 we Wrocławiu, do którego jest terytorialnie przypisana 
gmina Kąty Wrocławskie.
Kierujmy się hasłem: Tu mieszkamy, tu płacimy. 
Zgodnie z ustawą o dochodach JST, gmina otrzymuje udziały z po-
datku od wynagrodzeń w wysokości 37,42% odprowadzanego do 
US przez pracodawców. Pracodawcy przekazują podatek zgodnie  
z podanym przez pracownika miejscem zamieszkania . Jeśli jest ono 
inne niż miejscowość z terenu naszej Gminy, to zasilany jest budżet 
Wrocławia lub innej gminy. 
Nasz budżet w większości składa się z podatków. To właśnie z po-
datków  gmina buduje i remontuje. Utrzymuje szkoły i przedszkola. 

Ponosi nakłady finansowe na wiele dziedzin Naszego życia inwe-
stując w kapitał ludzki i infrastrukturę społeczną, aby żyło się Nam 
coraz lepiej, a nasze dzieci miały dobre warunki do nauki i wypo-
czynku. Staramy się żeby Nasze przedszkola były ładne i kolorowe. 
Jednak do tego wszystkiego potrzebne są pieniądze.
Nie osiągniemy tego bez pomocy Państwa - Naszych Mieszkańców.  
Wystarczy tak niewiele.
jak płacić podatki w Kątach Wrocławskich?
To bardzo proste. Aby zacząć płacić podatki w Gminie Kąty Wro-
cławskie wystarczy wypełnić jeden składający się z jednej strony 
formularz zaP-3 i wysłać pocztą lub przekazać osobiście do urzę-
du skarbowego. Formularz ZAP-3 można pobrać z Internetu, np. ze 
strony gminy www.katywroclawskie.pl.

Skarbnik Miasta i Gminy Kąty Wr. 
Małgorzata Wujciów

NaGrody rozdaNe
W czasie Balu Przedsiębiorców, który odbył się 9 lutego w Pałacu  
w Krobielowicach zostały rozdane nagrody i wyróżnienia dla najlep-
szych firm i osób, które swoją postawą  i działalnością przyczyniły 
się do rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie. 
Na tegorocznym balu rozdano 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia za 
działalność w 2012 roku. Nagroda Główna w kategorii Mała Firma 
Roku została przyznana Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjne-
mu „Mokronosek” za stworzenie w Mokronosie Górnym  „krainy 
słońca i uśmiechu”  dla najmłodszych mieszkańców gminy  oraz 
zapewnienie wysokiego poziomu nauczania i opieki. Wyróżnienie  

w tej kategorii otrzy-
mała Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych w 
Kątach Wrocławskich. 
Kapituła doceniła

35-letnią działalność SKR na rzecz lokalnego rolnictwa  oraz ciągłe 
rozszerzanie oferty pozarolniczej, szczególnie deweloperskiej przy-
czyniającej się do rozwoju gminy. 
Nagrodę Główną w kategorii Firma Roku otrzymała Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu za zbudowanie na 
terenie gminy Kąty Wrocławskie odcinka Autostradowej Obwod-
nicy Wrocławia i stworzenie przez to nowych możliwości rozwoju 
gminy. Wyróżniono Zakład Ogólnobudowlany „DEK-BUD” - naj-
większej firmy budowlanej  na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, 
pod względem zatrudnienia i rodzaju wykonywanej działalności. 
Nagrodę Główną w kategorii Człowiek Roku otrzymał Jerzy Grenda 
za stworzenie z grupą aktywnych społecznie ludzi stowarzyszenia 
pielęgnującego walory Ziemi Kąckiej oraz powołanie Regionalnej 
Izby Pamięci - bogactwa historii tej ziemi. 
Gratulujemy nagrodzonym.

WS



INFORMACJE Z UMIG

komunikat  
W SPraWie zdroWia BurmiSTrza
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 
informuje, że Burmistrz Antoni Kopeć przebywa 
na zwolnieniu lekarskim po przeprowadzonym 
zabiegu operacyjnym. Lekarze oceniają stan jego 
zdrowia jako stabilny, ulegający poprawie i roku-
jący szybkie wyzdrowienie. Na czas zwolnienia le-
karskiego, obowiązki Antoniego Kopcia przejmuje 
zastępca burmistrza Mieczysław Reps. Życzymy 
jak najszybszego powrotu do zdrowia!

Zastępca Burmistrza M. Reps

dnia 31 stycznia 2013 roku odbyła się XXiX 
sesja rady miejskiej w Kątach Wrocław-
skich. Tematami przewodnimi były:
1. realizacja Gminnego Programu Profilak-
tyki i rozwiązywania Problemów alkoho-
lowych w 2012 roku, Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz uchwa-
lenie tych Programów na 2013 rok.
Alkohol jest ogólnie dostępny i nic nie wska-
zuje aby zniknął z naszego życia. Jednak 
zrozumienie związanych z nim zjawisk daje 
nam realne szanse na zmniejszenie szkód, 
jakie powoduje w życiu wielu ludzi. Podob-
nie przedstawia się sytuacja z narkotykami. 
W czasie sesji dyskusja rozpoczęła się od 
przyczyn i skutków uzależnień z którymi 
musi uporać się sporo ludzi i rodzin. Naj-
pierw bywa utrata zdrowia, utrata szacunku 
do samego siebie, doświadczany wstyd, po-
czucie winy, problemy w życiu zawodowym 
i rodzinnym, kłopoty z prawem. Alkohol po-
woduje realne straty w ich życiu. To przykre 
doznania, do których dorośli ludzie niechęt-
nie się przyznają, częściej próbują je ukryć, 
zaprzeczyć, bagatelizować.  
W sesji Rady Miejskiej brały udział osoby 
zajmujące się rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych i narkomanii w naszej Gmi-
nie. 
W Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyj-
ny dla osób uzależnionych, które chciałyby 
pomóc sobie a także dla tych, które cierpią 
z powodu osób uzależnionych.
Pani Krystyna Klimkiewicz terapeutka uza-
leżnień poinformowała, że „picie jest wy-
borem”. Na chorobę alkoholową trzeba 
„długo pracować”. 
W zeszłym roku do gminy zgłosiło się  
z problemami uzależnień 279 osób, z czego 
215 nadużywało alkoholu, a 39 osób było 
współuzależnionych. 
Pani Krystyna Klimkiewicz opowiedziała ze-
branym o 4 fazach alkoholizmu:
 x fazie wstępnej (prealkoholowej) – polega 
ona na piciu towarzyskim i dla przyjemno-
ści. Poważnym sygnałem ostrzegawczym 
jest używanie alkoholu jako środka do ra-
dzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami 
i sytuacjami. Alkohol działa uspokajająco, 
rozluźniająco bądź „pomaga” pokonać 
nieśmiałość,
 x fazie ostrzegawczej (zwiastunowej) – pi-
cie jest już przymusem wewnętrznym, 
aby pokonać złość, wstyd, nieśmiałość. 
Jeśli taki stan trwa dłużej lub pojawia się 
często, wówczas  szuka się okazji do picia 
alkoholu lub pije w samotności,
 x fazie krytycznej (ostrej) – całkowita utrata 
kontroli nad spożywaniem alkoholu zwią-
zana z tzw. ciągami alkoholowymi. Poja-
wiają się wtedy negatywne konsekwencje 
dotyczące pracy zawodowej: absencja, 
podejmowanie pracy pod wpływem alko-
holu i często utrata pracy.
 x fazie chronicznej – picie alkoholu jest je-
dyną ważną sprawą w życiu. Następuje 
rozpad więzi rodzinnych, osłabienie zdol-
ności rozumowania. Pojawiają się psycho-
zy alkoholowe, delirium, stany lękowe, pa-
daczka alkoholowa, załamanie moralne, 
degradacja zawodowa i społeczna.

Pani Wioletta Bigda, przewodnicząca 
Gminnej Komisji rozwiązywania Proble-
mów alkoholowych poinformowała o bie-
żącej pracy komisji oraz o udziale członków 

komisji w  pracach grup roboczych zespołu 
interdyscyplinarnego. Do zadań zespołu 
interdyscyplinarnego należy m.in.: dia-
gnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie  
i przeciwdziałanie oraz opracowywanie in-
dywidualnych planów pomocy dla osób sto-
sujących przemoc. Niepokojącym jest fakt, 
że na chorobę alkoholową zapada coraz 
więcej kobiet.
Pamiętamy jednak o sile profilaktyki , któ-
rą trzeba zastosować u dzieci, aby je jak 
najdłużej i jak najskuteczniej chronić przed 
złem uzależnień. 
O tym poinformowała pani anna dębicka, 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki 
i rozwiązywania Problemów alkoholo-
wych, przedstawiła sprawozdanie z realiza-
cji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii w 2012 r.  Działania te finansowane 
są z pieniędzy „znaczonych”, pochodzących 
z opłat ze sprzedaży alkoholu. Za 2012 rok 
wpływy te wyniosły 426 853 zł.
Cała kwota musi być wydana na profilakty-
kę i leczenie skutków alkoholizmu.
Na terenie gminy działa 14 świetlic środo-
wiskowych. W roku 2013 po przeprowa-
dzonych remontach, uruchomione zostaną 
ponownie świetlice w Górzycach i Gniecho-
wicach. W ramach  „akcji letniej” na kolonie  
pojechało 120 dzieci za 66 000 zł. Gmina fi-
nansuje także wycieczki profilaktyczno-kra-
joznawcze dla dzieci z tych miejscowości,  
w których nie działają świetlice środowisko-
we. Na ten cel przeznaczono w 2012 roku 
34 822 zł. 
Kierownik wydziału prewencji aspirant 
adam Kowal przedstawił zjawisko nar-
komanii. Według niego problemu się nie 
wyeliminuje, można go  jedynie ograniczyć. 
Podstawowym narzędziem jest tu wiedza o 
środkach odurzających i następstwach ich 
działania, pozyskiwana na pogadankach  
w szkołach. Badania wykazują, że uczniowie 
posiadają dużą wiedzę w tym zakresie. 
W 2012 r. policja zatrzymała w naszej gmi-
nie 6 osób posiadających narkotyki oraz 
zlikwidowała plantację konopi indyjskich. 
Główny nacisk należy położyć na walkę  
z dilerami. 
Rada Miejska uchwaliła Programy na 2013 
rok. 
rada miejska podjęła następujące wnioski 
dotyczące:
 x upoważnienia zastępcy burmistrza do 
podpisania listu intencyjnego Zintegrowa-
nego Zespołu ds. Inwestycji Terytorialnych 
piętnastu gmin, w latach 2014-2020
 x podjęcia rozmów w sprawie utworzenia 
strefy ekonomicznej w południowej części 
gminy i wskazania terenów, które warto 
zagospodarować.
 x sporządzenia wykazu opracowanych pro-
jektów ze wskazaniem terminu ważności 
pozwolenia na budowę oraz sporządzenie 
wykazu projektów, które będą zlecane do 
opracowywane w 2013 roku.

Następna sesja rady miejskiej odbędzie 
się 28 lutego.
Tematami będą:  bezpieczeństwo przeciw-
pożarowe i przeciwpowodziowe.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

Kolejne oszustwo na portalu internetowym
Mieszkaniec Gniechowic zgłosił w Komisaria-
cie Policji w Kątach Wrocławskich oszustwo 
przy zakupie na portalu internetowym TABLI-
CA.PL telefonu komórkowego marki Samsung 
Galaxy. Poszkodowany pomimo zapłacenia 
520 zł, telefonu nie otrzymał. Bądźmy ostrożni 
przy zakupach przez internet - sprawdzajmy 
jaką opinię ma sprzedający.
Napad na bank 
W dniu 14 stycznia 2013 r. o godz. 14.30 ubra-
ny w czarną kurtkę i szarą wełnianą czapkę, 
mężczyzna w wieku około 35-40 lat wszedł 
do banku. Z saszetki wyciągnął  przedmiot 
przypominający pistolet którym sterroryzował 
personel placówki bankowej oraz klientów 
gdzie następnie dokonał kradzieży  pieniądze 
z kasy - sceny jak z amerykańskiego filmu.
Włamanie do domku jednorodzinnego 
Pod nieobecność domowników w Krzeptowie 
w godzinach rannych nieznany sprawca wybił 
szybę w oknie gdzie następnie skradł laptop, 
srebrna biżuterię o łącznej wartości strat 4000 
zł na szkodę Marka H. 
Poszukiwany Listem Gończym
Policjanci z Komisariatu Policji w Kątach 
Wrocławskich zatrzymali poszukiwanego 
od dwóch lat Listem Gończym 24-letnie-
go Dariusza M. Poszukiwany próbował za 
wszelką cenę nie dać się zatrzymać. Poru-
szał się samochodem osobowym po tere-
nie miasta. Kiedy został osaczony przez po-
licjantów, zablokował od wewnątrz drzwi  
w swoim pojeździe, a następnie staranował 
policyjny radiowóz. Policjanci byli zmuszeni 
wybić szybę w drzwiach samochodu aby za-
trzymać poszukiwanego. Jak się okazało był 
pod wpływem alkoholu (1,5 promila). Teraz 
odpowie karnie za uszkodzenie radiowozu 
oraz kierowanie pojazdem pod wpływem al-
koholu.
zranił stróża nożem 
Policjanci z Komisariatu Policji w Kątach Wro-
cławskich zatrzymali  36-letniego Janusza C., 
który będąc pod wpływem alkoholu i narko-
tyków zranił swojego kolegę z pracy zadając 
trzy ciosy nożem w okolice klatki piersiowej, 
brzucha, pleców. 52-letni stróż został podda-
ny zabiegowi operacyjnemu, jego życiu już nic 
nie zagraża. Janusza C. podczas zatrzymywa-
nia przez policjantów, tym samym nożem pró-
bował ich zaatakować. Po obezwładnieniu zo-
stał zawieziony do policyjnego aresztu w celu 
wytrzeźwienia. Przed Sądem Rejonowym w 
Środzie Śląskiej nie potrafił wyjaśnić swojego 
zachowania. Teraz spędzi najbliższe trzy mie-
siące w areszcie.

 asp. Adam Kowal
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KWaLiFiKaCja WojSKoWa 2013
 Informujemy, że dla Gminy Kąty Wrocławskie 
zostały wyznaczone następujące terminy sta-
wiennictwa przed Powiatową Komisja Lekar-
ską: 25,26,27,28 lutego 2013 r. oraz  1 marca 
2013 r.
Zgodnie §3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 21 listopada 2012 r.  w sprawie prze-
prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. 
(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2012 r.) do stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1994 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, 

którzy nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1992-1993, zgod-
nie z przepisami: §3 pkt.3 a,b cytowanego 
Rozporządzenia

4. kobiety urodzone w latach 1989-1994 po-
siadające kwalifikacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, 
które w roku szkolnym lub akademickim 
2012/2013 kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych albo 
będące studentkami lub absolwentkami 

tych szkół lub kierunków, o których 

mowa w §2 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie 
wskazania grup kobiet poddawanych obo-
wiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby wojsko-
wej, jeżeli nie posiadają określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane przed Powiatową Komisję 
Lekarską powinny posiadać:
 x dowód tożsamości,
 x aktualną dokumentację zdrowotną,
 x zdjęcie do książeczki wojskowej. 

W przypadku nieotrzymania imiennego we-
zwania do stawienia się przed Powiatową 
Komisją Lekarską, osoba spełniająca powyż-
sze kryteria nie jest zwolniona z obowiązku 
stawiennictwa. 
„Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed 
wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), 
właściwą komisją lekarską lub wojskowym komen-
dantem uzupełnień w określonym terminie i miej-
scu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo 
nieprzedstawienie dokumentów, których przedsta-
wienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.” (art. 224 pkt. 1 i 3 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej).

Julian Żygadło, Wydział SO
tel. 71 390 72 33; e-mail: so@katywroclawskie.pl
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inFormacja usc
Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie informujemy, że w 2013 roku 
będzie istniała dodatkowo możliwość za-
warcia związku małżeńskiego cywilnego  
w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego  
w następujące soboty tj.:
16.03.2013; 20.04.2013; 11.05.2013; 
15.06.2013; 20.07.2013; 10.08.2013; 
21.09.2013; 19.10.2013; 23.11.2013; 
07.12.2013.
Przypominamy, że termin oczekiwania na 
zawarcie związku małżeńskiego cywilnego 
wynosi miesiąc.
Ponadto bardzo prosimy wszystkie małżeń-
stwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, któ-
re w 2013 roku obchodzą rocznicę 50-lecia, 
60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego 
i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przy-
znawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale o kontakt  telefoniczny pod 
nr (71) 390-72-11, bądź osobiste zgłoszenie 
jubileuszu w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego 
(pokój nr 3). Ponadto informujemy, że czas 
oczekiwania na medale wynosi od 4 do 8 
miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego

GoSPodaroWaNie odPadami  
Po NoWemu!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wszystkie 
Gminy w Polsce zostały zobligowane do prze-
jęcia od właścicieli nieruchomości obowiąz-
ków związanych z zagospodarowaniem odpa-
dów komunalnych oraz określenia wysokości 
opłaty za ich wywóz. W takim systemie gmina 
Kąty Wrocławskie działa od 16 lat, jednak my 
również musimy dostosować naszą gospo-
darkę odpadami do obowiązującego prawa.  
W związku z tym Rada Miejska podjęła w dru-
giej połowie ubiegłego roku uchwały regulują-
ce stan gospodarki odpadami, m.in.:
 x Uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy, 
Uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami oraz stawki 
opłaty,
 x Uchwałę dotyczącą terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami, 
 x Uchwąłę dotyczącą wzoru deklaracji  
o wysokości opłat za gospodarowanie odpa-
dami. 

Nowe uchwały nie zmieniają w sposób za-
sadniczy istniejącego systemu. Opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi ustalana będzie tak jak do tej poty tj.  
w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość. Należności, będzie-
my regulować raz na kwartał, w terminach 
obowiązujących od lat tj. do 15 marca, 15 
maja, 15 września oraz 15 listopada. Nowo-
ścią jest to, że do dnia 15 marca 2013 r. na-
leży złożyć deklarację, która będzie stanowić 
podstawę do naliczenia opłaty za wywóz od-
padów od dnia 1 lipca br.. Jeżeli odpady będą 
zbierane w sposób selektywny stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

PrzyPomNieNie o oBoWiązKu 
PrzyłąCzeNia NieruCHomoŚCi do 

KaNaLizaCji SaNiTarNej
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt. 2), ust. 6, 7, 9 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 13 
września 1996r. (Dz. U. z 2012 Nr 391) wła-
ściciele nieruchomości (współwłaściciele, 
użytkownicy wieczyści) zapewniają utrzy-
manie czystości i porządku m. in. przez 
przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej.
dla wielu nieruchomości zostały stworzo-
ne warunki przyłączenia do sieci kanali-
zacyjnej- studzienka przyłączeniowa znaj-
duje się bezpośrednio na Państwa terenie 
lub w jej sąsiedztwie. Wobec powyższego 
uprzejmie przypominam o dopełnieniu 
obowiązku przewidzianego w art. 5 ust. 
1 pkt 2 przytoczonej wyżej ustawy i pilne 
przyłączenie nieruchomości do sieci.
Zwolnienie z tego obowiązku może nastą-
pić tylko w przypadku, gdy nieruchomość 
została wyposażona w przydomową oczysz-
czalnię ścieków. Wówczas właściciel nieru-
chomości ma obowiązek zgłosić ten fakt 
do Gminy (do Wydziału Ochrony Środowi-
ska pok. Nr 25) w celu wpisania instalacji 
do ewidencji przydomowych oczyszczalni 
ścieków.
W przypadku stwierdzenia niewykonania 
obowiązku, o którym mowa wyżej Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
wydaje decyzję nakazującą wykonanie obo-
wiązku. Wykonanie decyzji podlega egze-
kucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, 
poz. 1954 ze zm.). Nie wykonanie decyzji 
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocław-
skie nakazującej wykonanie przyłączenia do 
kanalizacji sanitarnej może skutkować nało-

żeniem kary grzywny do kwoty 10.000,00 
zł (art. 121 § 1-3 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji). Grzywna  
w celu przymuszenia może być nakładana 
kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie.
Gromadzenie nieczystości w zbiorniku 
bezodpływowym było dopuszczalną for-
mą utrzymania czystości, gdy nie istniała 
kanalizacja sanitarna. Wykonanie kana-
lizacji stanowi podstawę do zaniechania 
użytkowania zbiornika bezodpływowego 
(legalnie zbudowanego i użytkowanego)  
i podłączenia nieruchomości do kanalizacji 
sanitarnej. Podłączenie to winno być fak-
tyczne i skuteczne, czyli pozwalające na 
legalne odprowadzanie ścieków do sieci. 
Wydanie decyzji nakazującej przyłączenie 
do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem 
organu i nie może on odstąpić od orzecze-
nia nakazu ze względu na warunki finan-
sowe i koszty takiego przyłączenia, czy też 
sytuację życiową lub zły stan zdrowotny.
By uniknąć konsekwencji związanych z bra-
kiem przyłączenia do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej uprzejmie proszę o dopełnienie 
formalności i przyłączenie nieruchomości 
do sieci.
Pierwszym Państwa krokiem winno być 
złożenie stosownego wniosku do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach 
Wrocławskich ul. 1 Maja 26B w celu uzyska-
nia warunków technicznych na podłączenie 
się do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wszelkich informacji w tej sprawie udziela 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich par-
ter, pokój Nr 6, tel. 71/ 390 72 25 oraz Dział 
Techniczny Zakładu Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich ul.  
1 Maja 26B tel. 71/ 39 13 238.

Wydz. GK

cd. str. 4



Ochotnicza Straż Pożarna w Zachowicach zorganizowała  
Zabawę Karnawałową dla dzieci 

 
W dzisiejszych czasach trosk i smutków najwięcej radości dają nam dzieci. Dobrze o tym wie 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zachowicach, która z wdzięczności za uśmiech i pozytywną 
energię dzieci pragnęła podarować im chwile beztroskiej zabawy. 2 lutego 2013 r. w remizie 
strażacy zorganizowali szałowy Bal Karnawałowy. Dzieciom przygrywał D. J. MATIZ (Mateusz 
Cygan) wychowanek Domu Kultury w Kątach Wrocławskich. Był słodki poczęstunek, konkursy 
z nagrodami i mnóstwo szalonej zabawy.    
 

Zarząd OSP Zachowice 

ciąg dalszy ze str. 3
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w drugim półroczu 2013 roku wyniesie 12,13 
zł na osobę miesięcznie, natomiast  za odpa-
dy niesegregowane  mieszkańcy, którzy nie 
będą prowadzić selektywnej zbiórki zapłacą 
15,97 zł na osobę miesięcznie. W przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi (np. zmiana licz-
by mieszkańców) właściciel nieruchomości 
będzie obowiązany złożyć nową deklarację  
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Bardzo ważną sprawą jest złożenie pierwszej 
deklaracji w terminie oraz prawidłowe wyli-
czenie opłaty kwartalnej. Istotne są również 
informacje w załączniku do deklaracji - o oso-
bach zamieszkujących daną nieruchomość lub 
lokal – zwracamy tu uwagę na fakt, iż opłata 
dotyczy osób faktycznie zamieszkujących na 
danej nieruchomości i nie jest związana z za-
meldowaniem. Wzór wypełnienia deklaracji 
dostępny jest na gminnej stronie. Druki dekla-
racji mieszkańcy otrzymają wraz z korespon-
dencją dotyczącą wysokości podatków i opłat  
na rok 2013 przekazywaną przez sołtysów na 
terenach wiejskich bądź doręczycieli na tere-
nie miasta. Osoby doręczające korespondencję  
i deklaracje udzielać będą również informacji 
o sposobie wypełnienia deklaracji, można 
również przekazać im wypełniony na miejscu 
dokument deklaracji. 
Istotnym elementem gospodarki odpadami 
jest nasza decyzja o przystąpieniu do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki surowców wtór-
nych w systemie workowym oraz segregowa-
nia bioodpadów. Obecnie selektywna zbiórka 
surowców wtórnych w systemie workowym 
jest realizowana na terenie części miasta  
i gminy w programie pilotażowym. Od 1 lipca 
br. będzie realizowana ma terenie całej Gmi-
ny. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy będą 
mieć zapewniony odbiór selektywnie zebra-
nych odpadów co dwa tygodnie. Harmono-
gram oraz zasady wprowadzania segregacji  
w poszczególnych rejonach miasta i gminy po-
dany zostanie podany w kolejnych numerach 
biuletynu. 

WOŚiR

oSP zaBaWa KarNaWałoWa
Ochotnicza Straż Pożarna w Zachowicach 
zorganizowała Zabawę Karnawałową dla 
dzieci. W dzisiejszych czasach trosk i smut-
ków najwięcej radości dają nam dzieci. 
Dobrze o tym wie Ochotnicza Straż Pożar-
na w Zachowicach, która z wdzięczności za 
uśmiech i pozytywną energię dzieci pragnę-
ła podarować im chwile beztroskiej zabawy. 
2 lutego 2013 r. w remizie strażacy zorgani-
zowali szałowy Bal Karnawałowy. Dzieciom 
przygrywał D.J. MATIZ (Mateusz Cygan) 
wychowanek Domu Kultury w Kątach Wro-
cławskich. Był słodki poczęstunek, konkursy 
z nagrodami i mnóstwo szalonej zabawy.   

Zarząd OSP Zachowice

co noWego  
W iNWeSTyCjaCH?

zakończono remont i modernizacja dachu, 
wieży i elewacji budynku ratusza wraz z bu-
dową windy.
Winda wykonana w dziedzińcu wewnętrznym 
służyć będzie transportowaniu osób na kondy-
gnację parteru lub pietra, na których znajdują 
się pomieszczenia do obsługi petentów.
zakończono przebudowę świetlicy wiejskiej 
w Gniechowicach
W ramach tego zadania wykonano remont 
Sali głównej, kotłownię na olej opałowy, wy-
konanie pomieszczeń szatni, wyremontowano 
pomieszczenia na pierwszej kondygnacji, wy-
mieniono strop nad „biblioteką”, wyremonto-
wano klatkę schodową, a także zostało wyko-
nane dodatkowe wejścia z pochylnią dla osób 
niepełnosprawnych.
Ponadto Wykonawcy korzystający z lekkiej 
zimy realizują następujące inwestycje gminne.
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej dn. 
315 mm w ul. Chłopskiej w Smolcu: 
W miejscowości Smolec trwa rozpoczęta  
w 2012 roku budowa sieci wodociągowej 
tranzytowej dn. 315 mm w ul. Chłopskiej. 
Sieć wodociągowa długości około 1000mb ma 
umożliwić spięcie sieci wodociągowej gminy 
Kąty Wrocławskie z siecią wodociągową wro-
cławską i umożliwić dostawę wody z wodocią-
gu wrocławskiego. Wybudowanie tranzytu za-
pewni bezpieczeństwo dostaw wody zarówno 
dla naszej Gminy Kąty Wrocławskie jak 
i miasta Wrocławia. 
Budowa sali sportowej z infrastrukturą to-
warzyszącą przy Szkole Podstawowej nr1 
przy ul. żeromskiego w Kątach Wrocławskich 
wraz z rozbudową o łącznik.
Trwają roboty budowlane związane z przebu-
dową i rozbudową budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wro-
cławskich prowadzone przez firmę MAXBUD 
ABJ z Wrocławia. Inwestycja obejmuje wy-
konanie łącznika, w którym mieścić się będą 
pomieszczenia dydaktyczne, świetlica szkolna 
i pokój dla nauczycieli oraz o salę sportową  
- o wymiarach 24x14 metrów z szatniami 
(osobno dla chłopców i dziewcząt) posiada-
jącymi węzły sanitarne wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. 
Termin zakończenia robót planowany jest na 
koniec 2013r. a uzyskanie pozwolenia na użyt-

kowanie na początku 2014 roku.
Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. 
Kwiatowym w Kątach Wrocławskich.
Trwa budowa dróg na osiedlu Kwiatowym  
w Kątach Wrocławskich wraz z kanalizacją 
deszczową odprowadzającą wody opadowe  
z nawierzchni jezdni i chodników. 
Zakres robót obejmuje wykonanie dróg ul. 
Słonecznikowej, Konwaliowej, Nasturcjowej, 
Irysowej, Jaśminowej, Makowej cz.”A” i Mako-
wej cz. „B”.
Kanalizacja deszczowa powstanie w ulicach: 
Słonecznikowej, Konwaliowej, Nasturcjowej, 
Storczykowej, Różanej, Makowej cz.”A” i Ma-
kowej cz. „B”. 
Wykonawcą robót jest firma BUDROMOS sj.  
z Legnicy.
Budowa targowiska miejskiego w Kątach 
Wrocławskich
Wykonawca wstrzymał roboty związane  
z układaniem nawierzchni targowiska oraz 
wykonaniem oświetlenia. Wznowienie robót 
nastąpi po nastaniu sprzyjających warunków 
atmosferycznych.
Inwestycja zapewni mieszkańcom i kupcom 
komfortowe korzystanie z terenu targowego, 
poprzez uporządkowanie terenu miejsc targo-
wych, dostępu do toalet, wody bieżącej oraz 
oświetlenia placu. 
Zadanie obejmuje: utwardzenie terenu pod 
targowisko, odwodnienie powierzchni placu 
targowego, montaż kontenera z toaletami, 
wykonanie oświetlenie placu targowego, bu-
dowę drogi dojazdowej i wyjazdowej z tar-
gowiska, wykonanie częściowego przekrycia 
targowiska.
O dalszych inwestycjach będziemy pisać w ko-
lejnych biuletynach.

Wydział PRiI

juBiLeuSze
uroCzySTe WręCzeNie medaLi

W drugim półroczu 2012r. Urząd Stanu Cy-
wilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił  
z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o nadanie medali za długoletnie po-
życie małżeńskie dla 10 par. Uroczyste wrę-
czenie medali odbyło się 27 grudnia 2012r.  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich. Pary stawiły się wraz  
z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi, by 
odebrać medale z rąk Burmistrza Miasta  
i Gminy Kąty Wrocławskie Antoniego Kopcia 
W tym roku jubileusze długoletniego pożycia 
małżeńskiego obchodzili Państwo: Genowefa 

Co nowego w inwestycjach? 
 
Zakończono Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji budynku Ratusza wraz  
z budową windy. 
Winda wykonana w dziedzińcu wewnętrznym służyć będzie transportowaniu osób na 
kondygnację parteru lub pietra, na których znajdują się pomieszczenia do obsługi petentów. 

 
 
Zakończono przebudowę świetlicy wiejskiej w Gniechowicach 
W ramach tego zadania wykonano remont Sali głównej, kotłownię na olej opałowy, 
wykonanie pomieszczeń szatni, wyremontowano pomieszczenia na pierwszej kondygnacji, 
wymieniono strop nad „biblioteką”, wyremontowano klatkę schodową, a także zostało 
wykonane dodatkowe wejścia z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 
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Zakończono Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji budynku Ratusza wraz  
z budową windy. 
Winda wykonana w dziedzińcu wewnętrznym służyć będzie transportowaniu osób na 
kondygnację parteru lub pietra, na których znajdują się pomieszczenia do obsługi petentów. 

 
 
Zakończono przebudowę świetlicy wiejskiej w Gniechowicach 
W ramach tego zadania wykonano remont Sali głównej, kotłownię na olej opałowy, 
wykonanie pomieszczeń szatni, wyremontowano pomieszczenia na pierwszej kondygnacji, 
wymieniono strop nad „biblioteką”, wyremontowano klatkę schodową, a także zostało 
wykonane dodatkowe wejścia z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 

 

 
Ponadto Wykonawcy korzystający z lekkiej zimy realizują następujące inwestycje gminne. 
 
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej dn. 315 mm w ul. Chłopskiej w Smolcu:  
W miejscowości Smolec trwa rozpoczęta w 2012 roku budowa sieci wodociągowej 
tranzytowej dn. 315 mm w ul. Chłopskiej. Sieć wodociągowa długości około 1000mb ma 
umożliwić spięcie sieci wodociągowej gminy Kąty Wrocławskie z siecią wodociągową 
wrocławską i umożliwić dostawę wody z wodociągu wrocławskiego. Wybudowanie tranzytu 
zapewni bezpieczeństwo dostaw wody zarówno dla naszej Gminy Kąty Wrocławskie jak  
i miasta Wrocławia.  
 
Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr1 przy ul. 
Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik. 
Trwają roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich prowadzone przez firmę MAXBUD ABJ z 
Wrocławia. Inwestycja obejmuje wykonanie łącznika, w którym mieścić się będą 
pomieszczenia dydaktyczne, świetlica szkolna i pokój dla nauczycieli oraz o salę sportową - o 
wymiarach 24x14 metrów z szatniami (osobno dla chłopców i dziewcząt) posiadającymi 
węzły sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. 
Termin zakończenia robót planowany jest na koniec 2013r. a uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie na początku 2014 roku. 

 
 
Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym w Kątach Wrocławskich 
Trwa budowa dróg na osiedlu Kwiatowym w Kątach Wrocławskich wraz z kanalizacją 
deszczową odprowadzającą wody opadowe z nawierzchni jezdni i chodników.  
Zakres robót obejmuje wykonanie dróg ul. Słonecznikowej, Konwaliowej, Nasturcjowej, 
Irysowej, Jaśminowej, Makowej cz.”A” i Makowej cz. „B”. 
Kanalizacja deszczowa powstanie w ulicach: Słonecznikowej, Konwaliowej, Nasturcjowej, 
Storczykowej, Różanej, Makowej cz.”A” i Makowej cz. „B”.  
Wykonawcą robót jest firma BUDROMOS sj z Legnicy 

 
 
Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich 
Wykonawca wstrzymał roboty związane z układaniem nawierzchni targowiska oraz 
wykonaniem oświetlenia. Wznowienie robót nastąpi po nastaniu sprzyjających warunków 
atmosferycznych. 
Inwestycja zapewni mieszkańcom i kupcom komfortowe korzystanie z terenu targowego, 
poprzez uporządkowanie terenu miejsc targowych, dostępu do toalet, wody bieżącej oraz 
oświetlenia placu.  
Zadanie obejmuje: utwardzenie terenu pod targowisko, odwodnienie powierzchni placu 
targowego, montaż kontenera z toaletami, wykonanie oświetlenie placu targowego, budowę 
drogi dojazdowej i wyjazdowej z targowiska, wykonanie częściowego przekrycia targowiska. 

 
O dalszych inwestycjach będziemy pisać w kolejnych biuletynach. 

Wydział PRiI 

 
 
Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich 
Wykonawca wstrzymał roboty związane z układaniem nawierzchni targowiska oraz 
wykonaniem oświetlenia. Wznowienie robót nastąpi po nastaniu sprzyjających warunków 
atmosferycznych. 
Inwestycja zapewni mieszkańcom i kupcom komfortowe korzystanie z terenu targowego, 
poprzez uporządkowanie terenu miejsc targowych, dostępu do toalet, wody bieżącej oraz 
oświetlenia placu.  
Zadanie obejmuje: utwardzenie terenu pod targowisko, odwodnienie powierzchni placu 
targowego, montaż kontenera z toaletami, wykonanie oświetlenie placu targowego, budowę 
drogi dojazdowej i wyjazdowej z targowiska, wykonanie częściowego przekrycia targowiska. 

 
O dalszych inwestycjach będziemy pisać w kolejnych biuletynach. 

Wydział PRiI 

Uroczyste wręczenie medali

W drugim półroczu 2012r. Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił 
z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie dla 10 par. Uroczyste wręczenie medali odbyło się 27 grudnia 2012r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Pary stawiły się wraz 
z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi, by odebrać medale z rąk Burmistrza Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie Antoniego Kopcia W tym roku jubileusze długoletniego pożycia 
małżeńskiego obchodzili Państwo: Genowefa i Stanisław Senderscy, Janina i Antoni 
Gidzińscy, Leokadia i Henryk Gadomscy, Józefa i Wodzisław Biber, Lubomira 
i Kazimierz Jatczak, Czesława i Józef Matejo, Janina i Jan Nowak, Maria i Paweł 
Rakowscy, Teresa i Tadeusz Rogalińscy, Romualda i Włodzimierz Madejscy. Jubilatom 
ponownie składamy życzenia wielu wspólnych lat życia w zdrowiu i radości.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
oraz pracownicy Urzędu.

SETNE URODZINY !

Z radością informujemy, że dnia 19.01.2013r. mieszkanka naszej Gminy  Pani 
Antonina Bagińska obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej uroczystej okazji jeszcze 
raz składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu lat w szczęściu i zdrowiu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
oraz pracownicy Urzędu.
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życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu lat  
w szczęściu i zdrowiu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
oraz pracownicy Urzędu.
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juBiLeuSzoWe PrzedSTaWieNie 
jaSełKoWe W SzKoLe W SmoLCu

Dnia 20.01.2012r w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, 
odbyło się XV jubileuszowe przedstawie-
nie jasełkowe, przygotowane przez Jadwi-
gę Trojnar oraz Barbarę Pyzio, nauczycielki 
naszej placówki. Tradycyjnie zaszczycili nas 
swoją obecnością przedstawiciele władz 
gminy, organizacji pozarządowych oraz 
duchowieństwa. Gościliśmy ks. Prałata Al-
fonsa Jurkiewicza, proboszcza parafii ks. 
Andrzeja Ilnickiego, wiceburmistrza Mie-
czysława Repsa, przewodniczącą Rady Gmi-
ny Zofię Kozińską, sołtysa wsi Hieronima 
Kurysia, przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich Henrykę Rybak oraz Związku 
Emerytów i Rencistów Halinę Wiśniowską. 
Na tle imponującej dekoracji nasi uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętności aktor-
skie, wprawiając licznie zebranych widzów 
w zachwyt. Duże wrażenie wywarł również 
chór prowadzony przez Panią dyrektor Re-
natę Kowalczyk, składający się z uczniów, 
nauczycieli, pracowników i absolwentów 
szkoły. W imieniu zebranych gości, słowa 
podziękowania za trud włożony w przygo-
towanie widowiska złożył artystom ksiądz 
proboszcz. Dziękujemy za przybycie i zapra-
szamy za rok. 

Organizatorzy

Jubileuszowe przedstawienie jasełkowe w szkole w Smolcu. 

Dnia 20.01.2012r w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, odbyło się 
XV jubileuszowe przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez Panią Jadwigę Trojnar oraz Barbarę 
Pyzio, nauczycielki naszej placówki. Tradycyjnie zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele 
władz gminy, organizacji pozarządowych oraz duchowieństwa. Gościliśmy ks. Prałata Alfonsa 
Jurkiewicza, proboszcza parafii ks. Andrzeja Ilnickiego, wiceburmistrza Mieczysława Repsa, 
przewodniczącą Rady Gminy Zofię Kozińską, sołtysa wsi Hieronima Kurysia, przewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich Henrykę Rybak oraz Związku Emerytów i Rencistów Halinę Wiśniowską. Na tle 
imponującej dekoracji nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wprawiając 
licznie zebranych widzów w zachwyt. Duże wrażenie wywarł również chór prowadzony przez Panią 
dyrektor Renatę Kowalczyk, składający się z uczniów, nauczycieli, pracowników i absolwentów szkoły. 
W imieniu zebranych gości, słowa podziękowania za trud włożony w przygotowanie widowiska złożył 
artystom ksiądz proboszcz. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok.  

          Organizatorzy 

 

SPoTKaNie oPłaTKoWe W małKoWiCaCH
27 stycznia 2013 r. odbyło się w Małkowicach Spotkanie Opłatkowe. W świątecznej atmos-
ferze i wystroju wnętrza pani sołtys przywitała przybyłych gości i mieszkańców Małkowic. 
Następnie ksiądz proboszcz poprowadził modlitwę i nadszedł czas na wspólne dzielenie 
się opłatkiem. W dzisiejszych czasach, gdy każdy zajęty jest swoimi sprawami, takie chwile 
zatrzymania, zastanowienia nad drugim człowiekiem, refleksja nad tym, czego mu życzyć 
są bardzo potrzebne.
Toast noworoczny został wzniesiony przez pana wiceburmistrza. A po ciepłym posiłku  
w programie pt. „Skarbiec polski” zaprezentował się wrocławski chór „Piastuny”. Głosy wy-
stępujących brzmiały niezwykle barwnie, a dodatkową atrakcją były stroje występujących 
przypominające te z czasów dawnej świetności Rzeczpospolitej.  Niewątpliwie, gdy obecni 
w małkowickiej świetlicy zamknęli oczy słuchając kolejnych utworów mogli odnieść wraże-
nie, że są w operze. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna. 
Idea tzw. spotkań opłatkowych jest piękna i wartościowa. Integracja i wspólne świętowanie 
sprzyjają tworzeniu więzi, a one stanowią przecież o naszym udanym życiu. Zatem mimo 
niezrozumiałym braku chęci społeczności warto inwestować w ich organizację, bowiem być 
może ci, którzy byli w tym roku przekonają kolejnych i w 2014 chętnych do uczestnictwa  
w spotkaniu opłatkowym będzie  jeszcze więcej. 

Monika Wiejacka, fot. J. Kotwicki 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W MAŁKOWICACH 
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zamknęli oczy słuchając kolejnych utworów mogli odnieść wrażenie, że są w operze. Po części 
oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna.  
 Idea tzw. spotkań opłatkowych jest piękna i wartościowa. Integracja i wspólne świętowanie 
sprzyjają tworzeniu więzi, a one stanowią przecież o naszym udanym życiu. Zatem mimo 
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rodziCe Też uCzą Się języKa  
aNGieLSKieGo

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  w  IX Priorytecie (Rozwój wyksztalce-
nia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obsza-
rach wiejskich) w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 
Wrocławskich realizowany jest projekt unijny 
„Five o`clock czyli język angielski dla doro-
słych w Kątach Wrocławskich”. Podobnie jest  
w projekcie dla dzieci „English is fun” prowa-
dzi go Pani Marzena Adamus (mikroprzedsię-
biorstwo Języki Obce Robinson) w partner-
stwie ze szkołą podstawową.
W ramach środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w projekcie „Five o`clock” 
uczestniczą mieszkańcy gminy Kąty Wro-
cławskie, głównie rodzice „Jedynki”. Zajęcia 
z języka angielskiego odbywają się dwa razy  
w tygodniu w 4 grupach. Nauka oparta jest na 
metodzie „Play me” w wersji dla dorosłych. 
Udział w projekcie jest bezpłatny, wszyscy 
benificjenci otrzymali w ramach przyznanych  
z EFS środków pomoce dydaktyczne.
Pomysł na przystąpienie do konkursu w ra-
mach POKL zrodził się na spotkaniu dyrektora 
szkoły  z rodzicami, którzy także chcą się uczyć 
języków obcych. Dla wielu osób możliwość 
uczestnictwa w takim szkoleniu w miejscu ich 
zamieszkania jest znakomitą okazją do zdo-

bywania i podnoszenia kompetencji 
językowych. Z jednej strony są one 

WyjąTKoWy CzłoWieK  
o WieLKim SerCu

23 stycznia 2013 roku miało miejsce nieco-
dzienne spotkanie. Do Kątów Wrocławskich 
przyjechał wyjątkowy gość - ksiądz Roman 
Rusinek, Pallotyn, który pracował na misjach  
w Rwandzie oraz na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej. Spotkanie zainicjował katecheta pan 
Adam Wilczyński, a zorganizowane ono zo-
stało przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Kątach Wrocławskich.
W tym dniu już od samego rana Misjonarz 
spotkał się z dziećmi w Przedszkolu Sióstr 
Elżbietanek, następnie odwiedził Przedszkole 
Publiczne mieszczące się przy ulicy Drzymały. 
O godzinie 10.00 ksiądz Roman przemówił 
do wielu młodych ludzi w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. 
Na  spotkaniu byli obecni uczniowie klas IV-
-VI oraz dyrektorzy ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Kardynała Bolesława Kominka, a także 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wro-
cławskich. Cieszy mnie fakt, że na spotkaniu 
były obecne  dzieci i młodzież wraz ze swoimi 

potrzebne do zwiększenia własnej atrakcyj-
ności na rynku pracy, ale i poprzez obser-
wacje rodziców dzieci  są bardziej zmoty-
wowane do nauki języków obcych.
Oba projekty będą realizowane do końca 
roku szkolnego. Życzę wszystkim uczest-
nikom, zarówno tym młodszym, jak i star-
szym, dużego przyrostu wiedzy i dobrze na-
pisanych testów końcowych.

Lidia Reps  dyrektor szkoły-koordynator projekt

Rodzice też uczą się języka angielskiego 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w  IX Priorytecie (Rozwój 
wyksztalcenia i kompetencji w regionach , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne  na 
obszarach wiejskich) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka                       
w Kątach Wrocławskich realizowany jest projekt unijny „Five o`clock czyli język angielski dla 
dorosłych w Kątach Wrocławskich” . Podobnie jest w projekcie dla dzieci „English is fun” 
prowadzi go Pani Marzena Adamus (mikroprzedsiębiorstwo Języki Obce Robinson )                     
w partnerstwie ze szkołą podstawową. 

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie „Five o`clock” 
uczestniczą mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie, głównie rodzice „Jedynki”. Zajęcia  z języka 
angielskiego odbywają się  dwa razy w tygodniu w 4 grupach. Nauka oparta jest na metodzie 
„Play me” w wersji dla dorosłych.   

Udział w projekcie jest bezpłatny, wszyscy benificjenci otrzymali w ramach 
przyznanych z EFS środków pomoce dydaktyczne. 

Pomysł na przystąpienie do konkursu w ramach POKL zrodził się na spotkaniu 
dyrektora szkoły  z rodzicami, którzy także chcą się uczyć języków obcych. Dla wielu osób 
możliwość uczestnictwa w takim szkoleniu w miejscu ich zamieszkania jest znakomitą okazją 
do zdobywania i podnoszenia kompetencji językowych. Z jednej strony są one potrzebne do 
zwiększenia własnej atrakcyjności na rynku pracy, ale i poprzez obserwacje rodziców dzieci  
są bardziej zmotywowane do nauki języków obcych. 

Oba projekty będą realizowane do końca roku szkolnego. Życzę wszystkim 
uczestnikom, zarówno tym młodszym , jak i starszym, dużego przyrostu wiedzy i dobrze 
napisanych testów końcowych. 

Lidia Reps  dyrektor szkoły-koordynator projekt 

    

 

opiekunami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Kątach Wrocławskich 
oraz z Niepublicznego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno –Wychowawczego im. Jana Pawła II 
w Jaszkotlu. 
Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz dzie-
kan Ryszard Reputała – proboszcz z parafii 
Kąty Wrocławskie, który wręczył dyplomy  
i nagrody za konkurs biblijny, zorganizowany 
przeze mnie dla uczniów Szkoły podstawowej 
nr 1. Z satysfakcją chciałbym poinformować, 
że pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Wójciak  
z klasy VI b i otrzymała główną nagrodę Pismo 
Święte Starego i Nowego Testamentu. 
Wieczorem w Sali GOKiS ksiądz Rusinek spo-
tkał się z mieszkańcami gminy Kąty Wrocław-
skie. W tym niecodziennym wieczorze wziął 
udział ksiądz profesor dr hab. Mieczysław 
Kogut,  proboszcz z Sośnicy oraz ksiądz Piotr 
Kijek, proboszcz ze Świdnicy Polskiej. 
Misjonarz opowiedział o swoich doświadcze-
niach wyniesionych z pracy na misjach, doda-
jąc przy tym wiele ciekawostek i wspomnień 
zabawnych wydarzeń. Mówił o dzieciach Afry-
ki, o ich życiu codziennym, problemach, zaba-
wach oraz o ich marzeniach, a jest ich wiele. 
Marzą miedzy innymi o wodzie, jedzeniu  
o prawdziwym domu, możliwości pójścia 
do szkoły, o prawdziwym boisku. Wspólnie 
obejrzeliśmy film przedstawiający życie dzieci  
w krajach misyjnych. Widzowie byli zasko-
czeni, a nawet przerażeni ubóstwem, nędzą  
i wielkimi problemami, z jakimi muszą bory-
kać się dzieci i młodzież tych krajów. Ksiądz 
prelegent wspomniał o pierwszych objawie-

cd. str. 6

Wyjątkowy człowiek o wielkim sercu 
23 stycznia 2013 roku miało miejsce niecodzienne spotkanie. Do Kątów Wrocławskich 

przyjechał wyjątkowy gość - ksiądz Roman Rusinek, Pallotyn, który pracował na misjach w 
Rwandzie oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Spotkanie zainicjował katecheta pan Adam 
Wilczyński, a zorganizowane ono zostało przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach 
Wrocławskich. 

 
 W tym dniu już od samego rana Misjonarz spotkał się z dziećmi  
w Przedszkolu  Sióstr Elżbietanek, następnie odwiedził Przedszkole Publiczne mieszczące się 
przy ulicy Drzymały. O godzinie 10.00 ksiądz Roman przemówił do wielu młodych ludzi w 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Na  spotkaniu byli obecni 
uczniowie klas IV-VI oraz dyrektorzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława 
Kominka, a także ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. Cieszy mnie fakt, że na 
spotkaniu były obecne  dzieci i młodzież wraz ze swoimi opiekunami ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz z Niepublicznego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaszkotlu.  

Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz dziekan Ryszard Reputała – proboszcz z parafii 
Kąty Wrocławskie, który wręczył dyplomy i nagrody za konkurs biblijny, zorganizowany 
przeze mnie dla uczniów Szkoły podstawowej nr 1. Z satysfakcją chciałbym poinformować, że 
pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Wójciak z klasy VI b i otrzymała główną nagrodę Pismo 
Święte Starego i Nowego Testamentu.  

Wieczorem w Sali GOKiS ksiądz Rusinek spotkał się z mieszkańcami gminy Kąty 
Wrocławskie. W tym niecodziennym wieczorze wziął udział ksiądz profesor dr hab. 
Mieczysław Kogut,  proboszcz z Sośnicy oraz ksiądz Piotr Kijek, proboszcz ze Świdnicy 
Polskiej.  
  Misjonarz opowiedział o swoich doświadczeniach wyniesionych z pracy na misjach, 
dodając przy tym wiele ciekawostek i wspomnień zabawnych wydarzeń. Mówił o dzieciach 



GoKiS oGłaSza
nabór dziewczynek do sekcji piłki ręcznej. 
Roczniki 2001 i młodsze.  
informacje: 605 033 683
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doTaCje CeLoWe
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spor-
tu w Gminie Kąty Wrocławskie w 2013 roku został 
rozstrzygnięty.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie infor-
muje, że został rozstrzygnięty II konkurs na Realiza-
cję zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w Gminie Kąty Wrocław-
skie w 2013 roku. Do konkursu przystąpiło 14  
Stowarzyszeń z terenu Gminy Kąty Wrocławskie. 
Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane pozy-
tywnie. Dotacji celowych udzielono  dla następują-
cych klubów:

Dotacje celowe 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w Gminie Kąty Wrocławskie w 2013 roku został rozstrzygnięty. 

 Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że został rozstrzygnięty II 
konkurs na Realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w Gminie Kąty Wrocławskie w 2013 roku. Do konkursu przystąpiło 14  Stowarzyszeń z 
terenu Gminy Kąty Wrocławskie. Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane pozytywnie. 
Dotacji celowych udzielono  dla następujących klubów: 

 

Nazwa zadania Nazwa organizacji Przyznana kwota 
dotacji 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości Smolec 

Klub Sportowy Sokół 
Smolec 30.000 zł. 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości 
Pietrzykowice 

Ludowy Klub Sportowy 
PUMA Pietrzykowice  60.000 zł. 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości Sadków 

 
Ludowy Klub Sportowy 
Sadowice  
 

30.000 zł. 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości Sadowice 

Uczniowski Klub 
Sportowy Orzeł Sadków 60.000 zł. 

 
Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości 
Strzeganowice 

Klub Sportowy TYTAN 
Strzeganowice  15.000 zł. 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości Zachowice 

Klub Sportowy LZS 
Zachowice  15.000 zł. 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości 
Gniechowice 

Ludowy Klub Sportowy 
„Błękitni” Gniechowice  15.000 zł. 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości 
Bogdaszowice 

LZS Ambrozja 
Bogdaszowice  15.000 zł. 

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek 
seniorskich koszykówki  na terenie 
miasta Kąty Wrocławskie ” 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Kątecki Klub 
Sportowy MAXIMUS  

45.000 zł. 

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
organizowanie zawodów w 
zakresie uprawiania zapasów na 
terenie miasta i gminy Katy 
Wrocławskie 

Uczniowski Klub 
Sportowy TYGRYSY  40.000 zł. 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości Czerńczyce 

 
Klub Sportowy 
Czerńczyce WHATE BAT 
 
 

7.500 zł. 

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
organizowanie zawodów w 
zakresie tenisa ziemnego w 
miejscowości Smolec 

Klub tenisowy” 
RETURN” Smolec 7.500 zł. 

Rozwijanie rekreacji fizycznej, 
sportu i turystyki w zakresie 
organizacji biegów na terenie 
miasta i gminy Kąty Wrocławskie 

Klub Biegacza Kąty 
Wrocławskie 9.000 zł. 

Szkolenie młodzieży oraz 
organizowanie rozgrywek piłki 
nożnej w miejscowości Kąty 
Wrocławskie 

Klub Sportowy 
Bystrzyca Kąty 
Wrocławskie. 

240.000 zł. 

 
Informujemy również, że w dniu 11-02-2013 roku został ogłoszony konkurs ofert na 
realizacje zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2013 roku na realizacje 
następujących zadań: 
 
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
3. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
4. Działalności na rzecz integracji i aktywizacji seniorów  na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 
5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 
Wszelkie informacje na temat konkursów udziela wydział ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi  Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Tel.71 3907228 lub  71 3907155. 

Zapraszamy do współpracy 
Violetta Bigda Kierownik wydziału  

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMIG Kąty Wr. 

8 marCa Na SPorToWo
Z okazji święta kobiet GOKiS w Kątach Wrocław-
skich zaprasza do udziału w otwartym turnieju piłki 
nożnej halowej. Zgłoszenia mailowo do 28 lutego 
(hala@gokis.katywroclawskie.com). Drużyny mak-
symalnie 8 osobowe z udziałem minimum 1 kobiety 
w składzie. Wpisowe 20 zł od zawodnika, zapew-
niamy napoje, ciepły posiłek oraz niespodzianki dla 
najlepszych. Start imprezy sobota 3 marca od godzi-
ny 9.00. Zapraszamy do udziału i kibicowania.

zaPaŚNiK daWid  
KLimeK SzuKa SPoNSora

Dawid Klimek jest wychowankiem KS „Tygrysy”,  
a obecnie trenuje już pod okiem trzykrotnego Me-
dalisty Olimpijskiego Józefa Tracz. Dawid jest m.in. 
zdobywcą brązowego medalu Mistrzostw Europy 
juniorów. Jest jednym z najbardziej utalentowanych 
młodych sportowców w Polsce i największą nadzie-
ją polskich zapasów i polskiego sportu na Medal 
Olimpijski w 2016 roku w Brazylii.
By móc zdobyć medal dla Polski, Dawid potrzebuje 
sponsora, który pokryje koszty związane z wyczyno-
wym uprawianiem sportu. Kontakt z zawodnikiem 
za pośrednictwem Hieronima Kurysia 
hirek_kurys@tlen.pl, tel. 605 745 010.

WS

KroNiKa  Koła
3 stycznia 2013r. Skarbnik Koła Pani Elżbieta Cieślic-
ka, przyjmowała pierwszy raz w tym roku opłaty za 
wędkowanie. W pierwszym dniu opłatę wniosło 20 
członków. 
12 stycznia 2013r. Odbyło się  zebranie sprawoz-
dawczo - wyborcze Koła, na którym przedstawiono 
w skrócie prace Koła, wybrano Prezesa Koła, nowy 
Zarząd, delegatów na Zjazd Okręgowy oraz Komi-
sje Rewizyjną. Prezesem został ponownie Piotr 
Stokłosa, nowy Zarząd: Ireneusz Antosik, Krzysztof 
Witaszek, Wiesław Cholewa, Roman Ciereszko, Ja-
cek Tul, Michał Stokłosa, Arkadiusz Rajch, Robert 
Hamulczyk, Sylwester Kocik, Piotr Chwastyk, Artur 
i Darek Ziemińscy, Zdzisław Aleksandrowicz, Miro-
sław Pawlik. Delegaci: Jacek Tul, Krzysztof Witaszek, 
Artur Ziemiński. Komisja Rewizyjna: Bogdan Skube-
ra, Mariusz Furtak, Jan Strugała.
17 stycznia 2013r. Pierwsze zebranie nowego Za-
rządu. Tematami było: podsumowanie zebrania. 
Przyznanie srebrnej odznaki PZW, która to otrzymał 
kolega Wiesław Cholewa i wybrano funkcje zarządu.
Więcej informacji na temat pracy Koła znajdziecie 
na naszej stronie internetowej.
http://pzw.katywroclawskie.com/ 

Vice prezes do spraw organizacyjnych
Krzysztof Witaszek

WaLNe zGromadzeNie GmiNNej 
SPółKi WodNej W KąTaCH  

WroCłaWSKiCH
W dniu 1.02.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Kątach Wrocławskich odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Gminnej Spółki Wodnej na które przybyli 
delegaci reprezentujący wiejskie sekcje spółek wod-
nych z terenu gminy oraz przedstawiciele Lasów 
Państwowych, Starostwa Powiatowego, Dolnoślą-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we 
Wrocławiu, Rejonowego Związku Spółek Wodnych 
w Środzie Śląskiej i Gminy.
Delegatów szczegółowo poinformowano o budżecie 
roku 2012, ściągalności składek oraz wykonanych 
robotach w poszczególnych sekcjach.
Zakres rzeczowy wykonanych prac przedstawiał się 
następująco:
- konserwacja i remonty szczegółowych rowów me-
lioracyjnych na dł. 20,73 km;
- odmulenie i remonty przepustów drogowych na 
dł. 302 mb;
- udrożnienie i naprawa systemów drenarskich na 
obszarze 5,5 ha, w tym: odmulenie i remonty 42 

niach Matki Bożej w Kibeho – miejscowości 
położonej w samym sercu Afryki. 
Ksiądz Roman, poruszony losem rwandyjskich 
dzieci, chociaż już nie jest w Afryce, to nie 
przestał działać na ich rzecz. W wielu szkołach 
prowadzi katechezy misyjne, głosi kazania  
w polskich parafiach. Mocno jest zaangażowa-
ny w Adopcję Serca, dzięki której ludzie dobrej 
woli podejmują się finansowego utrzymania 
konkretnych dzieci w Rwandzie.
Jestem bardzo wdzięczny, że pomimo licznych 
obowiązków ksiądz Misjonarz zechciał się  
z nami spotkać i podzielić swoimi przeżycia-
mi. Również wyrazy wdzięczności kieruję do 
dyrektorów wyżej wymienionych placówek za 
pomoc w organizacji tego wyjątkowego dnia.
Już wiem, że to spotkanie przyniosło owoce, 
ponieważ po rozmowie z uczniami stwierdzi-
łem, że przejęli się losem afrykańskich dzieci, 
chcą pomagać im poprzez chociażby dalszą 
zbiórkę ostemplowanych znaczków.  Będą do-
ceniać pracę swoich rodziców, wychowawców 
i opiekunów, dziękując samemu Bogu i cieszyć 
się z tego, co mają oraz zapamiętają, że gdzieś 
daleko żyją ich rówieśnicy, którzy nie mają ta-
kiego szczęśliwego dzieciństwa.
Wzruszającą pamiątką tego dnia mogły być 
książki napisane przez Misjonarza oraz wyro-
by (kartki, rzeźby) własnoręcznie wykonane 
przez Afrykańczyków.

A. Wilczyński

ciąg dalszy ze str. 5
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Puchar Karpia Tandem Baits

Na stawie komercyjnym w Krobielowicach w dniach 30/31 lipca odbyły się 24 - godzinne 
zawody  wędkarskie  o  „Puchar  Karpia  Tandem  Baits”.  W  zawodach  ze  względu  na 
ograniczone miejsce do wędkowania wystartowało trzynaście 2-osobowych drużyn. Pogoda 
jak  i  w  poprzednich  zawodach  organizowanych  przez  nasze  Koło  nas  nie  rozpieszczała, 
deszcz i deszcz. Metoda połowu ryb była dowolna, można było wędkować na dwie wędki. Jak 
zawsze przed każdymi zawodami odprawa, losowanie stanowisk i chłopaki ruszyli na – łowy. 
O 9:00 sygnał do rozpoczęcia,  poszło do wody kilogramy zanęt. Pierwsze pięć minut i na 
brzegu ląduje pierwszy amur zawodów złowiony przez drużynę Antosik – Stokłosa, jak się 
później okazało silna ekipa tych zawodów. Do pierwszego ważenia zgłoszono 22 ryby,  do 
drugiego 17, trzeciego 24 i czwartego ważenia 2 sztuki ryb. Do ważenia można było zgłaszać 
tylko  karpia,  amura  i  karasia  o wadze od 1kg. Karasi  złapano dużo,  lecz  żaden nie miał 
minimum wyznaczonej wagi. Jak zawsze na organizowanych zawodach przez nasze Koło nie 
brakowało dobrego humoru, zabawy i opowieści wędkarskich o taaaaaakich rybach. Noc była 
ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
drużyny  zawodów.  Podczas  zawodów  złowiono  65  szt.  ryb  (karpie  i  amury)  o  wadze 
140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.

Wyniki zawodów:
1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
2. Jacek Tul – Piotr Tul 34,22kg
3. Wiesław Cholewa – Sylwester Kocik 15,42kg
4. Arkadiusz Rajch – Bogdan Skubera 13,70kg
5. Hamulczyk – Bogdan Kuczek 9,60kg
6. Ludwik Chwastyk – Piotr Chwastyk 9,26
7. Artur Ziemiński – Darek Ziemiński 7,81kg
8. Grzegorz Strugała – Andrzej Lisak 7,79kg
9. Kajdanek – Chomiuk 3,67kg
10. Krzysztof Witaszek – Rafał Żegadło 3,11kg
13. Marian Dziurda – Stasiak 0kg
13. Mariusz Dulęba – Michał Bigda 0kg
13. Jan Strugała – Pietrzak 0kg

Informujemy również, że w dniu 11-02-2013 roku 
został ogłoszony konkurs ofert na realizacje zadań 
publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2013 roku 
na realizacje następujących zadań:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-

twa narodowego
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości
4. Działalności na rzecz integracji i aktywizacji se-

niorów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych.
Wszelkie informacje na temat konkursów udziela 
wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
Tel.71 390 72 28 lub 71 390 71 55.
Zapraszamy do współpracy

Violetta Bigda Kierownik Wydziału 
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMIG 

Kąty Wr.

wylotów drenarskich i 12 studzienek rewizyjnych, 
przeczyszczenie 3.635 mb ciągów rurociągów dre-
narskich, wykopanie i przełożenie 1.245 mb drenar-
ki oraz wykonanie 497 mb nowych drenowań.
Na wykonanie powyższych prac dysponowano 
środkami w kwocie 658,5 tys. zł., które pochodziły 
z bieżących składek członków- 331,1 tys. zł, z do-
tacji celowej Gminy w kwocie 220,0 tys. zł, dotacji  
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwo-
cie 61,5 tys. zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  
w wysokości 30,0 tys. zł oraz z dodatkowych zleceń 
na kwotę 15,9 tys. zł.
W trakcie spotkania wywiązała się żywiołowa dysku-
sja o potrzebach w zakresie melioracji, współpracy 
spółek wodnych z Lasami Państwowymi oraz o po-
trzebie wprowadzenia dla wszystkich mieszkańców 
spójnego systemu opłat na potrzeby utrzymania 
urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowych 
w terenach zabudowanych.
W drodze głosowania podjęto uchwały o zatwier-
dzeniu sprawozdań z wykonania zadań rzeczo-
wo- finansowych i budżetu za rok 2012, w sprawie 
uchwalenia wysokości składek na rzecz spółki wod-
nej na rok 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia planu 
robót i budżetu na rok 2013.
Na podstawie przyjętej uchwały w roku 2013 obo-
wiązywać będzie stawka w wysokości 13 zł od jed-
nego hektara fizycznego gruntów. Plan rzeczowy 
na 2013 zakłada wykonanie ok. 20 km konserwacji 
rowów oraz ok. 5,3 ha drenowań na obszarze kon-
kurencyjnym wynoszącym 245 ha. Plan finansowy 
uwzględnia m.in. dotację ze środków gminy w kwo-
cie 192,6 tys. zł, która zostanie przekazana RZSW na 
dofinansowanie zadań melioracyjnych zgłaszanych 
przez rady sołeckie do projektu budżetu Gminy na 
rok 2013 r. oraz Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej.
Dokonano wyboru delegatów na Walne Zgroma-
dzenie Rejonowego Związku Spółek Wodnych  
w Środzie Śląskiej na którym reprezentować będą 
Gminną Spółkę Wodną delegaci: Przewodniczący 
GSW Eugeniusz Klimentowicz, Sebastian Kotlarz, 
Janusz Gidziński, Sławomir Pękala, Katarzyna Szady 
i Grzegorz Mitek.
Po raz kolejny Zarząd Gminnej Spółki Wodnej oraz 
Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych w 
Środzie Śląskiej bardzo wysoko ocenili współpracę 
z władzami Gminy rekomendując ją jako wzorową, 
chwaląc zaangażowanie i zainteresowanie sprawa-
mi spółek wodnych.

Wydz. GK

reKruTaCja do SP1 W KąTaCH  
WroCłaWSKiCH

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 
2013/2014 rozpocznie się po 15 marca 2013r. Zasady re-
krutacji oraz wzory koniecznych dokumentów (karta zapisu 
i stosowne oświadczenia) są dostępne na stronie interne-
towej szkoły (www.sp1katy.pl). 20 marca o godzinie 17:00 
w budynku szkoły przy ul. 1 Maja 59 odbędzie się zebranie 
informacyjne dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów. 
Zapraszamy rodziców / prawnych opiekunów dzieci sied-
mio i sześcioletnich. Dyrektor szkoły Lidia Reps



e-mail. info@rolwent.pl

Rolety!!Moskitiery
tel.516-940-573

www.rolwent.pl

Konserwator!domowy
Drobne prace remontowo- naprawcze
NOWOŚ

Ć!

- wymiana urzadzeń sanitarnych
- naprawa zatkanej wanny, zlewu
- wieszanie karniszy, montaż żyrandoli
           i wiele innych czynności 
       które są do zrobienia w domu

INFORMACJE Z UMIG

oGłoSzeNia droBNe 
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390 71 46

uBezPieCzeNia KuryŚ
Smolec ul. Różana, tel. 605 477 010
(prawdopodobnie najtańsze ubezpieczenia)
SPrzedam mieSzKaNie 
w Kątach Wrocławskich
tel. 606 984 700 lub 501 601 858
Biuro raCHuNKoWe 
Kąty Wrocławskie, Tel. 71 311 96 67
ProTeTyKa deNTySTyCzNa 
Kąty Wrocławskie ul. Staszica 5,  
tel. 71 795 10 37
Salon fryzjerski dla psów CHamPioN, 
Kobierzyce ul. Robotnicza 11b; tel. 502 692 074
GeomaT - usługi geodezyjne
tel. 603 168 613 
odLiCzeNie VaT dLa roLNiKóW 
Doradcy Euro Raport, tel. 690 964 646
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•	 przeznaczenie:		

dowolny	cel	konsumpcyjny

•	 kwota	kredytu:	do	10	000	PLN

•	 okres	kredytowania:	27	miesięcy

•	 karencja	w	spłacie:	3	miesiące	

KREDYT JUBILEUSZOWY 
Z OKAZJI 65 – LECIA
Banku Spółdzielczego  
w Kątach Wrocławskich 

www.bskw.pl
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY DLA KREDYTU JUBILEUSZOWEGO
RRSO	 wynosi	 13,54%	 i	 została	 wyliczona	 przy	 następujących	 założeniach:	 całkowita	 kwota	 kredytu	
w	wysokości	2	000,00	zł,	umowa	zawarta	w	dniu	03-01-2012	r.	na	okres	27	miesięcy,	oprocentowanie	
zmienne	 w	 wysokości	 8,50%,	 raty	 malejące,	 płatne	 ostatniego	 dnia	 każdego	 miesiąca,	 wysokość	
pierwszej	 raty	 81,59	 zł.	 Całkowity	 koszt	 kredytu	 wynosi	 294,94	 zł,	 na	 który	 składają	 się:	 odsetki	
w	wysokości	202,94	zł,	prowizja	za	udzielenie	kredytu	w	wysokości	4,60%	tj.	92,00	zł.	Całkowita	kwota	do	
zapłaty	przez	Kredytobiorcę	wynosi	2	294,94	zł.	
Ostateczne	warunki	kredytowania	zależą	od	wiarygodności	kredytowej	Klienta,	daty	wypłaty	kredytu	oraz	
daty	płatności	pierwszej	raty.

 

 
- usługi malarskie 
- tapetowanie 
- glazura 
- tynki dekoracyjne 
- układanie paneli i wykładzin 
- zabudowy GK 
- SPOSÓB NA PĘKNIĘTE ŚCIANY I SUFITY 
„ROBSON” Robert Perczak 
tel. 601 24 70 35; 609 85 07 87 
www.robson-remonty.pl 
 

Pomniki
Nagrobki

Grobowce
Demontaż do pogrzebu,

Podnoszenie zapadniętych
nagrobków, 

Ratalna sprzedaż 
nagrobków granitowych, 

oraz grobowców ziemnych.

Krzyżowice ul. Główna 14
tel: 607 152 668, 71 311 84 40      

www.zp24.pl

SKLEP RUDA MYSZA POLECA:
PASZE ( PROVIMI )

KARMY DLA PSÓW I KOTÓW 
(także na wagę)

WSZYSTKO DLA GOŁĘBI
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 

od 8:00 do 18:00
KĄTY WROCŁAWSKIE 

/czerwony dom/
ul.1go MAJA 69A
tel. 665 841 804

 

 

 

 

NNOOWWYY  SSKKLLEEPP  
OOBBUUWWNNIICCZZYY  

                                                  ZAPRASZAMY  

 

OTWARCIE !!! 
01.02.2013 

KKąąttyy  WWrrooccłłaawwsskkiiee  
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((OOssiieeddllee  WWiieeddeeńńsskkiiee  ––  TTBBSS--yy))  

Firma oFeruje  
uSłuGi SPrzęToWe:
 xKOPARKO – ŁADOWARKĄ
 xKOPARKĄ
 xŁADOWARKĄ
 xDŹWIGIEM
 xPODNOŚNIKIEM KOSZOWYM

Oferujemy także usługi 
ślusarskie i spawalnicze.

Kąty Wrocławskie,
kontakt:

 71 3166 192,
tel. 728 461 726, 
tel. 600 295 807



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

•  naprawa silników, hamulców oraz zawieszeń
•  diagnostyka i naprawa elektroniki – wszystkie 

marki
•  serwis klimatyzacji
•  przeglądy letnie oraz zimowe
•  montaż alarmów i czujników cofania – certyfikat

Bosch Car Service Kopeć

Moje
auto

ul. Spółdzielcza 17, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71/31-67-260, www.kopec.bosch-service.pl

Bosch Car Service... jakość i kompleksowa obsługa w zasięgu ręki

na dowolny cel                   bez poręczycieli
do 10 tys. zł               dla każdego

oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym tylko 6,98%*

stać Cię na więcej

* RRSO wynosi 18,31% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 1 500,00 zł, umowa 
zawarta w dniu 03.01.2012 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,98%, raty malejące, płatne ostatniego dnia 

każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 133,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 130,59 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 
55,89 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 4,98% tj. 74,70 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 1 630,59 zł. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 
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

 
  Z okazji „dnia kobiet”, w każdy parzysty dzień marca ,  

Chuck Norris w roli „Strażnika Kątów Wrocławskich” zaprasza 
wszystkie Panie do naszego Oddziału Banku Zachodniego WBK 
S.A. w Kątach Wrocławskich. Dla tych Pań, które skorzystają w 

tym czasie z kredytu gotówkowego, czeka miła niespodzianka na 
miarę Chucka Norrisa. Pamiętaj szczególnie o ósmym marca, w 
tym dniu każda Pani otrzyma kwiatek, (może nawet od samego 

Chucka Norrisa). Już dzisiaj zaplanuj ten czas  
w 1 Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A.  

w Kątach Wrocławskich   
  

Serdecznie Zapraszamy !!! 
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go Chucka Norrisa).

Już dzisiaj zaplanuj 
ten czas  w 1 Oddziale 

Banku Zachodniego WBK S.A. 
w Kątach Wrocławskich  

Serdecznie Zapraszamy !!!
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Zespół redakcyjny: 
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Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Przygotowanie, skład i druk: 
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ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPDÓW
Gospodarowanie odpadami zaczyna się od świadomości a następnie decyzji każ-
dego z nas. Czy każdy wie ile wytwarza odpadów komunalnych? Z danych, który-
mi dysponujemy wynika, że „statystyczny”  mieszkaniec naszej gminy wytwarza 
380 kg rocznie odpadów -  to znaczy, że czteroosobowa rodzina produkuje ich 
aż 1.520 kg rocznie!!! Około 95% wytworzonych odpadów trafiało na składowi-
ska. Segregowano zaledwie 5%, a średnio jedna tona odpadów komunalnych 
zawiera:
● 14% tworzyw sztucznych, 
● 8 % szkła 
● 19% papieru i tektury 
● 36% odpadów organicznych.
To znaczy,  że w jednej tonie odpadów jest aż  410 kg surowców wtórnych,  które 
powinny być poddane recyklingowi oraz 360 kg odpadów biodegradowalnych, 
które powinny być kompostowane. W gospodarowaniu odpadami  musimy  
przede wszystkim starać się unikać powstawania odpadów. Nie jesteśmy jednak 
w stanie całkowicie zapobiec ich powstawaniu, dlatego będziemy  je segrego-
wać. W naszej gminie będą funkcjonować dwa systemy segregacji tj. system 
workowy obecnie funkcjonujący jako pilotaż oraz system z użyciem pojemni-
ków zbiorczych. Zasada w obu systemach będzie taka sama. Do recyklingu, to 
jest przetworzenia i ponownego użycia trafią surowce wtórne, a więc tworzywa 
sztuczne, szkło i papier. 
Do pojemników lub worków na tworzywa sztuczne wrzucamy:
butelki z tworzywa PET po napojach, opakowania po chemii gospodarczej  
z możliwością rozszerzenia o opakowania wielomateriałowe tj. kartony typu te-
trapak oraz metalowe puszki. 

Do pojemników lub 
worków na szkło należy 
wrzucać:

 opakowania szklane tj. 
butelki i słoiki szklane 
po napojach i żywności, 

szklane opakowania po kosmetykach.
Do pojemników lub worków na papier należy wrzucać: 
makulaturę  gazety, czasopisma, katalogi, książki w miękkich okładkach lub bez 
okładek, zeszyty, worki papierowe, karton, tekturę.
Ze strumienia odpadów należy wysegregować również odpady biodegradowal-
ne i zielone tj. resztki żywności bez opakowania, żywność przeterminowaną, od-
pady kuchenne z warzyw surowych i gotowanych oraz owoców, części zielone 
roślin, trawę, liście, zużytą ściółkę zwierząt domowych. Odpady te powinny tra-
fić do kompostownika lub pojemnika z oznakowaniem „bio”. Pozostałe odpady 
wrzucamy do pojemników, które znajdują się na naszych nieruchomościach - są 
to zielone pojemniki SM 110 lub aluminiowe SM 1100.
Częstotliwość opróżniania pojemników na odpady zmieszane  pozostaje bez 
zmian tj. pojemniki będą opróżniane jeden raz w tygodniu. Surowce gromadzo-
ne w workach będą odbierane od właścicieli nieruchomości co dwa tygodnie, 
a  latem tj. w okresie czerwiec-sierpień tworzywa sztuczne  1 raz w tygodniu.  
Odpady z pojemników „bio” będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie w okresie 
wrzesień-maj, 1 raz w tygodniu w okresie czerwiec-sierpień . 
Worki do segregacji będą zakupione i dostarczone mieszkańcom przez firmę 
wyłonioną w przetargu przez gminę, która będzie realizować zadanie „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów na terenie miasta i gminy”. Worki będą dostarcza-
ne  na tzw. wymianę,  przy odbiorze pełnych worków otrzymamy nowe worki 
do dalszej segregacji. Mieszkańcy nie będą uiszczać opłaty za worki. Również 
pojemniki na odpady „bio” mieszkańcy otrzymają w ramach zorganizowanego 
przez gminę systemu. Prowadzone będą również dodatkowo wiosną i jesienią 
zbiórki sprzętu AGD i RTV oraz sprzętów wielkogabarytowych.

W kWietniu zbiórka zużytego sprzętu  
elektrycznego agD i rtV

Jeśli masz zbędny lub zepsuty sprzęt taki jak np: pralka, lodówka, suszarka, 
mikrofalówka, drukarka, wiertarka, kamera, monitor lub radio to w kwietniu 
możesz go oddać do recyklingu. Poniżej podajemy harmonogram objazdowej 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  realizowanej  na tere-
nie naszej gminy przez firmę ElektroRec  Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu.
06.04.2013r.
pierwsza sobota kwietnia godz. 8.00-16.00 Mokronos Dolny, Mokronos Górny, 
Smolec, Krzeptów, Kębłowice, Skałka, Samotwór
13.04.2013r.
druga sobota kwietnia godz. 8.00-16.00 Zabrodzie, Cesarzowice, Zybiszów, 
Jaszkotle, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Rybnica, Baranowice, 
Bliż, Strzeganowice, Różaniec, Sośnica, Sadków, Sadowice, Małkowice, Romnów, 
Stoszyce, Bogdaszowice
20.04.2013r.
trzecia sobota kwietnia godz. 8.00-16.00 Kilianów, Szymanów, Kamionna, 
Czerńczyce, Zachowice,  Stradów, Górzyce, Gniechowice, Krobielowice, Wojtko-
wice, Wszemiłowice, Jurczyce 
27.04.2013r.
czwarta sobota kwietnia godz. 8.00-16.00 Kąty Wrocławskie Rynek, ul. Świd-
nicka, ul. Okulickiego, ul. Barlickiego, ul. Sikorskiego, ul. Magistracka, ul. Parko-
wa, ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Kościuszki, ul. Strażacka, ul. Norwida, ul. Zwycię-
stwa, ul. Słoneczna, ul. Sobótki, ul. Brzeska, ul. Spacerowa, ul. Wrocławska, ul. 
Mireckiego, ul. Wolności, ul. Lipowa, ul. Dębowa, ul. Platanowa, ul. Grabowa, ul. 
Staszica, ul. Popiełuszki ul. Zielińskiego, ul. Roślinna, ul. Spokojna, ul. Radłowa, 
ul. Przemysłowa, ul. Grunwaldzka, ul. Jagiełły, ul. Nowowiejska, ul. Spółdzielcza, 
ul. Sybiraków, ul. Legionów, ul. Okrzei, ul. Chabrowa, ul. Kwiatowa, ul. Goździ-
kowa, ul. Bzowa, ul. Słonecznikowa, ul. Konwaliowa, ul. Nasturcjowa, ul. Mako-
wa, ul. Storczykowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa, ul. Irysowa, ul. Wrzosowa ul. 1 
Maja, ul. Kołłątaja, ul. Jana Pawła II, ul. Modrzewiowa, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, 
ul. Czereśniowa, ul. Wierzbowa, ul. Akacjowa, ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul. 
Drzymały, ul. Polna, ul. Żeromskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Piotra Skargi, ul. Fa-
bryczna.
Zwracamy się z prośbą o wystawienie tylko  zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny do firmy ElektroRec  
tel. 603 760 588, 783 299 772 

WOŚiR

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja"

życzą
Zofia Kozińska

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich

Mieczysław Reps
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie

WESOŁYCH 
ŚWIĄT



przeDsiębiorco!
Informujemy, że od 1 stycznia 2012r. dane 
wszystkich przedsiębiorców znajdują  się  
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG). Ewidencja jest 
jawna i ogólnodostępna na stronie interne-
towej Ministerstwa Gospodarki (www.firma.
gov.pl). Wszystkie zmiany zgłaszacie Pań-
stwo nadal w urzędzie. Nowością jest, możli-
wość dokonania tych zmian w każdym urzę-
dzie miasta lub gminy na terenie całej Polski 
niezależnie od miejsca zamieszkania. Regu-
lują to przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  
o swobodzie działalności gospodarczej, które 
znoszą właściwość miejscową  obowiązującą 
dotychczas. Jeśli nie znajdziecie Państwo na 
wyżej wymienionej stronie swoich danych 
lub są one w jakimś zakresie nieaktualne to 
prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta 
i Gminy w Kątach Wrocławskich do pokoju 
nr 4 celem aktualizacji wpisu w rejestrze.                     
Wszelkie zmiany dokonywane w CEIDG są 
nieodpłatne.
Zachęcamy do korzystania z wyżej  wymie-
nionej strony.

Wydział Spraw Obywatelskich

INFORMACJE Z UMIG

Dnia 28 lutego 2013 roku odbyła się XXX sesja 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. Tema-
tami przewodnimi były:
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciw-
powodziowe gminy. informacja o terenach 
zagrożonych powodziami pod kątem uchwa-
lanych planów zagospodarowania prze-
strzennego.
Na terenie Gminy działają cztery Jednostki 
Operacyjno-Techniczne Ochotniczych Straży 
Pożarnych: Gniechowice, Małkowice, Smolec, 
Zachowice. W gminnych OSP jest 54 czynnych 
członków. Czynione są starania w celu zachę-
cenia młodzieży do tej działalności. Obowiąz-
kiem gminy jest zapewnienie gotowości bojo-
wej. W tym celu niezbędnym staje się zakup 
nowszych samochodów, w tym roku planuje 
się zakup samochodu do OSP w Smolcu, wcze-
śniej zakupiony został nowy samochód do 
Gniechowic przy finansowym udziale Gminy. 
na zaproszenie przewodniczącego komisji 
spraw społecznych czesława pudlika przy-
byli komendanci wszystkich jednostek oraz 
komendant i prezes Gminny OSP w celu omó-
wienia rodzaju działań, spraw i problemów, 
które trzeba pilnie załatwić. Główną i bardzo 
pilną zgłaszaną sprawą jest potrzeba przeszko-
lenia członków OSP z zakresu ratownictwa 
medycznego i kierowania ruchem drogowym. 
Działania w tej sprawie są już podjęte. Wska-
zany jest także zakup nowoczesnego sprzętu. 
Monitorowaniem zagrożeń pożarowych, ko-
munikacyjnych i atmosferycznych, które mogą 
wystąpić na terenie miasta i gminy zajmuje się 
Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zbiera się 
obligatoryjnie raz na kwartał i w razie potrze-
by częściej. 
Nadmieniam, że główne działania przeciw-
pożarowe i inne różnorodne, skomplikowane 
działania wykonuje  Jednostka Pożarniczo- Ga-
śnicza w Kątach Wrocławskich. 
Wszystkim Strażakom, Policjantom i Funkcjo-
nariuszom Publicznym niosącym pomoc, często 
z narażeniem życia, pozostajemy wdzięczni.
następnym tematem, było bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe. 
Informację w tej sprawie przedstawił kie-
rownik wydziału gospodarki przestrzennej 
przemysław nowacki oraz zastępca burmi-
strza Mieczysław reps. Do dyskusji zgłosił się 
pan Wojciech Wójcik, który omówił potrzeby 
niezbędne do ochrony przeciw powodziowej 
miasta Kąty Wrocławskie. Przypomnienie  
o tak ważnych sprawach, które trzeba reali-
zować w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom naszej Gminy na pewno bę-
dzie dobrze służyć radnym i władzom miasta  
i gminy, obyśmy nie zawiedli. Skuteczność tych 
działań doświadczymy dopiero w konkretnym 
zagrożeniu.
Ważnym tematem omawianym na sesji 
rady Miejskiej była sprawa włączenia do 
wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej 
terenów, w południowej części gminy, które 
warto zagospodarować i uaktywnić. W sesji 
uczestniczył dyrektor agencji nieruchomo-
ści rolnej andrzej Jamrozik. Włączenie do 
strefy ekonomicznej terenu ANR przy drodze 
Gniechowice-Zachowice nie została przyjęta 
przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Pan Andrzej Jamrozik przedstawił oczekiwania 
inwestorów, oraz zaproponował pomoc, na 
którą Gmina może liczyć ze strony właściciela 

gruntów tj. ANR w przypadku przystąpienia  
w przyszłości do specjalnej strefy.
rada Miejska uchwaliła plany zagospodaro-
wania przestrzennego.
 x miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kozłów,
 x miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, dla 
obszaru w południowej części obrębu,
 x miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru w rejonie drogi wo-
jewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, 
gmina Kąty Wrocławskie, 
 x miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Sadowice, gmina Kąty Wro-
cławskie,

zapytania radnych dotyczyły:
 x możliwości zorganizowania co jakiś czas, 
prześwietlenia klatki piersiowej  na terenie 
gminy, w celu ułatwienia dostępu do tych 
badań,
 x możliwości weryfikacji sytuacji blokowania 
miejsc w przedszkolach na terenie gminy, 
przez nie uczęszczające, z rożnych powodów 
dzieci,
 x jakie działania podjęto w kierunku poprawy 
nawierzchni drogi wojewódzkiej w kierunku 
Wrocławia, przez Sośnicę,
 x czy została zabezpieczona kwota na należyte 
wybudowanie budynku komunalnego,
 x czy w związku z tym, że przetargi bardzo we-
ryfikują koszty realizacji inwestycji, planuje 
się zatrudnienie inspektora nadzoru budow-
lanego, który będzie pilnował aby poprzez 
niskie koszty nie obniżano wartości inwesty-
cji.

odpowiedzi na te pytania będę umieszczone 
w bip, na stronie Miasta i gminy katy Wro-
cławskie po zatwierdzeniu protokołu na sesji 
w miesiącu marcu.
Zorganizowana przez radnego Sławomira 
Hryniewicza grupa samorządowców  wzięła 
udział  i zajęła III miejsce w X  Jubileuszowym 
Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców w Jor-
danowie Śląskim. 
rada Miejska podjęła wnioski:
1. Dotyczący harmonogramu czynności z fir-
mą GeoKrusz, która czyni starania o uchwale-
nie planu zagospodarowania przestrzennego 
w okolicach miejscowości Stoszyce, niezbęd-
nego do uzyskania koncesji na uruchomienie 
kopalni kruszywa. Rada wnioskuje o podpi-
sanie porozumienia w sprawie przekazania 
przez Firmę darowizny i wpłatę tej darowizny  
z przeznaczeniem na wykup gruntów i budowę 
obejścia drogowego wsi Stoszyce oraz wjazdu 
w ul. 1Maja (do bocznicy Dworca Kolejowego) 
w Kątach Wrocławskich. Po zrealizowaniu tych 
czynności Rada Miejska przystąpi do uchwala-
nia planu zp kopalni Soszyce”O”.
2. Wyraziła zgodę na udzielanie w 2014 roku 
pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy 
Kąty Wrocławskie, które będą starały się o 
dotację na Małe Projekty. Wartość całkowita 
małego projektu musi się mieścić w przedziale 
od 4,5 tys.zł do 100 tys.zł. Ostateczna spłata 
pożyczki ma nastąpić do połowy 2015 roku.
następna sesja rady Miejskiej odbędzie się 
28 marca.
tematami będą: Ocena rozdysponowania re-
zerwy budżetowej za 2012 rok oraz informa-
cja o demografii dzieci w latach 2008- 2016 
w kontekście wydatków na oświatę i wycho-
wanie i planowanej liczby dzieci w gminnych 
jednostkach oświatowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

kradzież z tunelu foliowego
W Smolcu nieznani sprawcy z tunelu foliowe-
go dokonali kradzieży 300 m 3-żyłowego prze-
wodu elektrycznego miedzianego oraz 100 m 
przewodu elektrycznego 1-żyłowego o łącznej 
wartości 1200 zł na szkodę Sylwii K.
odnaleziony skradziony pojazd
W Smolcu na terenie opuszczonej posesji po-
licjanci z Komisariatu Policji w Kątach Wro-
cławskich odnaleźli zamaskowany w krzakach, 
skradziony w grudniu 2012r. we Wrocławiu 
samochód marki Toyota Yaris. 
Włamanie do fotografa
W Kątach Wrocławskich nieznany sprawca po 
przecięciu kłódek umieszczonych na drzwiach 
dokonał włamania do zakładu fotograficzne-
go, skąd ukradł 2 szt. aparatów fotograficz-
nych oraz laptopa o łącznej wartości 8000 zł 
na szkodę Piotra B.
zatrzymani złomiarze 
Policjanci z  Komisariatu Policji w Kątach Wro-
cławskich zatrzymali dwóch mężczyzn na go-
rącym uczynku kradzieży  elementów metalo-
wych z terenu byłego gospodarstwa rolnego 
w Górzycach.
kradzież szyn kolejowych
W Kątach Wrocławskich z remontowanego 
szlaku kolejowego nieznany sprawca dokonał 
kradzieży 2 szt. szyn stalowych o długości 12 
metrów każda. Wartość skradzionych szyn  
PKP oszacowała na kwotę 1212 zł.
kradzież na stacji paliw w kątach Wrocław-
skich
Mieszkaniec Sobótki 25-letni Dawid K. doko-
nał kradzieży oleju napędowego o wartości 
4564 zł w ten sposób, że zatankował 780 li-
trów do samochodu ciężarowego marki Volvo 
i odjechał z miejsca nie płacąc w kasie stacji 
za paliwo.
nietrzeźwy kierujący 
W Katach Wrocławskich policjanci Ruchu Dro-
gowego zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód marki Honda Civic. Kierowca Hondy, 
29-letni Daniel L. miał 0,64 promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Teraz co najmniej 
na rok straci prawo jazdy.

asp. Adam Kowal
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istotne zMiany W ustaWie o ŚWiaDczeniacH ro-
DzinnycH – WproWaDzenie noWego ŚWiaDczenia

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 31 grudnia 
2012 r. poz. 1548)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 
informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowa-
dza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:
1. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów 
dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wy-
sokości do dnia 30 czerwca 2013 r. po upływie tego terminu decyzje wygasają 
z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o ustalenie 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
2. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu
2) opiekunowi faktycznemu dziecka
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia     
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 
r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem 
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stale współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą 
opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są 
łącznie warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodziciel-
skich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprwności;
3) nie ma osób w/w lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wy-
magającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenie 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukoń-
czenia 25 roku życia
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci mał-
żonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świad-
czenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego. 
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia      
pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej 
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku ro-
dzinnego, o którym mowa w art. 10. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granią do świad-
czenia na pokrycie wydatków zwiazanych z opieką, chyba że przepisy o koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabez-
pieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3) Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.; Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ) ciąży obowiązek alimenta-
cyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z ko-
niecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub po-
mocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziec-

ka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny 

osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.
W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 
osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawnia-
jącą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą 
kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu  
w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, je-
żeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekrocze-
nia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie 
przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe 
wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego za każdy 
dzień. Należną kwotę zasiłku zaokkrągla się do 10 groszy w górę.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci mał-
żonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świad-
czenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskie-
go świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych 
tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pie-
lęgnacyjnego,
d) legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wy-
jątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo,  
w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wy-
chowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i ko-
rzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgna-
cyjnego;
5) na osobę wymagajacą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagajacą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do 
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy  
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

GOPS Kąty Wrocławskie

przetargi
„Burmistrz  Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich ogłasza  przetargi nieograni-
czone (licytacja ustna) na sprzedaż:
sadowice
Nieruchomość zabudowana położona na działce nr 272/1, AM-1 o pow. 59 m2

cena wywoławcza 42.000,00 zł, wadium 4.500,00 zł kW nr 41408
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony 
pod istniejące i projektowane zainwestowanie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi pra-
wami ani ograniczeniami na rzecz osób trzecich.
kąty Wrocławskie ul. legionów
AM-1
dz. Nr 2/37 o pow. 1235 m2 cena wywoławcza 199.700,00 zł, 
wadium 20.000,00 zł
dz. Nr 2/35 o pow. 1254 m2 cena wywoławcza 202.800,00 zł, 
wadium 20.000,00 zł 
dz. Nr 2/23 o pow. 1284 m2 cena wywoławcza 207.700,00 zł, 
wadium 21.000,00 zł 
kW nr Wr1s/00023521/2
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocław-
skie teren oznaczony symbolem 21MN,P/U, RZ - zabudowa o przewadze funkcji 
mieszkaniowej. Od wylicytowanej ceny nieruchomości będzie doliczony poda-
tek Vat w wysokości 23%. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetar-
gu, nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani ograniczeniami na rzecz 
osób trzecich. Osoby przystępujące do przetargu powinny nie później niż 3 dni 
przed przetargiem wpłacić wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie – Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie  Nr 62 9574 
0005 2001 0000 0101 0005 
przetargi odbędą się w dniu 03 kwietnia 2013 r. w siedzibie urzędu Miasta  
i gminy kąty Wrocławskie w sali obrad rady Miejskiej od godz. 10:00  co 10 
minut. Szczegółowych  informacji  dotyczących  w/w  nieruchomości udziela 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 21 tel. 71 390 72 39.



INFORMACJE Z UMIG 

Z URZĘDEM SKARBOWYM Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy. Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowe-
go 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 
otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z której nazwą i efektami 
działania już się wcześniej spotkali.

krok 1. Wybierz organizację pożytku publicz-
nego, której chcesz przekazać 1% podatku 
dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę 
podmiotów Organizacji Pożytku Publiczne-
go można odnaleźć w Internecie na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organi-
zacji-pozytku-publicznego. W biuletynie za-
mieszczamy 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 zaty-
tułowane są Wniosek o przekazanie 1% po-
datku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, 
pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Są-
dowym organizacja, której chcesz przekazać 
1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysoko-
ści podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy 
przekazać dla OPP. 
pamiętaj! nie może ona przekraczać jednego 
procenta 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 potrą-
cone zostaną koszty przelewu. 1% na konto 
wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy 
zapłacisz należny podatek w pełnej jego wy-
sokości.

organizacJe pożytku publicznego 
W gMinie kĄty WrocŁaWskie:

• PODARUJ 1% swojego podatku na rehabi-
litacje Małgosi Kozy. W PIT-cie należy wpi-
sać: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  

Numer KRS: 0000037904. Informa-
cje uzupełniające: Małgorzata Koza,  
www.malgosiakoza.pl

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: 
STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  
Numer KRS: 0000110993.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Fundacji „Lepszy Start”.  
W PIT-cie należy wpisać: Fundacja „Lepszy 
Start” Numer KRS: 0000317555.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II 
z Jaszkotla. W PIT-cie należy wpisać: Za-
kład Opiekuńczo - Leczniczy dla dzieci 
imienia Jana Pawła II prowadzony przez 
zgromadzenie sióstr Maryi Niepokalanej.  
Numer krs: 0000242402.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Fundacji Przedszkolaki z Pie-
trzykowic. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja 
„Przedszkolaki”. Numer KRS: 0000293678.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Stowarzyszenia „Krzyś”.  
W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE 
„KRZYŚ” Numer KRS: 0000228742.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową HUFCA W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpi-
sać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA.  
Numer KRS:  0000264246. W informa-
cjach uzupełniających dodać: HUFIEC  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH (wtedy te pieniądze z 
wpłat zostaną nam przekazane).

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Sła-

womira Wilczyńskiego – strażaka z Kątów 
Wrocławskich, który uległ wypadkowi  
w czasie pełnienia służby. W PIT-cie nale-
ży wpisać: 1% dla „SŁAWEK” Numer KRS: 
0000050135.

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Mar-
ty Kopeć. W PIT-cie należy wpisać: Fun-
dacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
Numer KRS: 0000037904. Informacje uzu-
pełniające: dla Marty Kopeć 1413

• PODARUJ 1% Caritas Archidiecezji Wro-
cławskiej. W PIT-cie należy wpisać: Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej. Numer KRS: 
0000219742

• PODARUJ 1% STOWARZYSZENIU ARTEO 
W PIT-cie należy wpisać: Stowarzyszenie  
ARTEO. Numer KRS: 0000332104.

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Grzego-
rza Pawlaka W PIT-cie należy wpisać: Funda-
cja dzieciom „Zdążyć z pomocą” Numer KRS: 
0000037904. Informacje uzupełniające: 
Grzegorz Pawlak

• PODARUJ 1% swojego podatku dla chorują-
cego na rzadką chorobę genetyczną – dys-
trofię mięśniową Duchene’a Michała Cymer-
man W PIT-cie należy wpisać: 1% dla Michała 
Cymerman . Numer KRS: 0000325747. Infor-
macje uzupełniające: Monika Spirydowicz

• PODARUJ 1% swojego podatku MARICE 
KASSAN  W PIT-cie należy wpisać: FUNDA-
CJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”. Numer 
KRS: 0000037904. Informacje uzupełniają-
ce: MARIKA KASSAN

Weronika Szwaj

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
otoczenie, 
której nazwą i efektami działa
 
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
organizacji
gminy. 

Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
28, PIT-38)
pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

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 

1. PODARUJ
jest szansą na normalne życie. 
W PIT-cie należy wpisać: 
Numer KRS: 
Informacje uzupełniające: 
2. PODARUJ
W PIT-cie należy wpisać: 
Numer KRS: 
3. PODARUJ 
W PIT-cie należy wpisać:
Numer KRS: 
4. PODARUJ 
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla
W PIT-cie należy wpisać: 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA
Numer KRS
5. PODARUJ 
W PIT-cie należy wpisać:
Numer KRS: 
5. PODARUJ 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa
której nazwą i efektami działa

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
organizacji-pozytku-publicznego

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
38). Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
PODARUJ 1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

jest szansą na normalne życie. 
cie należy wpisać: 

Numer KRS: 0000037904
Informacje uzupełniające: 

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 
cie należy wpisać: 

Numer KRS: 0000110993
PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać:
Numer KRS: 0000317555

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla

cie należy wpisać: 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA
Numer KRS: 0000242402

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową
cie należy wpisać:
KRS: 0000293678

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

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. Ab

podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa
której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

publicznego. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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 

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

jest szansą na normalne życie.  
cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIO

0000037904  
Informacje uzupełniające: Małgorzata Koza

1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 
cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

0000110993 
1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać: Fundacja "Lepszy Start"
0000317555 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla

cie należy wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

0000242402 
1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać: Fundacja "Przedszkolaki"
0000293678 
1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

 
FUNDACJA DZIECIO

Małgorzata Koza, 
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Przedszkolaki"

1% swojego podatku na działalność statutową

 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

 Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

, www.malgosiakoza.pl
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Lepszy Start" 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Przedszkolaki" 

1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU  

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy. 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali. 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
iesiątek groszy w dół.

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

M "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

www.malgosiakoza.pl   
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  

1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ

1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Krzy

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe 
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz
. W biuletynie zamieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu naszej 

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
iesiątek groszy w dół. 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości. 

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą dla Małgosi Kozy. Operacja 

M "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"  

 
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”

Fundacji "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
NEJ 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

Stowarzyszenia „Krzy

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

y skorzystało na tym najbliższe 
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie 

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz
e się zgłosiły z terenu naszej 

36, PIT-36L, PIT
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości 
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

WROCŁAWSKIE: 
dla Małgosi Kozy. Operacja 

„Pomocna Dłoń”

Fundacji "Lepszy Start". 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla 

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

Stowarzyszenia „Krzyś” 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

y skorzystało na tym najbliższe 
jące lokalnie, z 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
aleźć w Internecie 

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-
e się zgłosiły z terenu naszej 

36L, PIT-37, PIT-
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
eniu wysokości 

podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

 
dla Małgosi Kozy. Operacja 

„Pomocna Dłoń”. 

Leczniczego dla 

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic 

poMóż organizacJoM pożytku publicznego
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU 
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inForMacJa usc
Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
informujemy, że w 2013 roku będzie istniała 
dodatkowo możliwość zawarcia związku mał-
żeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu 
Stanu Cywilnego w następujące soboty tj.:
20.04.2013; 11.05.2013; 15.06.2013; 
20.07.2013; 10.08.2013; 21.09.2013; 
19.10.2013;         23.11.2013;         07.12.2013.
Przypominamy, że termin oczekiwania na 
zawarcie związku małżeńskiego cywilnego 
wynosi miesiąc.

Ponadto bardzo prosimy wszystkie małżeń-
stwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, któ-
re w 2013 roku obchodzą rocznicę 50-lecia, 
60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego 
i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przy-
znawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale o kontakt  telefoniczny pod nr 
71/390-72-11, bądź osobiste zgłoszenie jubi-
leuszu w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój 
nr 3). Ponadto informujemy, że czas oczekiwa-
nia na medale wynosi od 4 do 8 miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego

uWaga!
Przypominamy, że  z dniem 1 stycznia 2013 
roku zaczęły obowiązywać istotne zmiany  
w zakresie obowiązku meldunkowego.  
W szczególności do ważnych zmian należą:
1. Zniknięcie konieczności wymeldowania 

się z poprzedniego miejsca pobytu stałego 
bądź czasowego celem zameldowania się 
w nowym miejscu pobytu. Wszystkich tych 
czynności można dokonać w jednym urzę-
dzie z chwilą zameldowania się w nowym 
miejscu.

2. Rezygnacja z obowiązku zameldowania 
obywateli polskich oraz obywateli UE na 
pobyt czasowy nie przekraczający trzech 
miesięcy. Zrezygnowano także z obowiązku 
meldunkowego wczasowiczów i turystów.

3. Wprowadzenie możliwości dopełnienia for-
malności meldunkowych w urzędzie przez 
ustanowionego pełnomocnika 

4. Wydłużenie terminu zgłoszenia zameldo-
wania czasowego lub stałego z 4 do 30 dni.

5. Nie jest już wymagana książeczka wojskowa 
przy czynnościach meldunkowych

6. Złagodzenie procedury związanej z wyjaz-
dem za granicę. Od stycznia 2013 r. zgłosić 
wyjazd za granicę są zobowiązane osoby, 
które wyjeżdżają na dłużej niż 6 miesięcy , a 
nie jak dotychczas na dłużej niż 3 miesiące.

Ponadto pragniemy przypomnieć, iż dowody 
osobiste są wydawane na czas oznaczony. Dla 
osób niepełnoletnich na 5 lat, dla osób pełno-
letnich na  10 lat. Osoby, które ukończyły 65 
rok życia mają prawo uzyskać dowód na czas 
nieoznaczony.
W przypadku zmiany danych zawartych w do-
wodzie osobistym (np. nazwiska, adresu za-
meldowania), traci  on ważność  po upływie 3 
miesięcy od dnia zaistnienia zmian.

Wydział Spraw Obywatelskich

inForMacJa Dot. punktu 
konsultacyJnego Dla  

roDzicóW Dzieci 6-letnicH
Szanowni Państwo,
Obecny rok szkolny jest ostatnim, w którym to 
rodzice podejmują decyzję o zapisaniu dzie-
ci sześcioletnich do szkoły. Rodziców dzieci 
urodzonych w 2007 roku czeka jedno z naj-
istotniejszych rozstrzygnięć dla przyszłości  
i rozwoju dziecka; rozważenie czy rozpocznie 
ono naukę w szkole jako sześciolatek, czy też 
pozostanie na kolejny rok w przedszkolu.
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznych pragnie dostarczyć rodzicom 
jak najwięcej informacji ułatwiających pod-
jęcie tej trudnej decyzji. W tym celu otwiera 
się Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci 
6-letnich. Punkt Konsultacyjny znajduje się 
we Wrocławiu w siedzibie Powiatowego Ze-
społu Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych, przy ul. Kościuszki 131, w gabinecie 
425 (budynek Starostwa Powiatowego, piętro 
IV) i będzie czynny w każdy piątek w godz. 
17:00-18:00. Punkt prowadzi doświadczona 
psycholog – Ewa Sierakowska, która pomo-
że rozwijać wątpliwości dotyczące dylematu 
przed którymi stoi zdecydowana większość 
rodziców dzieci urodzonych w roku 2007. 
Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.  
W przypadku dużego zainteresowania będzie-
my poszerzać działalność Punktu Konsultacyj-
nego o inne dni i godziny.

Michał Iwan, dyrektor Zespołu Poradni
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rekrutacJa Do oDDziaŁu  
przeDszkolnego oraz Do kla-
SY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 

2013/2014
SZANOWNI PAŃSTWO

RODZICE PIĘCIOLATKÓW, SZEŚCIOLATKÓW 
I SIEDMIOLATKÓW!

Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności 
szkolnej.
Zapewniamy Państwa dziecku w oddziale przed-
szkolnym:
• serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku  

atmosferę, 
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• opiekę w świetlicy szkolnej,
• udział w zajęciach dodatkowych.
W następnych etapach edukacji szkolnej zapewnia-
my:
• naukę języka niemieckiego oraz dodatkowo języka 

angielskiego, począwszy od pierwszej klasy,
• naukę informatyki w nowocześnie wyposażo-

nej pracowni komputerowej z dostępem do  
Internetu,

• zajęcia sportowe w nowoczesnej hali,
• rozwój zainteresowań i uzdolnień w wielu kołach 

oraz udział w licznych imprezach, akcjach, konkur-
sach, projektach szkolnych i międzynarodowych.,

przy zapisie wymagane są następujące 
dokumenty:
• Akt urodzenia dziecka,
• Numer PESEL dziecka,
• Dowód osobisty rodzica,
• Dokumentację przebiegu rozwoju dziecka – opi-

nie, orzeczenia, wskazania do indywidualnej pra-
cy terapeutycznej (celem zapewnienia dziecku 
indywidualnych form pomocy na terenie szkoły 
– na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji  
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach) 

W dniach od 7 do 27 marca 2013 r. 
organizujemy zapisy dzieci z roczników: 

2006 i 2007 - do klasy i 
2007 i 2008 - do oddziału przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie, które w bieżącym roku szkolnym 
objęte były wychowaniem przedszkolnym lub po-
siadają pozytywną opinię poradni psychologiczno 
– pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełnia-
nia obowiązku szkolnego, mogą rozpocząć naukę  
w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 
karty zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły  
w godz. 8.00 – 15.30 oraz na stronie www.spgnie-
chowice.szkolnastrona.pl (w zakładce Dokumenty 
szkolne) Szczegółowe informacje pod nr telefonu 
71 789 16 55

AuDYCJA W RADIu RODZINA
W dzisiejszym świecie jest bardzo trudno wyobra-
zić sobie życie bez środków społecznego przekazu. 
Dysponują one ogromnymi możliwościami kształ-
towania pozytywnych postaw oraz propagowania 
wartości ludzkich. Mogą korzystać z nich wszyscy, 
zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Media nie 
tylko przekazują najistotniejsze informacje, ale rów-
nież uczą, bawią i wychowują. Często jednak wyko-
rzystywane są dla celów, które ostatecznie szkodzą 
człowiekowi, a przynamniej sprawiają, że obraz 
świata, odbierany przez czytelnika, słuchacza czy 
widza, jest zafałszowany.
Do podstawowych środków społecznego przekazu 
możemy zaliczyć: prasę, książkę, radio, telewizję  
i Internet. Najbardziej rozpowszechnionym środ-
kiem przekazu o dużym zasięgu działania jest radio. 
Choć nie posiada żadnego obrazu czy zdjęć, to sta-
cje radiowe efektywnie przyciągają wielu odbior-
ców. Górują nad prasą szybkością informowania. 
Można go słuchać niemal wszędzie: w pracy, domu, 
samochodzie. Oprócz słuchania samej muzyki, radio 
oferuje również wiele programów informacyjnych  
z całego świata, które poszerzają zainteresowania, 
zbliżają do problemów społecznych. Mają także 
ogromny wpływ na życie i zwyczaje rodziny oraz wy-
chowanie dzieci. Jednak niewłaściwie wykorzystane 
w procesie wychowawczym, mogą osłabić chrześci-
jańską postawę dziecka oraz zatrzeć wartości mo-
ralne. Ważne jest tu wprowadzanie dziecka w świat 
audiowizualny poprzez własną postawę. Istotne jest 
wpajanie dzieciom zasad moralnych, przyczynia-
jących się do właściwego wykształcenia sumienia, 
które wskazywałoby im, jakie programy i audycje 
radiowe należy odrzucić, a które przyjąć.
Aby ubogacić osobowość dziecka, pogłębić jego 

kulturę społeczną oraz wdrażać wartości 
chrześcijańskie, 1marca 2013, zorganizo-

wałem audycję w Katolickim Radiu Rodzina we Wro-
cławiu. Udział w programie wzięło trzech uczniów 
z klasy Vc : Joanna Drab, Wiktoria Leonik i Szymon 
Wojciechowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kar-
dynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich. 
Rozgłośnia została powołana na mocy dekretu Ar-
chidiecezji Wrocławskiej z 15 października 1992 
roku. Pierwszą audycję Katolickie Radio Rodzina 
nadało 16 października 1993 roku na częstotliwości 
92.0 MHz.
Radio Rodzina jest rozgłośnią niekomercyjną, któ-
rej głównym zadaniem jest ewangelizacja i prze-
kazywanie Dobrej Nowiny w sposób nowoczesny  
i przystępny dla wszystkich. Oferta programowa jest 
bardzo bogata i obfituje w audycje religijne, w pro-
gramy o charakterze społecznym oraz politycznym.
W trakcie wizyty dzieci obejrzały pomieszczenia,  
w których na co dzień pracują profesjonaliści. Cen-
tralnym punktem w redakcji radiowej jest studio 
emisyjne, skąd emitowane są wszystkie programy 
na żywo. Są to pomieszczenia odgrodzone szybą  
i wypełnione gąbkami tłumiącymi dźwięki. Dzieci 
mogły przyjrzeć się, jak wygląda praca dziennikarza 
podczas realizacji programów na żywo.

Przygotowanie audycji nie jest prostym zadaniem. 
Wymaga koordynacji i zgrania kilku osób. Cieszy 
mnie fakt, że nasi uczniowie mieli możliwość prze-
konać się o wymagającym odpowiedzialności za-
wodzie i sami mogli doświadczyć, jak to jest, pro-
wadzić audycję na żywo. Przekazali dość znaczące 
informacje z życia szkolnego. Mówili o wolonta-
riacie, polegającym na zbieraniu ostemplowanych 
znaczków, o spotkaniu z misjonarzem, włączeniu 
się klasy w Adopcję Serca oraz o codziennym funk-
cjonowaniu w społeczności szkolnej.  Podzielili się 
wrażeniami, opowiedzieli o swoich pasjach, planach 
na przyszłość. Mogli również uzyskać odpowiedzi na 
wszystkie nurtujące ich pytania.
Mam nadzieję, że lekcja i wizyta w radiu na długo 
pozostanie w pamięci dzieci i pozwoli im zrozumieć, 
co to znaczy odpowiedzialność za słowo, zwłasz-
cza kiedy wypowiadane jest na żywo – na antenie.   
A może w przyszłości zafascynowani tą pracą spró-
bują swoich sił w tym zawodzie i podejmą ten trud 
pracy w radiu.

Adam Wilczyński

rozstrzygnięcie konkursu  
FotograFicznego

Konkurs fotograficzny „Smolec. Tu mieszkam.”  
Wyniki!

Konkurs fotograficzny „Smolec. Tu mieszkam” or-
ganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Smolca 
został zakończony. Na konkurs łącznie nadesłano 
42 zdjęcia, wśród których wybrano następujących 
zwycięzców:
I kategoria – Pejzaż: 
i miejsce, tytuł zdjęcia: Kładka, autor: Michał różo-
wiec
ii miejsce, tytuł zdjęcia: Drzewa, autor: ewa bujak
iii miejsce, tytuł zdjęcia: Naprzeciw naturze, autor: 
agnieszka baczewska
II kategoria - Życie w Smolcu (np. Mieszkańcy, Wy-
darzenia, Stare i Nowe, Tradycja, Osobliwości, Ini-
cjatywy)
i miejsce, tytuł zdjęcia: Dziewczyny, autor: Małgo-
rzata bacajewska
ii miejsce, tytuł zdjęcia: Pewien dom i kwiaty, autor: 
Marta klauza
iii miejsce, tytuł zdjęcia: Halloween w Smolcu, au-
tor: olga baszczak
Celem konkursu było pokazanie mieszkańców  
i piękna naszej miejscowości; chcieliśmy również 
wydobyć na światło dzienne nietypowe zakątki 
Smolca i odbywające się w nim wydarzenia. To 

wszystko się udało, bo nadesłane zdjęcia pokazują 
wieś z innej, ciekawej perspektywy, zachęcają do re-
fleksji i docenienia walorów Smolca. Fotografie kon-
kursowe udowadniają, że zwykłe miejsca i wydarze-
nia mają swój czar- wystarczy tylko się zatrzymać.
Uroczystość wręczenia nagród i pamiątkowych dy-
plomów odbyła się 16 lutego 2013 r. o godz.11.00 
w Świetlicy Wiejskiej w Smolcu. Zwycięzcy konkursu 
fotograficznego otrzymali:
I miejsce: 300 zł (sfinansowane przez TPS i Sołec-
two Smolec) oraz kupony na 4 godziny nauki gry  
w tenisa ziemnego ufundowane przez Korty Teniso-
we Tenis Planet w Smolcu przy ul. Śliwkowej 134,
II miejsce: Kupon na usługi kosmetyczne o wartości 
90 zł  ufundowany przez Salon Kosmetyczny ”Sło-
neczny Blask” w Smolcu przy ul. Śliwkowej 115,
III miejsce: Karnet fitness na 8 wejść ufundowany 
przez FACTORY FITNESS Club, ul. Wrocławska 20, 
Mokronos Górny. Laureaci konkursu otrzymali także 
przepyszne czekoladki ufundowane przez Manufak-
turę Draży Czekoladowych DOTI w Smolcu.  Wszyst-
kim sponsorom bardzo dziękujemy za wsparcie,  
a uczestnikom za udział w konkursie.
Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć konkur-
sowych na www.tps-smolec.pl. Zwycięskie zdjęcia 
można także obejrzeć w Świetlicy Wiejskiej w Smol-
cu.

TPS

żoŁnieże Wyklęci
 „Ponieważ żyli prawem wilka. Historia o nich głu-

cho milczy. Pozostał po nich w białym śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy”.

W gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach 
Wrocławskich 1 marca 2013 r. uczczono pamięć 
„Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku, dzień 1 marca 
został ustanowiony świętem państwowym, poświę-
conym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomu-
nistycznego i obchodzony jest jako narodowy Dzień 
pamięci „żołnierzy Wyklętych”. Podczas uroczy-
stości do gimnazjalistów słowo wstępne wygłosiła 
pani dyrektor Agnieszka Górska, głos zabrali także: 
zastępca burmistrza pan Mieczysław Reps, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej pan Jerzy 
Grenda, świadek historii pan Stanisław Cały. W ob-
chodach uczestniczyli również rodzice i dziadkowie 
gimnazjalistów oraz dyrektor ZOJO pan Marek Osiń-
ski. Gimnazjaliści przygotowali piękny i wzruszający 
spektakl, w którym przybliżyli bohaterów podziemia 
antykomunistycznego. Łzy wzruszenia w oczach nie-
których widzów były nagrodą dla młodych aktorów 
za ich pracę, a dla nauczycieli historii oznaką i za-
razem nadzieją, że pamięć o tych niezwykłych lu-
dziach przetrwa. 
   Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie sym-
bolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego pod-
ziemia. Właśnie tego dnia w 1951 w kazamatach 
mokotowskiego więzienia strzałem w tył głowy za-
mordowano siedmiu członków IV Zarządu Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”.
   Walki zbrojne w Polsce nie ustały wraz z podpi-
saniem kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy. Wielu 
polskich żołnierzy zdawało sobie sprawę, że wkro-
czenie sowieckiego wojska nie wróży nic dobrego. 
Postanowili zostać w lasach i kontynuować walkę, 
aż do ostatecznego zwycięstwa. Wielu z nich pole-
gło z bronią w ręku, a innych więziono i poddawano 
okrutnym torturom. Część z nich zasiadała na ławie 
oskarżonych w procesach pokazowych, których wy-

nik był z góry przesądzony- natychmiastowy wyrok 
śmierci.
Przez całe lata PRL-u, żołnierzy podziemia niepodle-
głościowego nazywano „zaplutymi karłami reakcji”, 
a wszystkie niepodległościowe organizacje, do któ-
rych należeli, określano jako „faszystowskie bandy”. 
W latach 1945-1956, według ciągle niepełnych da-
nych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zgi-
nęło 8,6 tys. żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego, a 5 tys. skazano na karę śmierci. Dodatkowo, 
w obozach i więzieniach śmierć poniosło ponad 20 
tysięcy „żołnierzy wyklętych”. Tylko nielicznym uda-
ło się przetrwać stalinowski reżim, mimo to władza 
ludowa nie dawała im spokoju.
   Dla instalującej się władzy ludowej partyzanci 
stanowili poważne zagrożenie. Żołnierzy podziemia 
niełatwo było wykryć, a ich działalność, skupiająca 
się na likwidacji Sowietów i kolaborujących z nimi 
polskich komunistów, była znakiem sprzeciwu wo-
bec radzieckiej okupacji. Ujawnianiu się partyzan-
tów sprzyjała też ustawa amnestyjna wprowadzona 
w marcu 1947 roku. Amnestie przedstawiono jako 
akt dobrej woli i łaską zwycięzców nad zwyciężony-
mi. Aby osiągnąć pożądany sukces, zaangażowano 
aparat propagandy. Faktycznym celem amnestii 
była likwidacja zorganizowanego oporu przeciwni-
ków władzy ludowej. Rozpoczęła się eliminacja.
   Fizyczna eksterminacja żołnierzy antykomuni-
stycznego podziemia nie wystarczyła komunistom. 
Dobrze wiedzieli, że z ofiary ich życia może w przy-
szłości powstać mit, z którego nowe pokolenia Pola-
ków będą czerpały siłę do walki z komuną. Podlegli 
sowietom politycy w Polsce obawiali się, że miejsca 
złożenia ich ciał staną się miejscem patriotycznych 
manifestacji społeczeństwa. I właśnie dlatego, zabi-
tych czy też zamęczonych partyzantów chowano po-
tajemnie. Najczęściej nocą, w dołach kloacznych, na 
torfowiskach, wysypiskach śmieci, często posiłkując 
się wapnem rozkładającym zwłoki.

Anna Bryjak



Pani 
Agnieszce Górskiej

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,  
Rada Miejska i pracownicy UMiG

SPORT   INNE   
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bitWa na 64 polacH  
W sMoleckieJ ŚWietlicy

Dzień 16.02.2013 zapisany zostanie złotymi 
zgłoskami w kronice Smolca. W dniu tym od-
były się I Otwarte Mistrzostwa Smolca w War-
cabach 64-polowych. Pomysłodawca i główny 
organizator turnieju – Rada Sołecka z nowo 
wybranym Sołtysem Smolca Hieronimem  
kurysiem planuje wpisać tę imprezę do stałego 
kalendarza. Dla podniesienia rangi zawodów 
oraz podwyższenia temperatury sportowej 
rywalizacji organizator ufundował nagrody dla 
najlepszych zawodników turnieju, a mianowi-
cie dyplomy, puchary i akcesoria łazienkowe  
o łącznej wartości 1200 zł.
Zawody zostały przygotowane i przeprowa-
dzone w sposób profesjonalny.  Nad cało-
ścią turnieju czuwał sędzia klasy krajowej  
kazimierz kaczuga z Wałbrzycha, który popro-
wadził imprezę systemem dwukołowym: mecz  
i rewanż. 
Po niezwykle wyrównanych i zaciętych poje-
dynkach, zwycięzcą turnieju został Wojciech 
poślad, który nieznacznie wyprzedził Dariu-
sza niewadzi. Trzecie miejsce wywalczył były 
mistrz Straży Pożarnej kazimierz Wachowski. 
Kolejne miejsca premiowane dyplomami zaję-
li: Stanisław Pilarczyk, Adam Nowak i Daniel 
Garbaty. 

Pierwsza trójka turnieju oprócz dyplomów 
uhonorowana została pucharami. 
O dobrą atmosferę podczas turnieju zadbały 
członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiej-
skich, a także przedstawiciele Towarzystwa 
Przyjaciół Smolca, dzięki którym zarówno 
zawodnicy jak i kibice mieli możliwość skosz-
tować miejscowych smakołyków zafundowa-
nych przez Piekarnię „Harnaś” i Manufakturę 
Draży Czekoladowych „Doti”. 
Zapraszamy wszystkich na kolejne zawody do 
Świetlicy Wiejskiej w Smolcu już w kwietniu 
br. na I Otwarte Mistrzostwa Smolca w Sza-
chach. Organizatorzy zapowiadają kontynu-
ację i w 2014 roku w okresie zimowym odbę-
dą się kolejne cykle tych turniejów. 

Kamila Cichowska

PIERWSZY BARDZO KOBIECY  
zuMbatHon®  

Z OKAZJI DNIA KOBIET 
09.03.2013r. kĄty WrocŁaWskie

Dnia 09.03.2013r. z okazji Dnia Kobiet odbył 
się w Kątach Wrocławskich charytatywny 
maraton Zumba® Fitness, objęty patronatem 
Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie. Kobiety z wielu 
miast Polski spotkały się w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy 
ul. Zwycięstwa 23, aby wspólnie bawić się pod 
hasłem walki i profilaktyki raka piersi. Piękną 
i przestronną salę bezpłatnie udostępniła dy-
rektor GOKiS-u, pani Maria Mach. 
Podczas 3-godzinnego maratonu udało nam 
się zebrać 715zł na konto Stowarzyszenia 
Amazonek „Femina- Fenix” z Wrocławia, któ-
rych przedstawicielka – pani Magdalena Sala-

mon- krótko opowiedziała o działalności Sto-
warzyszenia oraz istocie regularnych badań. 
Uczestniczki otrzymały broszurki informacyj-
ne, a prezenty w postaci kosmetyków ufundo-
wała firma Tołpa z Kątów Wrocławskich. 
Imprezę zorganizowała i przeprowadziła Ani-
ta Szczypniak- Zumba® Fitness Instructor oraz 
zaproszeni goście: Roksana Iwańska, Anna Po-
tocka, Matylda Jałowiec, Ola Lesiak, Patrycja 
Owsiak, Ania Mazur i Kasia Wojdyła. Maraton 
zakończył się wspólną sesją zdjęciową. Liczy-
my na kolejne takie przedsięwzięcia. 

Anita Szczypniak

kiJanka zaskoczyŁ WszystkicH
23.02.2013 w miejscowości Stara Kamienica 
odbył się Międzynarodowy Turniej Ligi Zapa-
śniczej „IZERY CUP”2013. Wśród klubów z Pol-
ski, Czech, Słowacji, Norwegii, Danii i Niemiec 
nie mogło zabraknąć naszych „TYGRYSÓW”. 
Nie jest tajemnicą że z każdych zawodów nasi 
zapaśnicy wracają z medalami. Tak było i tym 
razem! Można by powiedzieć że zwycięstwa w 
„TYGRYSACH” to już rutyna, ale jednak za każ-
dym razem trofea te okupione są ogromnym 
wysiłkiem.
Największym zaskoczeniem podczas „IZERY 
CUP” okazał się mieszkaniec Mokronosu Gór-
nego Jakub Kijanka, podopieczny trenerów 
Hieronima Kurysia i Grzegorza Graczykowskie-
go. Wywalczył on w dobrym stylu złoty medal 
w kategorii 59 kg zdobywając największą ilość 
punktów.
W klasyfikacji drużynowej klub UKS „TYGRYSY” 
otrzymał trofeum za drugie miejsce w punk-
tacji drużynowej przegrywając tylko 1 pkt.  
z Agrosem Żary, a na trzeciej pozycji upla-
sowali się Norwegowie. Puchar V-ce lidera  
z pewnością będzie się dobrze prezentował 
wśród dotychczasowych zdobyczy zapaśników 
z gminy Kąty Wrocławskie
Poziom walk prezentowany przez uczestników 
był bardzo wysoki. Turniej przebiegał w bar-
dzo miłej atmosferze. Organizatorzy dołożyli 
wszelkich starań aby zawodnicy, trenerzy i licz-
nie zgromadzeni kibice mogli odczuć że są to 
zawody na  wysokim poziomie. Naszą drużynę 
w tym turnieju wspierał główny sponsor klubu 
UMiG Kąty Wrocławskie i Dolnośląska Spółka 
Gazownictwa.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. „Agros” Żary
2. „TYGRYSY” Kąty Wrocławskie
3. Norwegia
4. „Bielanowianka” Bielawa
5. Czechy
6. „Zagłębie” Wałbrzych
Kolejne rozgrywki Młodzieżowej Ligii Zapaśni-
czej już w marcu 2013 roku w Kostrzynie n/
Odrą.

Kamila Cichowska

DOfINANSOWANIA uNIJNE
Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie 
kwietnia (15-29.04) planujemy nabór wnio-
sków z działań: Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw oraz Małe projekty.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie 
chętne osoby na szkolenia, które przeprowa-
dzone zostaną w następujących terminach:
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
04.04 – godz. 16:00-19:00 – Żórawina
08.04 – godz. 16:00-19:00 – Kobierzyce

Stowarzyszenie LIDER A4

kronika koła 
7 lutego 2013r. Odbyło się zebranie Zarządu 
Koła, tematami był: Wybranie Rzecznika Dys-
cyplinarnego, na to stanowisko wybrano ko-
legę, Roberta Hamulczyka oraz ustalenie ter-
minarza zawodów w tym sezonie. Na zebraniu 
obecny był członek Komisji Rewizyjnej kolega, 
Mariusz Furtak.
co nas czeka w kwietniu
6 kwietnia – Puchar Wiosny 
27 kwietnia – Mistrzostwa Koła I tura
28 kwietnia – Mistrzostwa Koła II tura
Porządkowanie Żwirowni - termin będzie po-
dany w osobnych artykułach.
Więcej informacji na temat pracy Koła znaj-
dziecie na naszej stronie internetowej http://
pzw.katywroclawskie.com/

 Vice prezes do spraw organizacyjnych
Krzysztof  Witaszek

ogŁoszenie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Kątach Wrocławskich serdecznie 
zaprasza swoich członków na obchody DNIA 
INWALIDY, które odbędą się 11.04.2013r.  
o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ul. 
Zwycięstwa 23.

Przewodnicząca O.R.P.Z.E.R.iI. Kąty Wrocławskie 
Marianna Nowicka

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

Koło nr 7 
55-080 Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1
 

http://pzw.katywroclawskie.com/ , mail: pzwkatywroclawskie.interia.pl

Puchar Karpia Tandem Baits

Na stawie komercyjnym w Krobielowicach w dniach 30/31 lipca odbyły się 24 - godzinne 
zawody  wędkarskie  o  „Puchar  Karpia  Tandem  Baits”.  W  zawodach  ze  względu  na 
ograniczone miejsce do wędkowania wystartowało trzynaście 2-osobowych drużyn. Pogoda 
jak  i  w  poprzednich  zawodach  organizowanych  przez  nasze  Koło  nas  nie  rozpieszczała, 
deszcz i deszcz. Metoda połowu ryb była dowolna, można było wędkować na dwie wędki. Jak 
zawsze przed każdymi zawodami odprawa, losowanie stanowisk i chłopaki ruszyli na – łowy. 
O 9:00 sygnał do rozpoczęcia,  poszło do wody kilogramy zanęt. Pierwsze pięć minut i na 
brzegu ląduje pierwszy amur zawodów złowiony przez drużynę Antosik – Stokłosa, jak się 
później okazało silna ekipa tych zawodów. Do pierwszego ważenia zgłoszono 22 ryby,  do 
drugiego 17, trzeciego 24 i czwartego ważenia 2 sztuki ryb. Do ważenia można było zgłaszać 
tylko  karpia,  amura  i  karasia  o wadze od 1kg. Karasi  złapano dużo,  lecz  żaden nie miał 
minimum wyznaczonej wagi. Jak zawsze na organizowanych zawodach przez nasze Koło nie 
brakowało dobrego humoru, zabawy i opowieści wędkarskich o taaaaaakich rybach. Noc była 
ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
drużyny  zawodów.  Podczas  zawodów  złowiono  65  szt.  ryb  (karpie  i  amury)  o  wadze 
140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.

Wyniki zawodów:
1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
2. Jacek Tul – Piotr Tul 34,22kg
3. Wiesław Cholewa – Sylwester Kocik 15,42kg
4. Arkadiusz Rajch – Bogdan Skubera 13,70kg
5. Hamulczyk – Bogdan Kuczek 9,60kg
6. Ludwik Chwastyk – Piotr Chwastyk 9,26
7. Artur Ziemiński – Darek Ziemiński 7,81kg
8. Grzegorz Strugała – Andrzej Lisak 7,79kg
9. Kajdanek – Chomiuk 3,67kg
10. Krzysztof Witaszek – Rafał Żegadło 3,11kg
13. Marian Dziurda – Stasiak 0kg
13. Mariusz Dulęba – Michał Bigda 0kg
13. Jan Strugała – Pietrzak 0kg

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
Koło nr. 7

55-80 Kąty Wrocławskie

ul. Mireckiego 26

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

Koło nr 7 
55-080 Kąty Wrocławskie
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http://pzw.katywroclawskie.com/ , mail: pzwkatywroclawskie.interia.pl

Puchar Karpia Tandem Baits

Na stawie komercyjnym w Krobielowicach w dniach 30/31 lipca odbyły się 24 - godzinne 
zawody  wędkarskie  o  „Puchar  Karpia  Tandem  Baits”.  W  zawodach  ze  względu  na 
ograniczone miejsce do wędkowania wystartowało trzynaście 2-osobowych drużyn. Pogoda 
jak  i  w  poprzednich  zawodach  organizowanych  przez  nasze  Koło  nas  nie  rozpieszczała, 
deszcz i deszcz. Metoda połowu ryb była dowolna, można było wędkować na dwie wędki. Jak 
zawsze przed każdymi zawodami odprawa, losowanie stanowisk i chłopaki ruszyli na – łowy. 
O 9:00 sygnał do rozpoczęcia,  poszło do wody kilogramy zanęt. Pierwsze pięć minut i na 
brzegu ląduje pierwszy amur zawodów złowiony przez drużynę Antosik – Stokłosa, jak się 
później okazało silna ekipa tych zawodów. Do pierwszego ważenia zgłoszono 22 ryby,  do 
drugiego 17, trzeciego 24 i czwartego ważenia 2 sztuki ryb. Do ważenia można było zgłaszać 
tylko  karpia,  amura  i  karasia  o wadze od 1kg. Karasi  złapano dużo,  lecz  żaden nie miał 
minimum wyznaczonej wagi. Jak zawsze na organizowanych zawodach przez nasze Koło nie 
brakowało dobrego humoru, zabawy i opowieści wędkarskich o taaaaaakich rybach. Noc była 
ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
drużyny  zawodów.  Podczas  zawodów  złowiono  65  szt.  ryb  (karpie  i  amury)  o  wadze 
140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.

Wyniki zawodów:
1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
2. Jacek Tul – Piotr Tul 34,22kg
3. Wiesław Cholewa – Sylwester Kocik 15,42kg
4. Arkadiusz Rajch – Bogdan Skubera 13,70kg
5. Hamulczyk – Bogdan Kuczek 9,60kg
6. Ludwik Chwastyk – Piotr Chwastyk 9,26
7. Artur Ziemiński – Darek Ziemiński 7,81kg
8. Grzegorz Strugała – Andrzej Lisak 7,79kg
9. Kajdanek – Chomiuk 3,67kg
10. Krzysztof Witaszek – Rafał Żegadło 3,11kg
13. Marian Dziurda – Stasiak 0kg
13. Mariusz Dulęba – Michał Bigda 0kg
13. Jan Strugała – Pietrzak 0kg



OGŁOSZENIA

ogŁoszenia Drobne 
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390 71 46

ubezpieczenia kuryŚ
Smolec ul. Różana, tel. 605 477 010
(prawdopodobnie najtańsze ubezpieczenia)
sprzeDaM Mieszkanie 
w Kątach Wrocławskich
tel. 606 984 700 lub 501 601 858
biuro racHunkoWe 
Kąty Wrocławskie, Tel. 71 311 96 67
PROTETYKA DENTYSTYCZNA 
Kąty Wrocławskie ul. Staszica 5,  
tel. 71 795 10 37
sprzeDaM noWy DoM 
Do MaŁego WykoŃczenia 
Kąty Wrocławskie , Tel. 511 458 957
KWIATY DONICZKOWE 
Smolec ul. Starowiejska 32a, 
tel 71 3169 444
planuJesz buDoWę DoMu -
profesjonalny majster doradzi
tel. 511 458 957

inForMuJeMy
że od dnia 02.01.2013 r.

KANCELARIA NOTARIALNA
renaty MikuleWicz

ul. Wrzosowa 21, 55-080 Kąty Wrocławskie.
urzęduje:

poniedziałek i piątek: 9:00 - 16:00
wtorek, środa i czwartek: 9:00 - 19:00
sobota: po umówieniu telefonicznym

tel. 71 333 46 68, tel. kom. 690 956 596
e-mail: kancelaria@notariuszkaty.pl

7

Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy
Transport zmarłych
Produkcja Trumien

Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje

Krzyżowice ul. Główna 14   

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl

e-mail. info@rolwent.pl

Rolety!!Moskitiery
tel.516-940-573

www.rolwent.pl

Konserwator!domowy
Drobne prace remontowo- naprawcze
NOWOŚ

Ć!

- wymiana urzadzeń sanitarnych
- naprawa zatkanej wanny, zlewu
- wieszanie karniszy, montaż żyrandoli
           i wiele innych czynności 
       które są do zrobienia w domu



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

ADMCompleX 
JAKO PARTNER HANDLOWY ARCHON+ BIURO PROJRKTÓW OFERUJE USŁUGI Z ZAKRESU: 
  
- SPRZEDAŻY I ADAPTACJI GOTOWYCH PROJEKTÓW BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH 
  
- PRZYGOTOWANNIE DOKUMENTACJI FORMALNO – PRAWNEJ W PROCESIE UZYSKANIA 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ ZAKOŃCZENIA BUDOWY 
  
- CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW/ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
  
- PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO  
    ORAZ PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH BUDYNKÓW  
 
- USŁUG GEODEZYJNYCH  I KIEROWNICTWA ROBOTAMI BUDOWLANYMI. 
  
KONTAKT: TEL. 0 781 680 884 
                E-MAIL: adm-complex@  
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Gmina Kąty Wrocławskie przeznaczyła duże kwoty na realizację 
inwestycji drogowych. Zaplanowane zostały inwestycje, które są 
kontynuacją zadań wcześniejszych jak również przewidziane zo-
stały nowe inwestycje oraz dokumentacje projektowe, których 
realizacja nastąpi w przyszłych latach.
Realizacja zadań kontynuowanych:
1. Budowa dróg w Kątach Wrocławskich na Osiedlu Kwiato-

wym. Zakres robót obejmuje budowę dróg i chodników wraz 
z kanalizacją deszczową i zbiornikiem bezodpływowym wód 
opadowych. Wykonawcą robót jest „BUDROMOS” J.T. Bień-
kowscy, spółka jawna z Legnicy. 

2. Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich. Za-
kres robót obejmuje budowę nawierzchni placu targowego 
wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekryciem poło-

wy targowiska, montaż kontenera socjalnego z podłączeniem 
do kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i zasilania ener-
getycznego. Wykonawcą robót jest „DOLBUD-SYSTEM” Za-
kład Robót Budowlanych, Sp. z o.o. z Wrocławia.

3. Kontynuowane są prace projektowe chodnika ze ścież-
ką rowerową w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich 
(na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowiejską w kie-
runku do autostrady). Zakres projektu obejmuje ścież-
kę rowerową z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową. 
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Kąty Wrocław-
skie oraz Województwo Dolnośląskie. Wykonawcą prac 
projektowych jest Biuro Opracowywania Programów  
i Obiektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek  
z Chełma.

1. Budowa ul. Jarzębinowej w Smolcu przewidziana jest do re-
alizacji w latach 2013 i 2014, będzie realizowana w ramach 
programu inicjatyw lokalnych. Zakres robót obejmie budowę 
drogi wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową oraz oświe-
tleniem ulicznym.

2. Przebudowa drogi na odcinku Krzeptów – Smolec (ul. 
Wiśniowa). Zakres robót zaplanowany do realizacji  
w bieżącym roku obejmuje wykonanie ogrodzenia oddzielają-
cego drogę od Portu Lotniczego we Wrocławiu. 

3. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kątach Wrocław-

skich. Zakres robót przewiduje wykonanie alejek w obrębie 
rozbudowywanej części cmentarza, budowę kolumbarium 
oraz przygotowanie pierwszej części pól grzebalnych (od stro-
ny istniejącego cmentarza). Obecnie trwa postępowanie prze-
targowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. 

O dalszych zamierzeniach inwestycyjnych będziemy pisać w ko-
lejnych biuletynach.

Wydział PRiI

CO nOWegO W inWeStyCJaCh dROgOWyCh?

nOWe zadania inWeStyCyJne:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich zaprasza lokalne firmy do 
prezentacji podczas Święta Lokalnej Przedsiębiorczości, które odbędzie 
się 29 czerwca 2013 r. na placu przy GOKiS. Kontakt: Siedziba SPK Kąty 
Wrocławskie ul. 1 Maja 11, tel. 71 31 67 214.

• Razem możemy więcej     str. 3

• Grupa Rekonstrukcyjna w Kątach Wrocławskich  str. 4

• Konkurs „Zostań Gwiazdą”    str. 5

• 9. Bieg 10 mil o Puchar Burmistrza  

informacja o zgłoszeniach   str. 6

SPiS tReśCiOgłOSzenie dla PRzedSięBiORCóW



INFORMACJE Z UMIG

Dnia 28 marca 2013 roku odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich. Tematami przewodnimi były:
1. Ocena rozdysponowania rezerwy budżetowej za 2012 rok.
2. Informacja o demografii w latach 2008-2012 w kontekście 
wydatków na oświatę oraz planowanej liczebności dzieci  
w oddziałach, w gminnych placówkach oświatowych.

Ad 1. Wykorzystanie rezerwy budżetowej omówiła Skarbnik 
Gminy 
pani Małgorzata Wujciów. Rezerwa budżetowa na 2012 rok 
wynosiła 500 tys. złotych. Na zadania bieżące Burmistrz wydał 
kwotę 150 tys. zł, na zadania zarządzania kryzysowego 8.700 
zł, wykorzystanie rezerwy inwestycyjnej 196 tys. zł. Pozostała 
kwota niewykorzystanej rezerwy wynosi 155.300 zł. Wszyst-
kie wydatki Rada uznała za zasadne, a były to sprawy nie ujęte  
w planie budżetu.
Ad 2. Informację o demografii dzieci w latach 2008-2012 oraz 
przyczynach rosnących kosztów oświaty i wychowania przed-
stawił dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Ma-
rek Osiński. Radni Rady Miejskiej oraz dyrektorzy  szkół, panie: 
Lidia Reps-SP1 i Agnieszka Górska- Gimnazjum Kąty Wrocław-
skie, Marzenna Fedzin SP Sadków, Beata Łozowska- SP Mał-
kowice analizowali przyczyny rosnących z roku na rok kosztów 
utrzymania oświaty i wychowania, które przedstawię poniżej:
- wzrosło zainteresowanie wychowaniem przedszkolnym dzieci 
postrzeganego jako ważny czynnik w ich rozwoju, 
- wzrosła potrzeba uczęszczania dzieci do przedszkoli i do świe-
tlic szkolnych, również z powodów ekonomicznych rodzin.  
W związku z powyższym trzeba było zwiększyć zatrudnienie na-
uczycieli do tej opieki oraz pracowników obsługi, o 26 etatów.
W 2008 roku liczba dzieci w przedszkolach wynosiła 418, a w 
2012 liczba prawie podwoiła się i wynosi 916 dzieci. Liczba 
dzieci urodzonych nie wzrasta, natomiast podwaja się licz-
ba przedszkolaków. Wydatki na przedszkola gminne w 2008 
roku wynosiły 1 mln zł, a w 2012 wynoszą 5 mln, łącznie z 
dotacjami Gminy do przedszkoli prywatnych. Gmina wy-
budowała także dwa Przedszkola: w Kątach Wrocławskich  
i w Smolcu, za łączną kwotę około 13 mln zł. 
To ważne: Gmina nie otrzymuje subwencji do Przedszkoli. 
Związek Miast Polskich zbiera od gmin szacunkowe koszty i 
alarmuje, że żądania resortu edukacji doprowadzą do poważ-
nego kryzysu gminnych finansów i że ich spełnienie zablokuje 
większość planowanych inwestycji w całym kraju.  
Z danych biura ewidencji ruchu ludności wynika, że liczba dzieci 
urodzonych w 2008 wynosi 299, wg stanu na luty 2013, a w roku 
2012 urodziło się 250 dzieci, 
Tendencje są malejące ale wiemy, że sytuacja jest  inna. Liczba 
mieszkańców wzrasta ale sporo osób nie jest jeszcze zameldo-
wanych.  
W tej sytuacji zwracam się do przybywających do naszej Gminy 
rodzin, o zgłaszanie w urzędach skarbowych miejsca swojego 
zamieszkania w naszej Gminie, nawet bez konieczności zmia-
ny miejsca zameldowania- jeśli jest taka potrzeba. Wówczas 
podatki Wasze zasilą nasz budżet, dla dobra naszej wspólnej 
przyszłości, dla dobra naszych dzieci, dla tworzenia warunków 
rozwoju przedsiębiorczości.
Warto wiedzieć, że obecnie w gminie Kąty Wrocławskie za-
meldowanych jest 20.448  mieszkańców, w tym w mieście Kąty 
Wrocławskie jest 5.979 mieszkańców. W poprzednich latach 
liczba mieszkańców wynosiła: w 2011- 20.404, w 2008- 19.197, 
w 2005- 17.972.
a teraz o przyczynach wzrostu kosztów utrzymania szkół:
Liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2008 
roku wynosiła 1.759, a w 2012 roku 1.801 uczniów.
 x W kilku oddziałach szkolnych jest zbyt mała liczba uczniów,
 x od 2008 roku wzrastają płace nauczycieli o około 10% w każ-
dym roku,
 x wzrastają płace z tytułu awansu zawodowego nauczycieli, 
zwiększa się liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowa-
nych. Na 202 etaty jest 106 etatów nauczycieli mianowanych i 
49 etatów nauczycieli dyplomowanych,
 x rosną ogólne koszty utrzymania oświaty, lecz nie są to koszty więk-
sze niż w gminach w powiecie. Koszt jednego ucznia z przedszko-
lakami włącznie w naszej Gminie wynosi średnio 9.322 zł rocznie,  
a w powiecie od 8.817 do 10.091 zł rocznie.  Subwencje oświa-
towe przekazywane Gminie na jednego ucznia wynoszą 5.100 
zł rocznie. Na dzieci przedszkolne nic nie otrzymujemy.

Wnioski, które nasuwają się, są następujące:
 x należy minimalizować ilość  oddziałów o małej liczbie uczniów  
w szkołach.
 x trzeba dostosować rejonizację szkół w celu odciążenia szkoły  
w Smolcu i w Sadkowie, oraz przekierowanie dzieci do szkół 
do Małkowic i Gniechowic, w których są możliwości przyjęcia 
sporej liczby dzieci i zapewnienie tym samym optymalizacji li-
czebności oddziałów w Gminie. 
 x zmniejszać koszty eksploatacji i utrzymania obiektów przy za-
stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w ogrzewaniu i oświetle-
niu.  Sprawy te będą rozważane przez właściwe komisje Rady  
i będą omawiane na najbliższej sesji.

Są to wstępne wnioski Rady, które Burmistrz z dyrektorami 
szkół doprecyzuje. Cokolwiek zrobimy w powyższych sprawach 
nie powinny cierpieć dzieci. Potrzeba zapewnienie dobrych wa-
runków nauczania wymaga optymalnych rozwiązań. Badania 
wykazuję, że pierwszorzędnym znaczącym  czynnikiem efektów 
nauczania są kwalifikacje i motywacja nauczycieli. W klasach na-
uczania początkowego liczba dzieci nie powinna być liczna.
Rada Miejska uchwaliła plany zagospodarowania przestrzen-
nego.
 x w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków dla obszarów 
w rejonie ulic Morelowej i Wiśniowej,
 x w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Ką-
tach Wrocławskich z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodaro-
wania przestrzennego Baranowice-Bliż,
 x w sprawie zmiany uchwały nr XVII/165/12 Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrębów Sadków i Sośnica-Różaniec, 
dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej,
 x w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/238/12 Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012 roku w spra-
wie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Strzeganowice, gmina Kąty Wrocławskie,
 x w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/318/09 Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca  2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Małkowice, gmina Kąty Wrocław-
skie, dla południowej części obrębu,
 x w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/317/09 Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca  2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Pietrzykowice, gmina Kąty Wro-
cławskie, dla północno-zachodniej części obrębu Pietrzykowi-
ce-Rybnica,

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu Kilianów- Szyma-
nów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Sokolniki, nie została uchwalo-
na z powodu wątpliwości zgłoszonych przez mieszkańców, doty-
czących szkodliwości elektrowni wiatrowych przy odległościach 
zaproponowanych w projekcie. 
zapytania radnych dotyczyły:
 x działań Gminy w sprawie ochrony powietrza, czy będą kontrole  
i kary dla sprawców domowych spalarni śmieci, zatruwających 
powietrze,
 x projektu budowlanego zabezpieczenia trwałej ruiny w Smolcu, 
czy będzie wykonany do listopada br., w celu umożliwienia po-
zyskania środków zewnętrznych na ten cel,
 x zmiany oznakowania ulic Brzozowej, Dębowej, Akacjowej, Ja-
rzębinowej w Kątach Wrocławskich w celu podporządkowanie 
dróg przyległych do ulicy Brzozowej,
 x zagospodarowania terenu ze wszystkich stron Ratusza, czy bę-
dzie opracowywany projekt, proponuje się aby przy okazji tych 
prac zaprojektować zagospodarowanie skweru gminnego przy 
ul. Sikorskiego obok Kościoła, 

Odpowiedzi na te pytania będę umieszczone na stronie głów-
nej Gminy, w zakładce informacje Rady Miejskiej, po zatwier-
dzeniu protokołu sesji, w kwietniu.

następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 kwietnia.
tematami będą: 
Analiza dochodów i wydatków bieżących Gminy w 2011 i 2012 
roku oraz wskazanie możliwych oszczędności w utrzymaniu jed-
nostek budżetowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

inFORMaCJe O PRaCy Rady MieJSKieJ
W KĄtaCh WROCłaWSKiCh
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Włamanie do samochodu
W Gniechowicach nieznany sprawca wybił 
boczną szybę w samochodzie marki Skoda 
skąd następnie skradł teczkę biurową oraz 
sztuczne damskie futro o wartości 350 zł na 
szkodę Moniki B.
Kradzież  audi a-4
W Mokronosie Dolnym z terenu posesji doko-
nano kradzieży Audi A-4 o wartości 35 000 zł 
na szkodę obywatela Korei Południowej.
Kierował samochodem będąc pod wpływem 
narkotyków
Policjanci Ruchu Drogowego na autostradzie 
A-4 zatrzymali do kontroli drogowej samo-
chód marki VW Polo. Podczas wykonywania 
czynności służbowych ujawnili, że kierowca 
pojazdu, 21-letni mieszkaniec Żarowa dziwnie 
się zachowuje. Jak się później okazało kierow-
ca VW Polo kierował pojazdem będąc pod 
wpływem narkotyków. Jest to przestępstwo 
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 
dwóch.
Kierowca busa ( 2,16 promila alkoholu )
Policjanci Ruchu Drogowego w Pietrzykowi-
cach zatrzymali do kontroli drogowej busa 
marki Mercedes Sprinter przeznaczonego do 
przewozu osób, w którym było 16 pasażerów. 
Kierowca busa wydmuchał na alkoteście 2,16 
promila alkoholu. Przez najbliższe lata nie bę-
dzie miał okazji kierować jakimkolwiek pojaz-
dem ponieważ zatrzymano mu prawo jazdy, 
ponadto odpowie karnie za kierowanie pojaz-
dem będąc w stanie nietrzeźwości.
Poszukiwany listem gończym
Policjanci z Komisariatu Policji w Kątach Wro-
cławskich zatrzymali 25-letniego mieszkańca 
Kudowy Zdroju poszukiwanego Listem Goń-
czym przez Sąd Rejonowy w Środzie Wiel-
kopolskiej w celu odbycia kary pozbawienia 
wolności.
areszt za napad na stróża 
W jednej z miejscowości na terenie gminy 
Kąty Wrocławskie trzech młodych mężczyzn 
po wcześniejszej imprezie alkoholowej posta-
nowiło wyjaśnić pewne sprawy ze stróżem pil-
nującym zabudowań pałacowych. Z zamasko-
wanymi twarzami wpadli do pomieszczenia 
stróżówki i zaczęli bić pięściami i kopać 61-let-
niego mężczyznę powodując u niego liczne 
obrażenia ciała i głowy. Następnie dokonali 
kradzieży 40 zł, piły spalinowej oraz paliwa. Po 
kilku godzinach zostali zatrzymani przez poli-
cjantów z Kątów Wrocławskich. Sąd Rejonowy 
w Środzie Śląskiej zastosował wobec napast-
ników trzymiesięczny areszt. Jest to przestęp-
stwo rozboju, zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat dwunastu.
Młodzieńczy temperament prosto z westernu
W Kątach Wrocławskich w jednym z miesz-
kań trzech młodych mężczyzn urządziło liba-
cję alkoholową. Jeden z nich zaczął strzelać  
z okna, z pistoletu pneumatycznego na meta-
lowe kulki do zaparkowanych przed blokiem 
samochodów. W trzech pojazdach zostały 
uszkodzone szyby i karoserie na łączną kwotę 
3000 zł. 19-latek zakupił pistolet na który nie 
jest wymagane zezwolenie rok temu w sklepie 
z militariami we Wrocławiu. Nie potrafił wy-
tłumaczyć swojego zachowania. Teraz będzie 
musiał naprawić szkodę oraz odpowie karnie 
za swój czyn.

asp. Adam Kowal

inFORMaCJa USC
Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
informujemy, że w 2013 roku będzie istniała 
dodatkowo możliwość zawarcia związku mał-
żeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu 
Stanu Cywilnego w następujące soboty tj.:
11.05.2013; 15.06.2013; 20.07.2013; 
10.08.2013; 21.09.2013; 19.10.2013; 
23.11.2013;         07.12.2013.
Przypominamy, że termin oczekiwania na 
zawarcie związku małżeńskiego cywilnego 
wynosi miesiąc.

Ponadto bardzo prosimy wszystkie małżeń-
stwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, któ-
re w 2013 roku obchodzą rocznicę 50-lecia, 
60-lecia lub 65-lecia pożycia małżeńskiego 
i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przy-
znawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale o kontakt  telefoniczny pod nr 
71/390-72-11, bądź osobiste zgłoszenie jubi-
leuszu w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój 
nr 3). Ponadto informujemy, że czas oczekiwa-
nia na medale wynosi od 4 do 8 miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego

RazeM MOżeMy WięCeJ!
Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy po raz kolejny apelujemy  i  szczerze zachęcamy do rozli-
czania się z podatku dochodowego /PIT/ w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, ul. ks. Czesława 
Klimasa 34 we Wrocławiu, do którego jest terytorialnie przypisana gmina Kąty Wrocławskie.
Kierujmy się hasłem: Tu mieszkamy, tu płacimy.  
Zgodnie z ustawą o dochodach JST, gmina otrzymuje udziały z podatku od wynagrodzeń w 
wysokości 37,42% odprowadzanego do US przez pracodawców.  Pracodawcy przekazują po-
datek zgodnie z podanym przez pracownika miejscem zamieszkania . Jeśli jest ono inne niż 
miejscowość z terenu naszej Gminy, to zasilany jest budżet Wrocławia lub innej gminy.
Nasz budżet  w większości składa się z  podatków.  To właśnie z podatków  gmina buduje 
i remontuje. Utrzymuje szkoły i  przedszkola. Ponosi nakłady finansowe na wiele dziedzin 
Naszego życia inwestując w kapitał ludzki i infrastrukturę społeczną, aby żyło się Nam coraz 
lepiej, a nasze dzieci miały dobre warunki do nauki i wypoczynku. Staramy się żeby Nasze 
przedszkola były ładne i kolorowe. Jednak do tego wszystkiego potrzebne są pieniądze.
Nie osiągniemy tego bez pomocy Państwa - Naszych Mieszkańców.  Wystarczy tak niewiele.

Jak płacić podatki w Kątach Wrocławskich? To bardzo proste. Aby zacząć płacić podatki 
w Gminie Kąty Wrocławskie wystarczy wypełnić jeden składający się z jednej strony formu-
larz zaP-3 i wysłać pocztą lub przekazać osobiście do urzędu skarbowego. 

Skarbnik Miasta i Gminy Kąty Wr.

Małgorzata Wujciów

śWięCOnKa W CzeRńCzyCaCh
W Wielką Sobotę w Świetlicy Wiejskiej w Czerńczycach odbyło się tradycyjne święcenie pokar-
mów. Salę w świąteczny wystrój udekorowały dzieci z tutejszej Kuźni pod kierunkiem wycho-
wawczyni B. Brodnickiej. Wśród dzieci, które przyczyniły się do tak pięknego wystroju były: K. 
Ślusarczyk, N. Wiśniewska, K. Ślusarczyk, A. Wiśniewska, M. Bednarek, A. Misiak, M. Bednarek, 
K. Misiak, E. Trzaska, P. Wasala, E. Michór, M. Wąsala, P. Wasala, Z. Salawa, K. Wiśniewski, S. 
Wiśniewski, A. Wąsala. 

Sołtys i Rada Sołecka Czerńczyce
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giMnazJaliśCi na tROPie 
eleKtROśMieCi

Wiele życiowych udogodnień uzyskujemy 
dzięki sprzętowi elektrycznemu i elektronicz-
nemu. Wyższy standard życia, dostępność  
produktów oraz lansowana moda  sprawiają, 
iż kupujemy lub zamieniamy taki sprzęt dużo 
częściej niż jeszcze kilkanaście lat  temu. Efek-
tem tego jest to, że każdego roku powstaje w  
Polsce ponad 300 tys. ton elektroodpadów, z 
których tylko  20% podlega selektywnej  zbiór-
ce i bezpiecznej dla środowiska naturalnego 
utylizacji. 
Stare sprzęty wyrzucamy. Niestety nie wszy-
scy wiedzą, że nie wolno nam wyrzucać ich 
do śmietnika bo zagrażają środowisku! Jako  
użytkownicy różnych urządzeń  rzadko zasta-
nawiamy się z czego tak naprawdę powstaje 
dany  wyrób, a w każdym  razie  nie  zwracamy  
szczególnej uwagi na jego skład jednostkowy.  
Tymczasem bez względu na jego funkcjonal-
ność i estetykę, zawiera materiały, które nie-
prawidłowo użyte mogą stanowić zagrożenie 
dla środowiska naturalnego, a nawet zdrowia 
człowieka. Są to m.in. toksyczne metale cięż-
kie: ołów, rtęć, kadm,  beryl – dlatego elek-
troodpady zaliczane są do grupy odpadów 
niebezpiecznych, wymagających właściwego 
zagospodarowania. 
Wyrzucanie elektroodpadów do kosza na  

śmieci oraz składowanie na wysypiskach od-
padów grozi nie tylko karą grzywny (do 5 000 
zł), ale przede wszystkim stwarza zagrożenie 
przedostawania się do gleby i wody niebez-
piecznych dla zdrowia i życia substancji. 
Kupując sprzęt elektryczny i elektroniczny 
spójrzmy na informację zamieszczoną przez 
producenta  dotyczącą  dalszych losów  za-
kupionego produktu. Widoczny znak prze-
kreślonego pojemnika na śmieci informuje, iż    
przedmiot podlega obowiązkowi recyklingu 
oraz unieszkodliwienia. Sprzęt oznaczony ta-
kim znakiem  nie może zostać po prostu wy-
rzucony do kosza na śmieci. 
 Po  okresie jego użytkowania powinniśmy  
przekazać powstały  elektroodpad do wyzna-
czonego punktu zbiórki, z którego zostanie  on  
dalej przewieziony do wyspecjalizowanego  
zakładu przetwarzania. W bezpiecznych wa-
runkach nasza zużyta pralka czy lodówka zo-
staną zdemontowane oraz poddane utylizacji. 
 Nowe  unormowania prawne w zakresie wła-
ściwego  zagospodarowania  e-odpadów spra-
wiły, iż przy zakupie nowego sprzętu mamy 
prawo domagać się od sprzedawcy przyjęcia 
od nas starego urządzenia bezpłatnie. Zgod-
nie z zasadą 1:1 możemy oddać sprzęt w ilości 
równej zakupionemu  produktowi. Pozostaw-
my naszą Ziemię wolną od elektrośmieci!

Uczniowie z Gimnazjum w Kątach Wr.

gRUPa ReKOnStRUKCyJna  
W KĄtaCh WROCłaWSKiCh

W związku z przypadającą w tym roku 200 
setną rocznicą tzw. „Wojny wyzwoleńczej”, 
Towarzystwo Ślężańskie z Sobótki zorgani-
zowało spotkanie historycznych oddziałów 
rekonstrukcyjnych. Jednym z punktów tego 
spotkania był apel i złożenie wieńca przed 
mauzoleum marszałka Blüchera koło Krobie-
lowic, bohatera tamtych wydarzeń, przez gru-
pę rekonstrukcyjną „Feldartilerie Kröllwitzer 
Land” z Niemiec. Ze względu na nasze zaan-
gażowanie w program renowacji tego obiektu 
otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału 
w tej uroczystości. Po jej zakończeniu zapro-
siliśmy gości do Regionalnej Izby Pamięci, aby 
także zapoznali się z historycznymi związkami 
naszego miasta z tą rocznicą oraz jego prze-
szłością .

Z URZĘDEM SKARBOWYM Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy. Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowe-
go 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 
otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z której nazwą i efektami 
działania już się wcześniej spotkali.

Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicz-
nego, której chcesz przekazać 1% podatku 
dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę 
podmiotów Organizacji Pożytku Publiczne-
go można odnaleźć w Internecie na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organi-
zacji-pozytku-publicznego. W biuletynie za-
mieszczamy 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 zaty-
tułowane są Wniosek o przekazanie 1% po-
datku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, 
pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Są-
dowym organizacja, której chcesz przekazać 
1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysoko-
ści podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy 
przekazać dla OPP. 
Pamiętaj! nie może ona przekraczać jednego 
procenta 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 potrą-
cone zostaną koszty przelewu. 1% na konto 
wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy 
zapłacisz należny podatek w pełnej jego wy-
sokości.

ORganizaCJe POżytKU PUBliCznegO 
W gMinie KĄty WROCłaWSKie:

• PODARUJ 1% swojego podatku na rehabi-
litacje Małgosi Kozy. W PIT-cie należy wpi-
sać: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  
Numer KRS: 0000037904. Informa-

cje uzupełniające: Małgorzata Koza,  
www.malgosiakoza.pl

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”. W PIT-cie należy wpisać: 
STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  
Numer KRS: 0000110993.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Fundacji „Lepszy Start”.  
W PIT-cie należy wpisać: Fundacja „Lepszy 
Start” Numer KRS: 0000317555.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II 
z Jaszkotla. W PIT-cie należy wpisać: Za-
kład Opiekuńczo - Leczniczy dla dzieci 
imienia Jana Pawła II prowadzony przez 
zgromadzenie sióstr Maryi Niepokalanej.  
Numer krs: 0000242402.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Fundacji Przedszkolaki z Pie-
trzykowic. W PIT-cie należy wpisać: Fundacja 
„Przedszkolaki”. Numer KRS: 0000293678.

• PODARUJ 1% swojego podatku na działal-
ność statutową Stowarzyszenia „Krzyś”.  
W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE 
„KRZYŚ” Numer KRS: 0000228742.

• PODARUJ 1% swojego podatku na dzia-
łalność statutową HUFCA W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH. W PIT-cie należy wpi-
sać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA.  
Numer KRS:  0000264246. W informa-
cjach uzupełniających dodać: HUFIEC  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH (wtedy te pieniądze z 
wpłat zostaną nam przekazane).

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Sła-
womira Wilczyńskiego – strażaka z Kątów 
Wrocławskich, który uległ wypadkowi  

w czasie pełnienia służby. W PIT-cie nale-
ży wpisać: 1% dla „SŁAWEK” Numer KRS: 
0000050135.

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Mar-
ty Kopeć. W PIT-cie należy wpisać: Fun-
dacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
Numer KRS: 0000037904. Informacje uzu-
pełniające: dla Marty Kopeć 1413

• PODARUJ 1% Caritas Archidiecezji Wro-
cławskiej. W PIT-cie należy wpisać: Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej. Numer KRS: 
0000219742

• PODARUJ 1% STOWARZYSZENIU ARTEO 
W PIT-cie należy wpisać: Stowarzyszenie  
ARTEO. Numer KRS: 0000332104.

• PODARUJ 1% swojego podatku dla Grzego-
rza Pawlaka W PIT-cie należy wpisać: Funda-
cja dzieciom „Zdążyć z pomocą” Numer KRS: 
0000037904. Informacje uzupełniające: 
Grzegorz Pawlak

• PODARUJ 1% swojego podatku dla chorują-
cego na rzadką chorobę genetyczną – dys-
trofię mięśniową Duchene’a Michała Cymer-
man W PIT-cie należy wpisać: 1% dla Michała 
Cymerman . Numer KRS: 0000325747. Infor-
macje uzupełniające: Monika Spirydowicz

• PODARUJ 1% swojego podatku MARICE 
KASSAN  W PIT-cie należy wpisać: Fundacja 
„Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełno-
sprawnych z Wadami Rozwojowymi. Numer 
KRS: 0000303590. Informacje uzupełniają-
ce: MARIKA KASSAN

• PODARUJ 1% swojego podatku Grzegorzowi 
Pawlakowi. W PIT-cie należy wpisać: FUNDA-
CJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”. Numer 
KRS: 0000037904. Informacje uzupełniają-
ce: Grzegorz Pawlak

Weronika Szwaj

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
otoczenie, 
której nazwą i efektami działa
 
Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
organizacji
gminy. 

Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
28, PIT-38)
pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

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 

1. PODARUJ
jest szansą na normalne życie. 
W PIT-cie należy wpisać: 
Numer KRS: 
Informacje uzupełniające: 
2. PODARUJ
W PIT-cie należy wpisać: 
Numer KRS: 
3. PODARUJ 
W PIT-cie należy wpisać:
Numer KRS: 
4. PODARUJ 
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla
W PIT-cie należy wpisać: 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA
Numer KRS
5. PODARUJ 
W PIT-cie należy wpisać:
Numer KRS: 
5. PODARUJ 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
podatku na rzecz OPP, 
decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa
której nazwą i efektami działa

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 
organizacji-pozytku-publicznego

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
38). Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
PODARUJ 1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

jest szansą na normalne życie. 
cie należy wpisać: 

Numer KRS: 0000037904
Informacje uzupełniające: 

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 
cie należy wpisać: 

Numer KRS: 0000110993
PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać:
Numer KRS: 0000317555

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla

cie należy wpisać: 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA
Numer KRS: 0000242402

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową
cie należy wpisać:
KRS: 0000293678

PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

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. Ab

podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa
której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

publicznego. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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 

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

jest szansą na normalne życie.  
cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIO

0000037904  
Informacje uzupełniające: Małgorzata Koza

1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 
cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

0000110993 
1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać: Fundacja "Lepszy Start"
0000317555 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla

cie należy wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

0000242402 
1% swojego podatku na działalność statutową

cie należy wpisać: Fundacja "Przedszkolaki"
0000293678 
1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dz

. 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.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

 
FUNDACJA DZIECIO

Małgorzata Koza, 
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo
dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Przedszkolaki"

1% swojego podatku na działalność statutową

 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU 

 Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali.

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem 

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

, www.malgosiakoza.pl
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Lepszy Start" 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALA

1% swojego podatku na działalność statutową
Fundacja "Przedszkolaki" 

1% swojego podatku na działalność statutową

PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYMROZLICZENIU  

Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy. 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Ab
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

nia już się wcześniej spotkali. 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz

. W biuletynie zamieszczamy OPP, któr

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
iesiątek groszy w dół.

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości.

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY 
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą

M "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

www.malgosiakoza.pl   
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia 

STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”  

1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ

1% swojego podatku na działalność statutową Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Krzy

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe 
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działa

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odn

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz
. W biuletynie zamieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu naszej 

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wylicz
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 
iesiątek groszy w dół. 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

podatek w pełnej jego wysokości. 

RGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:
1% swojego podatku na operację twarzoczaszki za granicą dla Małgosi Kozy. Operacja 

M "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"  

 
1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”

Fundacji "Lepszy Start"

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 
NEJ 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

Stowarzyszenia „Krzy

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

y skorzystało na tym najbliższe 
podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie 

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz
e się zgłosiły z terenu naszej 

36, PIT-36L, PIT
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości 
podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 

Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

WROCŁAWSKIE: 
dla Małgosi Kozy. Operacja 

„Pomocna Dłoń”

Fundacji "Lepszy Start". 

1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla 

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic

Stowarzyszenia „Krzyś” 

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego 
wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami 

y skorzystało na tym najbliższe 
jące lokalnie, z 

Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. 
aleźć w Internecie 

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-
e się zgłosiły z terenu naszej 

36L, PIT-37, PIT-
. Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze 
eniu wysokości 

podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla 
Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z 

. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd 
skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji 

 
dla Małgosi Kozy. Operacja 

„Pomocna Dłoń”. 

Leczniczego dla 

LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II 

Fundacji Przedszkolaki z Pietrzykowic 

POMóż ORganizaCJOM POżytKU PUBliCznegO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU 

SMZK
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17 marca 2013 roku przy kościele para-
fialnym pod wezwaniem św. Ap. Piotra  
i Pawła w Kątach Wrocławskich odbył się 
kiermasz świąteczny. Głównym pomysło-
dawcą i organizatorem był nauczyciel na-
szych dzieci, pan Adam Wilczyński –kate-
cheta. Pod Jego kierunkiem rodzice oraz 
ich pociechy z klasy III a  ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława 
Kominka w Kątach Wrocławskich zwarci, 
chociaż pełni obaw, zaczęli rodzinną do-
mową produkcję świątecznych rękodzieł. 

W pracę zaangażowali się wraz z rodzi-
cami i dziećmi ich dziadkowie, wujkowie  
i ciocie. Uczniowie klasy III a stanęli na 
wysokości zadania. Ilość świątecznych 
drobiazgów przekroczyła nasze oczekiwa-
nia. Jajka, pisanki, koszyczki, palmy, kurki, 
kartki świąteczne były piękne, kolorowe 
i starannie wykonane. Można było nabyć 
również domowej roboty babeczki i roga-
liki. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pomimo 
wietrznej pogody, stoisko cieszyło się 

dużym zainteresowaniem, dzięki czemu 
mogliśmy zebrać dużą kwotę pieniędzy. 
Dochód ten pozwoli dzieciom z klasy 
III a pojechać w czerwcu na komunijną 
pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego  
w Częstochowie.
W tym miejscu chcieliśmy wyrazić naszą 
wdzięczność i serdecznie podziękować 
księdzu dziekanowi Ryszardowi Reputa-
le – proboszczowi z Kątów Wrocławskich 
oraz wikariuszom za wsparcie, czułe sło-
wo oraz udostępnienie salki katechetycz-
nej, gdzie mogliśmy się zadomowić i na-
pić ciepłej herbaty. 
Dziękujemy szczególnie gorąco wszystkim 
parafianom, którzy wsparli nas uśmie-
chem, pieniążkiem i ciepłym słowem. 
Dzięki takiej inicjatywie dzieci i ich rodzice 
jeszcze bardziej się zintegrowali. Bardzo 
się cieszymy z udanej akcji pt: „Kiermasz” 
i mamy nadzieję, że to nie jest ostatni 
kiermasz, który był z naszym udziałem, 
bo zapału do takich przedsięwzięć nam 
nie brakuje. A nasze pociechy na długo 
zapamiętają ten dzień, który dostarczył 
im wiele radości, uśmiechu i życzliwości 
ze strony innych.

Rodzice klasy IIIa SP nr 1 
im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

Dnia 26 marca br. w Przedszkolu Pu-
blicznym w Kątach Wrocławskich dzieci 
sześcioletnie z grup: „Słoneczka”, „Bie-
dronki” i „Jeżyki” przedstawiły Misterium 
Paschalne dla dzieci 5- letnich i pracowni-
ków przedszkola. Pomimo bardzo trudnej 
tematyki, nasi wychowankowie bardzo 
dobrze poradzili sobie z tym zadaniem 
a cały występ poruszył niejedno serce. 

Takie wydarzenie miało miejsce po raz 
pierwszy w przedszkolu - jego inicjatorem 
był nauczyciel religii - Adam Wilczyński a 
do współpracy włączyły się nauczycielki: 
Agnieszka Kucza i Agnieszka Zygiel. Po-
przez udział w Misterium Paschalnym, 
dzieci pogłębiły swoją wrażliwość i współ-
czucie na krzywdę drugiego człowieka 
oraz odczuły potrzebę niesienia miłości  

i dobroci mimo nienawiści i zła w ota-
czającym nas świecie. Widząc zaintere-
sowanie i empatię wśród najmłodszych 
widzów chcemy, aby co roku tego typu 
przedsięwzięcie miało miejsce w naszej 
placówce.

Organizatorzy

„zOStań gWiazdĄ”
To nazwa Gminnego Konkursu, który odbę-
dzie się w Gniechowicach 10.05.2013 r. w sali 
Domu Ludowego o godzinie 9:30. Do udziału 
w nim zaproszone są wszystkie szkoły podsta-
wowe, gimnazja oraz Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu. Każdą jednostkę może repre-

zentować czworo dzieci (solistów). Będą one 
rywalizowały o miano najlepszego wokalisty 
Gminy Kąty Wrocławskie. Głównym celem 
imprezy jest propagowanie polskiej piosenki 
oraz integracja społeczności lokalnej i gmin-
nej. Wszystkie osoby, które śpiewały kiedyś 
w szkolnych zespołach prowadzonych przez 
pana Krzysztofa Krzyżańskiego: Marzenie, 

Krateczki, Gryf, Żółty Gryf oraz Da Gammba, 
zapraszamy na widownię, aby powspominać 
dawne lata.Organizatorzy: Krzysztof Krzyżań-
ski oraz Szkoła Podstawowa w Gniechowicach. 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie www.spgniechowice.szkolnastrona.pl 
w zakładce Aktualności.

K. Krzyżański

KOlOROWO i JaJKOWO

MiSteRiUM PaSChalne PO Raz PieRWSzy W naSzyM PRzedSzKOlU



SPORT   INNE   

PRzyznanO dOtaCJe  
na RehaBilitaCJe

Po przeprowadzonym konkursie „Rehabili-
tacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) 
mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocław-
skie” środki finansowe otrzymały:
1. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. 

Staszica 9, Kąty Wrocławskie – 91 800,00 zł
2. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Cen-

trum Opieki w Małkowicach, ul. Klasztorna 
1, Małkowice – 78 200,00 zł

Wydział OR
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55-080 Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1
 

http://pzw.katywroclawskie.com/ , mail: pzwkatywroclawskie.interia.pl

Puchar Karpia Tandem Baits

Na stawie komercyjnym w Krobielowicach w dniach 30/31 lipca odbyły się 24 - godzinne 
zawody  wędkarskie  o  „Puchar  Karpia  Tandem  Baits”.  W  zawodach  ze  względu  na 
ograniczone miejsce do wędkowania wystartowało trzynaście 2-osobowych drużyn. Pogoda 
jak  i  w  poprzednich  zawodach  organizowanych  przez  nasze  Koło  nas  nie  rozpieszczała, 
deszcz i deszcz. Metoda połowu ryb była dowolna, można było wędkować na dwie wędki. Jak 
zawsze przed każdymi zawodami odprawa, losowanie stanowisk i chłopaki ruszyli na – łowy. 
O 9:00 sygnał do rozpoczęcia,  poszło do wody kilogramy zanęt. Pierwsze pięć minut i na 
brzegu ląduje pierwszy amur zawodów złowiony przez drużynę Antosik – Stokłosa, jak się 
później okazało silna ekipa tych zawodów. Do pierwszego ważenia zgłoszono 22 ryby,  do 
drugiego 17, trzeciego 24 i czwartego ważenia 2 sztuki ryb. Do ważenia można było zgłaszać 
tylko  karpia,  amura  i  karasia  o wadze od 1kg. Karasi  złapano dużo,  lecz  żaden nie miał 
minimum wyznaczonej wagi. Jak zawsze na organizowanych zawodach przez nasze Koło nie 
brakowało dobrego humoru, zabawy i opowieści wędkarskich o taaaaaakich rybach. Noc była 
ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
drużyny  zawodów.  Podczas  zawodów  złowiono  65  szt.  ryb  (karpie  i  amury)  o  wadze 
140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.

Wyniki zawodów:
1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
2. Jacek Tul – Piotr Tul 34,22kg
3. Wiesław Cholewa – Sylwester Kocik 15,42kg
4. Arkadiusz Rajch – Bogdan Skubera 13,70kg
5. Hamulczyk – Bogdan Kuczek 9,60kg
6. Ludwik Chwastyk – Piotr Chwastyk 9,26
7. Artur Ziemiński – Darek Ziemiński 7,81kg
8. Grzegorz Strugała – Andrzej Lisak 7,79kg
9. Kajdanek – Chomiuk 3,67kg
10. Krzysztof Witaszek – Rafał Żegadło 3,11kg
13. Marian Dziurda – Stasiak 0kg
13. Mariusz Dulęba – Michał Bigda 0kg
13. Jan Strugała – Pietrzak 0kg

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
Koło nr. 7

55-80 Kąty Wrocławskie

ul. Mireckiego 26
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ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
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140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.
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1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
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9. Bieg 10 Mil O PUChaR 
 BURMiStRza

Zapraszamy do udziału w 9-tym BIEGU 10 
MIL O PUCHAR BURMISTRZA KĄTÓW WRO-
CŁAWSKICH. Bieg odbędzie się 26.05.2013r. o 
godz.10.30 ulicami Kątów Wrocławskich, oraz 
drogą lokalną przez Nową Wieś Kącką do to-
rów kolejowych i powrót tą samą trasą na jed-
nej pętli. Dystans 10 mil /16090 m/ - imprezy 
dodatkowe bieg 5400 m. 
Zgłoszenia dokonać należy wyłącznie przez in-
ternet do dnia 15.05.2013 r. na stronie inter-
netowej www.ultimasport.pl po tym terminie 
zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Bie-
gu w dniu imprezy od godz. 8.00-10.00.
Bezpośredni organizator: Klub Biegacza Kąty 
Wrocławskie ul. Okrzei 14 55-080 Kąty Wro-
cławskie tel. 71 3166209. Współorganizator: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach 
Wrocławskich.
Bieg 75-leCia KaROla ChWaStyKa

Bieg odbędzie się 18.05.2013 r.na Stadionie 
OSIR w Kątach Wrocławskich ul. Zwycięstwa 
27. Dystans biegu 30 km tj.75 okrążeń bieżni 
/ 400m/. Bezpośredni organizator: Klub Bie-
gacza Kąty Wrocławskie ul. Okrzei 14; 55-080 
Kąty Wrocławskie tel. 71 3166209.

Kronika Koła nr 7
1/2.03.2013r. – Włamano się do siedziby na-
szego Kola.
07.03.2013r. – Odbyło się zebranie Zarządu 
Koła.
16.03.2013r. – Porządkowaliśmy Żwirownię z 
samosiejek od strony wjazdowej oraz szyko-
waliśmy miejsce na ognisko; przeprowadzony 
został Turniej Wędkarski.
19.03.2013r. – Obchodziliśmy Dzień Wędka-
rza.
23.03.2013r. – Przeprowadziliśmy drugie 
czyszczenie Żwirowni, tym razem czyściliśmy 
parking i zrobiliśmy podjazd do wody do zwo-
dowania sprzętu pływającego.

Co nas czeka w maju
04.05.2013r. – I tura Ligi Dzieci i Młodzieży.
05.05.2013r. – Zawody o Puchar Seniora.
12.05.2013r. – I tura zawodów Spinningo-
wych.

Vice prezes do spraw organizacyjnych
Krzysztof Witaszek

W sobotę 23.03.2013r odbył sie 6-ty Półma-
raton w Sobótce. Bieg ukończyło 2659 zawod-
ników. Wśród tych zawodników było 7-miu 
biegaczy z Klubu Biegacza w Kątach Wrocław-
skich.
Wyniki:
Szymon Juraszek był 11-ty kat.M-30
Barbara Kucharska 24-ta kat.K-40
Dariusz Lewandowski 149-ty kat.M-40
Andrzej Tylecki 179-ty kat M-40
Andrzej Sobczak 48-my kat M-50
Mieczysław Styczeń  5-ty kat M-70
Karol Chwastyk 1-szy kat M-75
Przed startem odbyła sie uroczystość odsło-
nięcia odcisków stopy zasłużonych biegaczy  
w alei sław. Wśród odznaczonych byli:
Waldemar Cierpiński - 2 złote medale olim-
pijskie. Jan Huruk -7 miejsce w maratonie na 
olimpiadzie. Wanda Panfil - 1 miejsce w mara-
tonie w Bostonie. Henryk Szost -Mistrz Polski 
w maratonie. Karol Chwastyk - zasłużony bie-
gacz z regionu Dolnego Śląska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY

zagRaJ W RzUtKiJKi
Wystarczą dwa proste kosze oraz trochę drew-
nianych kijków, aby zacząć przygodę z RZUT-
KIJKAMI.  Nie ma ograniczeń co do wieku ani 
umiejętności sportowych - tutaj każdy może 
zostać mistrzem! Niepowtarzalność kijków, 
możliwość zapunktowania przeciwnika oraz 
dodatkowe bonusy sprawiają, że w każdym 
momencie meczu przechylenie szali zwycię-
stwa jest możliwe.
Na początku kwietnia 2013 w czterech gimna-
zjach w Kątach Wrocławskich, Kobierzycach, 
Żórawinie i Siechnicach rozpoczął się cykl 
turniejów kwalifikacyjnych. Pierwszym celem 
jest wyłonienie 32 graczy (faza klasowa), z 
których 8 najlepszych (faza szkolna) zostanie 
zakwalifikowanych do WIELKIEGO FINAŁU w 
Galowicach. Już w czerwcu zawalczą oni o ty-
tuł Mistrza Świata! Impreza została dofinanso-
wana ze środków unijnych w ramach tzw. Ma-
łych Projektów. Zdjęcia oraz więcej informacji 
o aktualnościach, zasadach gry i nagrodach na 
stronie www.rzutkijki.info.

Bartłomiej Nowowiejski

W dniu 05.04.2013 w hali sportowej w Oławie 
odbyły się zawody Finału Strefy Wrocławskiej, 
Gimnazjady dziewcząt i chłopców w piłce 
ręcznej. W swojej grupie dziewczęta zmierzyły 
się z najlepszymi drużynami z Powiatu Ole-
śnickiego i Oławskiego. 
Pierwszy mecz reprezentacja Gimnazjum w 
Kątach Wrocławskich zagrała z gimnazjum z 
Oleśnicy. Od początku nasze dziewczęta na-
rzuciły swój styl gry co przyczyniło się do sku-
tecznych akcji w ataku i odskoczenia na kilka 
bramek od rywala. W drugiej połowie drużyna 
nie zwalniała tempa i przy dobrej agresywnej 
obronie, mądrze rozgrywanych akcji w ataku 
na tablicy wyników widniał wynik 8-0!!Wte-
dy było jasne, że tego spotkania dziewczęta 
nie mogą przegrać. Chwila dekoncentracji i 
przeciwnik strzela honorową bramkę. Wynik 
końcowy 8-1! W drugim meczu nasza repre-
zentacja zagrała z gospodarzem Gimnazjum w 
Oławie. Początek spotkania dość statyczny, co 
przyczyniło się do nieskutecznych akcji z obu 
stron. W miarę upływu meczu dziewczęta na-
rzucały swój styl gry i do przerwy prowadzenie 
wynosiło 3-1. Drugą połowę nasze piłkarki za-
częły o wiele żywiej co spowodowało stworze-
nie kilku akcji w przewadze zamienionych na 
bramki. Pod koniec meczu rywalizacja stawała 
się coraz bardziej zacięta, po nieskutecznych 
akcjach naszej reprezentacji rywal doprowa-
dził do wyniku 5-4 dla Katów Wrocławskich. 
Jednak dziewczęta pokazały charakter i nie 
oddały zwycięstwa do końca i wygrały 7-4.
Awans stał się faktem!!!
W składzie znalazły się: Kamila Bydłosz, Rok-
sana Szczypek,Oliwia Szczypek, Julita Folga, 
Oliwia Jewuła, Dorota Zglińska, Katarzyna 
Rajca, Aleksandra Skoneczna, Daria Skwarek, 
Monika Gumińska, Kinga Zielińska, Julia Pla-
san, Dominika Pędzich, Elżbieta Szwaj. Nie 
wystąpiła kontuzjowana Kamila Duszkiewicz. 
Natomiast na tarczy, wraca z turnieju w Oła-

wie drużyna chłopców. W swoim pierwszym 
meczu chłopcy zmierzyli się z reprezentacją 
Gimnazjum w Dobroszycach. Początek meczu 
był nerwowy ale w miarę upływu czasu nasi 
piłkarze zaczęli mocniej atakować bramkę 
rywala co przyczyniło się do prowadzenia do 
wyniku 6-3.Jednak w trakcie drugiej połowy 
nasza drużyna zaczęła popełniać proste błę-
dy, straciła skuteczność w wyniku czego ry-
wale doprowadzili do remisu,a nawet wyjścia 
na prowadzenie przeciwnika na 7-6. Jednak 
chłopcy szybko się pozbierali i na niespełna 
minutę do końca spotkania doprowadzili do 
remisu. Wynik utrzymał się do końca spotka-
nia(7-7). W drugim meczu nasza reprezenta-
cja zmierzyła się z gospodarzem. Był to mecz 
decydujący o pierwszym miejscu i awansie do 
dalszego etapu rozgrywek. Początek spotka-
nia był obiecujący. Nasi reprezentanci wyszli 
na prowadzenie, narzucili swój styl co zasko-
czyło rywali. Na przerwę gospodarze schodzili 
z przewagą dwóch bramek. Po zmianie stron 
w grę kąckiego zespołu wkradł się chaos, co 
spowodowało słabą organizację w obronie 
jak i skuteczne akcje w ataku. Rywal nieste-
ty to wykorzystał i szybko stworzył przewagę 
punktową,którą trudno było odrobić. Mecz 
zakończyło się porażką 17-7. Ostatecznie Gim-
nazjum z Kątów Wrocławskich zajęło trzecie 
miejsce i odpadło z dalszej rywalizacji. Jednak 
sam udział w zawodach powiatowych jest 
ogromnym sukcesem.
Nasza reprezentacja wystąpiła w następują-
cym składzie: Jędrzej Rayski, Piotr Zieliński, 
Dominik Gruszka, Łukasz Lichota, Damian 
Jadaś, Adam Szwabowski, Marcel Dudziec, 
Jan Błażejko, Kamil Pacyna, Dawid Brzostek, 
Krzysztof Jasiński, Damian Juskowiak. 
Opiekunami drużyn byli  Kamil Smigielski i Ma-
ciej Zaremba.

Maciej Zaremba

WielKi SUKCeS giMnazJaliSteK  
z KĄtóW WROCłaWSKiCh!

PółMaRatOn W SOBótCe 
OdznaCzenie dla KaROla ChWaStyKa



OGŁOSZENIA

OgłOSzenia dROBne 
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390 71 46

• UBezPieCzenia KURyś Smolec ul. Różana, 
tel. 605 477 010 (prawdopodobnie najtańsze 
ubezpieczenia)

• KĄty WROCłaWSKie: dO WynaJęCia hale 
o pow. 700 m2, 320 m2, 300 m2, plac utwardzony 
o pow. 2100 m2 do wynajęcia, tel. 71 333 75 72

• taniO SPRzedaM MieSzKanie w Krobielo-
wicach, 80 m2. + 20 m2 piwnicy, pom. gosp, ogró-
dek tel. 601 53 48 26

• PROtetyKa dentyStyCzna Kąty Wrocław-
skie ul. Staszica 5, tel. 71 795 10 37

• SPRzedaM nOWy dOM do małego wykoń-
czenia kąty wrocławskie, tel. 511 458 957

• KWiaty dOniCzKOWe Smolec ul. Starowiej-
ska 32a, tel 71 3169 444

• naPRaWa ROWeRóW, części rowerowe i 
motorowerowe, Kąty Wr. ul. Okrzei 35, Tel. 604-
622-73

• CentRUM OgROdniCze Smolec ul. Główna 
3b: kosiarki, nasiona, kostka Libet i inne. Zapra-
szamy tel. 782-033-303

 

 
- usługi malarskie 
- tapetowanie 
- glazura 
- tynki dekoracyjne 
- układanie paneli i wykładzin 
- zabudowy GK 
- SPOSÓB NA PĘKNIĘTE ŚCIANY I SUFITY 
„ROBSON” Robert Perczak 
tel. 601 24 70 35; 609 85 07 87 
www.robson-remonty.pl 
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SKLEP RUDA MYSZA POLECA:
PASZE ( PROVIMI )

KARMY DLA PSÓW I KOTÓW 
(także na wagę)

WSZYSTKO DLA GOŁĘBI
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 

od 8:00 do 18:00
KĄTY WROCŁAWSKIE 

/czerwony dom/
ul.1go MAJA 69A
tel. 665 841 804

Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy
Transport zmarłych
Produkcja Trumien

Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje

Krzyżowice ul. Główna 14   

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl

e-mail. info@rolwent.pl

Rolety!!Moskitiery
tel.516-940-573

www.rolwent.pl

Konserwator!domowy
Drobne prace remontowo- naprawcze
NOWOŚ

Ć!

- wymiana urzadzeń sanitarnych
- naprawa zatkanej wanny, zlewu
- wieszanie karniszy, montaż żyrandoli
           i wiele innych czynności 
       które są do zrobienia w domu
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Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

na dowolny cel                   bez poręczycieli
do 10 tys. zł               dla każdego

oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym tylko 6,98%*

stać Cię na więcej

* RRSO wynosi 18,31% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 1 500,00 zł, umowa 
zawarta w dniu 03.01.2012 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,98%, raty malejące, płatne ostatniego dnia 

każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 133,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 130,59 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 
55,89 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 4,98% tj. 74,70 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 1 630,59 zł. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 
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

 
  Z okazji „dnia kobiet”, w każdy parzysty dzień marca ,  

Chuck Norris w roli „Strażnika Kątów Wrocławskich” zaprasza 
wszystkie Panie do naszego Oddziału Banku Zachodniego WBK 
S.A. w Kątach Wrocławskich. Dla tych Pań, które skorzystają w 

tym czasie z kredytu gotówkowego, czeka miła niespodzianka na 
miarę Chucka Norrisa. Pamiętaj szczególnie o ósmym marca, w 
tym dniu każda Pani otrzyma kwiatek, (może nawet od samego 

Chucka Norrisa). Już dzisiaj zaplanuj ten czas  
w 1 Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A.  

w Kątach Wrocławskich   
  

Serdecznie Zapraszamy !!! 
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Antoni Kopeć 
otrzymAł  

wyróżnienie  
SAmorządowego 

menedżerA  
regionu 2012

Antoni Kopeć, burmistrz miasta i gminy 
Kąty wrocławskie otrzymał wyróżnienie 
Samorządowego menedżera regionu 
2012. nagroda została przyznana 14 maja 
br. w teatrze współczesnym we wrocła-
wiu. gratulujemy.
 Ranking, który jest bezpłatny organizuje 
„Puls Biznesu”. W rankingu tytuł przyznają 
sami samorządowcy. Konkurs ma na celu 
uhonorowanie liderów wśród jednostek 
samorządu terytorialnego. Agencja ba-
dawcza zwraca się do gmin w Polsce z 
prośbą o wskazanie samorządów, o któ-
rych można powiedzieć, że są liderami w 
regionie. Przedstawiciele samorządów 
gminnych dokonują oceny własnych pla-
nów inwestycyjnych określając charakter 
potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i 
wyzwania związane z finansowaniem in-
westycji. Ocenie podlegają takie obszary 
jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budo-
wa kanalizacji opadowej, dróg, chodników 
i mostów, budowa i modernizacja obiek-
tów edukacyjnych i infrastruktury dziecię-
cej. Brane są pod uwagę również budowa i 
modernizacja obiektów sportowo - rekre-
acyjnych, informatyzacja gminy, potrzeby 
w zakresie budowy lub rozwój systemu 
zagospodarowania odpadów, czy też bu-
downictwa komunalnego.

WS



INFORMACJE Z UMIG

Dnia 25 kwietnia 2013 roku odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w 
Kątach
Wrocławskich. Tematami przewodnimi były:
1. Analiza  bieżących dochodów i bieżących wydatków w latach 2011 

i 2012.
2. wskazanie możliwości oszczędności w utrzymaniu jednostek bu-

dżetowych.
3. informacja o realizacji uchwał w sprawach miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego.
4. informacja o dochodach z renty planistycznej w latach 2012 i 2013.

Ad. 1. Analizę osiągniętych dochodów bieżących i wydatków bieżą-
cych przeprowadziła Komisja ds. Budżetu rozwoju i Finansów a wnio-
ski przedstawił przewodniczący komisji Antoni palikowski. 
W skład dochodów bieżących wchodzą wpływy z podatków i opłat lo-
kalnych, należne subwencje i dotacje na zadania zlecone przez admini-
strację rządową. Na te środki najbardziej Gmina może liczyć. 
w 2011 gmina osiągnęła prawie 60 mln zł dochodów bieżących a w 
2012 ponad 66 mln zł. wydatki bieżące, niezbędne do wykonania za-
dań własnych gminy w 2011 roku wyniosły prawie 49 mln a w 2012 
roku ponad 54 mln. Do wydatków bieżących nie są wliczone nakłady 
na inwestycje gminne. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bie-
żącymi nieco wzrosła, bo w 2011wynosiła 11 mln, a w 2012 wynosi 12 
mln. Świadczy to o tym, że sytuacja finansów gminy jest stabilna.
Ad. 2. w dyskusji o oszczędnościach w utrzymaniu jednostek budże-
towych udział wzięła liczna grupa rodziców uczniów klas trzecich Sp 
nr1, którzy w trosce o swoje dzieci czuwali nad sprawą utrzymania nie 
zmienionych oddziałów klas. Liczba uczniów w tych oddziałach może 
się zwiększyć,  ponieważ na terenach będących w rejonie SP nr1 w Ką-
tach Wrocławskich buduje się kilkadziesiąt nowych domów.  Dodatko-
wym argumentem dla Rady jest fakt, że dzieci  klas trzecich  tańczą w 
zespole tanecznym HANKA. Także za tę wspaniałą inicjatywę nauczycie-
li, rodziców i dzieci, dziękuję.
Ad. 3. informację przedstawił kierownik przemysław nowacki. Na 
terenie Gminy jest 150 obowiązujących planów zagospodarowania 
przestrzennego, z tego 33 zostały uchwalone w 1996 roku i obejmują 
80% powierzchni Gminy, na której plany obowiązują.  Według  Ustawy 
z 2003 roku jest uchwalonych 117 planów. 
Informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z ustaleniami planów zago-
spodarowania, nie tylko w urzędzie ale także za pomocą strony inter-
netowej. Dużą pomocą jest system WROSIP, który umożliwia poznanie 
treści i historii tworzenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Serwis WROSIP jest współfinansowany od wielu lat przez 
Gminę, jest  gólnie dostępny i bezpłatny.
Zainteresowanych informuję, że średni koszt sporządzenia planów za-
gospodarowania przestrzennego wynosi 1380zł za 1 hektar.
W urzędzie Gminy pan Sławomir Palichleb sprawdza i koryguje przed-
łożone plany w urzędzie. 
Ad. 4. renta planistyczna jest to opłata od wzrostu wartości gruntu, 
spowodowana zmianą przeznaczenia w planie zagospodarowania 
przestrzennego. wpływy do budżetu z opłaty planistycznej w 2012 
roku wyniosły 91.202 zł,  natomiast w 2013 do 31 marca wyniosły 
7.925zł. Dochody z renty planistycznej są stosunkowo niewielkie zwa-
rzywszy na fakt, że Gmina uchwaliła tak dużą ilość planów. Nadmie-
niam, że realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na 
terenach objętych uchwalonymi planami przestrzennymi należy do 
zadań własnych Gminy.  Źródłem  ich finansowania są m.in. dochody 
z opłat planistycznych. Liczymy także na wykorzystanie innych źródeł 
finansowania, w tym  finansowania ze środków prywatnych. Jeśli nie 
będzie takiego zrozumienia i współdziałania z właścicielami gruntów 
Gmina nie będzie mogła sama wykonać niezbędnej i bardzo kosztow-
nej infrastruktury. 
miło mi jest przekazać naszym mieszkańcom, że ceny wody i ścieków 
nie ulegną zmianie do końca tego roku. W celu złagodzenia społecz-
nych skutków wzrostu cen i stawek związanych z obowiązującymi tary-
fami, Rada Miejska podjęła uchwałę o utrzymaniu dopłat dla odbior-
ców ścieków w wysokości obowiązującej w pierwszym kwartale tego 
roku, tj 1,54 zł brutto do 1m3 dla gospodarstw domowych i 0,41 zł brut-
to do 1m3 ścieków przemysłowych. Już w czerwcu Rada Miejska, przy 
udziale sołtysów, będzie omawiać wyniki przeprowadzonych kontroli 
podłączeń do wykonanych kanalizacji sanitarnych, dofinansowanych 
przez unijne fundusze oraz będzie sprawdzać działania burmistrza od-
nośnie egzekwowania tego obowiązku. 

dwie komisje rady, którym przewodniczą Janusz terlecki i Antoni pa-
likowski będą pracowały nad założeniami finansowymi i technicznymi 
dotyczącymi dalszych inwestycji kanalizowania gminy, z uwzględnie-
niem wniosku dotyczącego spięć. Zależy nam na tym żeby przyszłe sieci 
kanalizacyjne były wykonywane łącznie z podłączeniami do budynków. 
Koszt podłączenia kanalizacji do budynku w granicach działki leży po 
stronie właściciela posesji. 
Jest niedopuszczalnym, żeby gmina pozwalała na niewpinanie się do 
istniejących kanalizacji sanitarnych, wykonanych ogromnym kosz-
tem, na które gmina otrzymała środki unijne ale także zaciągnęła kre-
dyty, które będziemy spłacać do 2018 roku. podstawą egzekwowania 
tego obowiązku jest art. 5 ust. 1 p.2 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.
Rada Miejska nie uchwalała planów zagospodarowania przestrzenne-
go. radni podjęli jednogłośnie wniosek o zapewnienie obsługi praw-
nej radzie miejskiej w trzeci i czwarty  wtorek każdego miesiąca, a 
także umożliwienie zlecenia sporządzania sporządzenia opinii praw-
nej na zewnątrz jeśli taka potrzeba wystąpi.
zapytania radnych dotyczyły:
 x wykonania remontu drogi do Starego Dworu- przysiółka Gniechowic,
 x braku informacji o przerwie w dostawie wody do ul. Wolności i  Leśnej 
dnia 24 kwietnia, 
 x doprojektowania pomieszczenia do przygotowania i wydawania obia-
dów w sporządzanym projekcie szkoły w Smolcu,
 x zapisów do przedszkoli, dla ilu dzieci zabrakło miejsc.
 x kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkola, czy są czytelne.

odpowiedzi na te pytania będę umieszczone na Bip, w zakładce pro-
tokoły z obrad sesji rady miejskiej, po zatwierdzeniu protokołu sesji, 
w maju.
następna sesja rady miejskiej odbędzie się 28 maja. tematem będzie 
sprawozdanie z wykonania budżetu- absolutorium dla Burmistrza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska
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włamanie do tir-a
W Kątach Wrocławskich kierowca DAF-a, mieszkaniec Wieliczki pozo-
stawił na okres Świat Wielkanocnych na terenie parkingu strzeżonego 
ciężarówkę załadowaną telewizorami LCD 47 cali.   W dniu 1 kwietnia 
2013r. kierowca ujawnił przeciętą plandekę naczepy oraz brak 100 
szt. telewizorów.
Kradzież  halogenów  oraz lusterek
W Smolcu na terenie Osiedla Leśnego dokonano kradzieży haloge-
nów oraz lusterek z dwóch samochodów osobowych marek: Ford 
Kuga, VW Passat o łącznej wartości strat 3900 zł.
Kradzież quada
Z niezamkniętego garażu w Pełcznicy skradziono quada marki Suzuki 
o wartości 11 000 zł na szkodę Mateusza G.
Kradzież instalacji elektrycznej
Dwóch nieletnich mężczyzn dokonało kradzieży z terenu budowy 
domku jednorodzinnego w Kątach Wrocławskich świeżo położonej 
instalacji elektrycznej o wartości 3000zl. Przewody elektryczne nie-
letni sprzedali nieznajomemu kierowcy Audi.  
poszukiwany 
Policjanci z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich zatrzymali 
30-letniego Tomasza Z. poszukiwanego przez Sąd Rejonowy Wrocław 
Śródmieście w celu odbycia kary pozbawienia wolności.
włamanie do domu w Krzeptowie
W godzinach rannych pod nieobecność domowników, nieznany 
sprawca wybił szybę w oknie domu jednorodzinnego dostając się do 
wnętrza, gdzie następnie dokonał kradzieży biżuterii, obcej waluty 
(euro, korony czeskie ) na szkodę Małgorzaty M.
gimnazjalistki
W jednym z barów w Smolcu po zakończeniu egzaminów końcowych 
w gimnazjum sześć nieletnich dziewczyn postanowiło rozładować 
stres jaki był podczas trzy dniowych egzaminów. W barze zakupiły al-
kohol, sprzedaży dokonała właścicielka, następnie na terenie baru go 
spożywały. Gimnazjalistki zostały przekazane pod opiekę rodzicom. 
Właścicielce baru przedstawiono zarzuty rozpijania nieletnich, jest  
to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwóch. 
Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich skieruje wniosek do Burmi-
strza Miasta i Gminy  o cofniecie koncesji na sprzedaż alkoholu.
nietrzeźwy kierowca iVeCo
Policjanci z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich zatrzymali 
30-letniego Łukasza S. mieszkańca gminy Kostomłoty, który kierował 
ciężarówką,  będąc w stanie po spożyciu alkoholu (1,6 promila). Teraz 
przez co najmniej dwa lata nie będzie mógł kierować ciężarówkami.

asp. Adam Kowal
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przetArg
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza trzeci nieograniczony przetarg (licytacja ust-
na) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej  w  Smolcu  przy ul. Głównej 84, działka 
nr 516/2, AM-1 o pow.0,3361 ha, wpisanej do księgi wieczystej  KW nr 25568. Działka gruntu 
zabudowana jest czterokondygnacyjnym (zagłębione piwnice i trzy kondygnacje nadziemne) bu-
dynkiem użytkowym o pow. zabudowy 289 m2, powierzchni użytkowej 566,5 m2.
Cena wywoławcza  1.000.000,00 zł
Wadium   100.000,00 zł
przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca  2013 r.  o godz. 1000 w urzędzie miasta i gminy Kąty 
wrocławskie w Sali obrad.
Osoby przystępujące do przetargu powinny nie później niż 3 dni przed przetargiem wpłacić  wa-
dium w formie pieniężnej na  konto Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  – Bank Spółdziel-
czy Kąty Wrocławskie nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005.
informacji dotyczącej w/w nieruchomości udziela się w urzędzie miasta i gminy w Kątach 
wrocławskich w wydziale geodezji i gospodarki nieruchomościami 
pok. nr 23, tel. 71 390 72 39

PrzyPominam 
31 maja 2013 upływa termin opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, organ zezwalający cofa w przypadku:
1. nie przestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,  a w szcze-

gólności:
 x sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub 
pod zastaw,
 x sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

2. nie przestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub 

najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alko-
holowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów 
powołanych do ochrony porządku publicznego,

4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
nie dokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem  zezwolenia na okres 6 miesięcy.

Pełnomocnik
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

inFormACJA o oBowiązKu przyłąCzeniA nieruCHomoŚCi do iStnieJąCeJ 
SieCi KAnALizACyJneJ  

nA terenie gminy Kąty wroCłAwSKie
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w związku z wybudowaniem w wielu miejsco-
wościach naszej gminy nowej sieci kanalizacji sanitarnej, przypomina o obowiązku przyłą-
czenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 
ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 

dotyCzy zmiAn AdreSowyCH
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że aktualizacji danych adreso-
wych  zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków należy dokonać na podsta-
wie aktualnego dowodu osobistego w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu przy  
ul. Kościuszki 131.

wyniKi zBiórKi  
zużytego Sprzętu eLeKtryCznego  

Agd i rtV
Odpady komunalne zawierają w swoim składzie  około 1 % składników niebezpiecznych, w skali 
Gminy oznacza to 95 ton rocznie. Katalog odpadów wymienia 14 rodzajów odpadów niebez-
piecznych, które należy zebrać selektywnie. Wśród tych odpadów wymieniane są również zuży-
te urządzenia elektryczne i elektroniczne.  Wyznaczone przez UE normy dla Polski od 2008 roku 
zobowiązują nas do zbiórki ZSEE na poziomie minimum 4 kg/mieszkańca czyli w skali Gminy 
około 88 ton rocznie. Tymczasem podczas kwietniowej zbiórki, zebraliśmy 7,7 tony zużytego 
sprzętu, to jest około 0,4 kg na osobę – a to zaledwie 1/10 tego, co powinniśmy zebrać. Do-
świadczenia krajów wysokorozwiniętych wskazują, że do takiej efektywności odzysku i recyklin-
gu, jaki powinniśmy osiągnąć  kraje te dochodziły przez wiele lat. Zatem istnieje realna szansa,  
że przy aktywnych działaniach na rzecz odzysku ZSEE także i my osiągniemy sukces. Następna 
zbiórka planowana jest jesienią. Z pewnością uda się nam osiągnąć lepsze wyniki, ale trzeba 
działać!

Wydział OŚiR

XXVI/258/12 w dniu 5 października 2012 r.
Wobec powyższego właściciele nierucho-
mości (współwłaściciele, użytkownicy wie-
czyści) tam, gdzie zostały stworzone wa-
runki podłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej winni dopełnić ustawowego 
obowiązku i przyłączyć swoją nieruchomość 
do kanalizacji.
Informuje, że gromadzenie nieczystości 
płynnych w zbiorniku bezodpływowym było 
dopuszczalną formą utrzymania czystości, 
gdy nie istniała kanalizacja sanitarna. Wy-
konanie kanalizacji stanowi podstawę do 
zaniechania użytkowania zbiornika bezod-
pływowego (legalnie zbudowanego i użyt-
kowanego) i podłączenia nieruchomości 
do kanalizacji. Podłączenie to winno być 
faktyczne i skuteczne, czyli pozwalające na 
legalne odprowadzanie ścieków do sieci 
(zawarta umowa). Zwolnieni z tego obo-
wiązku są tylko właściciele nieruchomości, 
którzy posiadają przydomową oczyszczalnię 
ścieków. Taki właściciel ma jednak obowią-
zek zgłosić ten fakt do Gminy w celu wpi-
sania instalacji do ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków (ewidencję prowadzi 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
tut. Urzędu).
Do wielu mieszkańców zostały wysłane 
pisma w sprawie podłączenia, do innych 
wkrótce trafią. Bardzo proszę o niebaga-
telizowanie tej sprawy i pilne podłączanie 
swoich nieruchomości, gdyż w przypadku 
stwierdzenia niewykonania ustawowego 
obowiązku podłączenia do kanalizacji zo-
staną z urzędu podjęte czynności mające na 
celu wyegzekwowanie tego obowiązku.
W powyższej sytuacji Burmistrz Miasta i 
Gminy Kąty Wrocławskie wydaje decyzję 
nakazującą wykonanie tego obowiązku. Jest 
to obowiązkiem organu i nie może on od-
stąpić od orzeczenia nakazu ze względu na 
warunki finansowe i koszty takiego przyłą-
czenia, czy też sytuację życiową lub zły stan 
zdrowotny.
Wykonanie decyzji podlega egzekucji w 
trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, poz. 1954 
ze zm.), co skutkować może nałożeniem 
kary grzywny do kwoty 10.000,00 zł (art. 
121 § 1-3 ustawy o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji). Grzywna w celu 
przymuszenia może być nakładana kilka-
krotnie w tej samej lub wyższej kwocie.
Wobec powyższego zachęcamy do dobro-
wolnego podłączania nieruchomości do 
sieci, nie czekając na ponaglenie ze strony 
Urzędu.
Jednocześnie informuję że Zakład Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wro-
cławskich przy ul. 1 Maja 26B gotowy jest 
udzielić Państwu wszelkiej niezbędnej po-
mocy przy realizacji podłączeń do gminnej 
sieci kanalizacyjnej. W tym celu proszę o 
bezpośredni kontakt osobisty lub telefo-
niczny pod numerem 71/390-13-230.

Wydział Gospodarki Komunalnej
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KoLeJny SuKCeS uCzniów  
z JASzKotLA

Czworo uczniów z Gimnazjum w Jaszkotlu: Kata-
rzyna Demków, Natalia Bulanda, Marta Wiatrzyk 
i Wiktor Misiurka zajęło szóste miejsce w IV eta-
pie (o zasięgu wojewódzkim) XII edycji konkursu 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Odbył się 
on 5 marca 2013 r. w auli Jana Pawła II Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczniowie 
przygotowywali się do konkursu pod opieką mgr 
Anny Odachowskiej, nauczycielki geografii.
Uczestnictwo w IV etapie uwarunkowane było 
zwycięstwem w poprzednich etapach, w których 
uczniowie zmierzyli się z młodzieżą z gimnazjum 
w Lutyni, Miękini, Kątach Wrocławskich i Mietko-
wie. Wymagało to dużego wysiłku z ich strony, bo 
treści konkursu w znacznym stopniu wykraczały 
poza program nauczania gimnazjum. Nauczy-

cielka prowadząca uczniów również musiała się 
wykazać pomysłowością w sposobie przekazania 
trudnego i obszernego materiału oraz zmotywo-
wania uczniów do pracy. 
W trzech pierwszych etapach testy składały się z 
15 pytań o ogólnej tematyce przyrodniczej oraz 
10 pytań dotyczących parków krajobrazowych 
województwa dolnośląskiego. W IV etapie kon-
kursu wprowadzono nową konkurencję: rozpo-
znawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt 
występujących w Polsce. Na szczeblu wojewódz-
kim w konkursie wzięło udział 12 drużyn (wyło-
nionych w poprzednich etapach).  Reprezento-
wały one 12 parków krajobrazowych. Oczywiście 
nasi uczniowie zajęli się Parkiem Krajobrazowym 
Doliny Bystrzycy. Uzyskane przez nich punkty po-
zwoliły na zajęcie 6 miejsca, co wywołało w szko-
le ogromny entuzjazm.

Oprócz nagród rzeczowych oraz dyplomów wrę-
czonych przez Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych mgr inż. Piotra Śniguc-
kiego, uczniowie zostali również nagrodzeni 
przez Kurator Oświaty mgr Beatę Pawłowicz 
dwoma punktami rekrutacyjnymi na świadec-
twie szkolnym.

 Anna Odachowska

Co nowego w inweStyCJACH
Trwają prace przy budowie sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocław-
skich wraz z rozbudową o łącznik.
Zakres robót obejmował przebudowę częściową budynku szkoły i roz-
budowę o łącznik, a także budowę sali sportowej o wymiarach 24x14 
metrów z szatniami.
Realizowana sala to budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony w 
kształcie litery „L”. Na parterze budynku znajdować się będzie arena sali 
sportowej, szatnie dla chłopców oraz dziewcząt z zapleczem socjalnym, 
pokój dla nauczycieli WF wraz z zapleczem, magazyny sprzętu, szatnia, 
pomieszczenie porządkowe, dwie sale dydaktyczne, pokój nauczyciel-
ski, WC dla chłopców oraz dziewcząt oraz dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto zaprojektowano klatkę schodową łączącą realizowany budy-
nek z istniejącą szkołą. Na piętrze budynku zlokalizowane będę dwie 
świetlice przewidziane odpowiednio dla 31 i 49 osób, pomieszczenia 
WC dla uczniów i nauczycieli oraz pomieszczenia techniczne do obsługi 
sali sportowej. Dostęp do budynku umożliwiają dwa wyjścia – z sali 
sportowej oraz główne od dziedzińca przed szkołą. Ponadto do mają-
cego powstać budynku dostać się będzie można z każdej kondygnacji 
szkoły.
Roboty budowlane mają zakończyć się do końca sierpnia 2013 roku.
W zakresie wody i kanalizacji:
Zostały odebrane roboty budowlane uzupełniającej sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach Romnów, Skałka, Samotwór, Kębłowice i Wszemi-
łowice. Odebrano również wybudowaną sieć wodociągową w Mokro-
nosie Górnym na ul. Jodłowej, Klonowej i Akacjowej. Inwestycja była 
realizowana w ramach Inicjatyw Lokalnych. 
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy projektu budowy kanalizacji 
deszczowej w ul. Słonecznej w Sadkowie. 
W miesiącu czerwcu odbędzie się przetarg nieograniczony na wyłonie-
nie wykonawcy budowy uzupełniającej sieci kanalizacji sanitarnej w 
Sadkowie. Budowa obejmie wykonanie kanalizacji w ulicach: Dębowa, 
Jaśminowa, Kasztanowa, Kolejowa, Nasypowa, Pogodna, Ogrodowa, 
Parkowa, Sadowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna oraz Wrocławska.
Rozpoczęły się również prace budowlane na rozbudowywanym cmen-
tarzu w Kątach Wrocławskich. Zakres robót obejmuje rozplantowanie 
terenu, wybudowanie wewnętrznych ciągów pieszo – jezdnych, pól 

grzebalnych oraz wybudowanie kolumbarium. 
Trwają prace projektowe budowy cmentarza w Smolcu. Na cmentarzu 
przewidziano miejsca pochówku zarówno tradycyjne jak również urno-
we w ziemi jak i w kolumbarium. Zakres projektu obejmuje: kaplicę 
cmentarną, kontener socjalny oraz parkingi przy cmentarzu. Cmentarz 
zostanie zlokalizowany przy ul. Starowiejskiej.
Lada chwila rozpoczną się prace budowlane obejmujące remont dachu 
świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach. Remont obejmie wymianę znisz-
czonych elementów konstrukcyjnych dachu wraz ze zmianą pokrycia 
dachu na blacho dachówkę, (obecnie jest on kryty papą), wraz z obrób-
kami blacharskimi i instalacją odgromową. 
Ten sam, wyłoniony w postępowaniu przetargowym, wykonawca ma 
zrealizować remont i przebudowę dachu w świetlicy wiejskiej w Czerń-
czycach. Tu również przewidziano wymianę uszkodzonych elementów 
konstrukcyjnych dachu, wymianę pokrycia dachowego, montaż okien 
w połaci i stworzenie dodatkowego pomieszczenia użytkowego na pod-
daszu. Prace będą wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska z powodu obecności na kominie tejże świetlicy za-
mieszkałego gniazda bociana białego. Oba powyższe zadania uzyskały 
dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 
„Odnowa i Rozwój Wsi”.

Wydział PRII

„roK tuwimA w przedSzKo-
Lu puBLiCznym”

W dniu 19 kwietnia 2013 r. odbyła się w naszym 
przedszkolu III edycja Gminnego Przeglądu Recy-
tatorskiego dla Przedszkolaków pt.: „Ptasie radio 
rozpoczyna kram z wierszykami Juliana Tuwima. 
Tematyka przeglądu związana była z tym, że rok 
2013 został ogłoszony rokiem tego wybitnego 
poety.
Frekwencja jak zwykle dopisała. W przeglądzie 
wzięły udział dzieci z przedszkoli i szkół     z tere-
nu Gminy Kąty Wrocławskie:  z Niepublicznego 
Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smolcu, 
Szkoły Podstawowej w Gniechowicach, Szko-
ły Podstawowej w Małkowicach, Przedszkola 
Niepublicznego „Mokronosek“ w Mokronosie 
Górnym, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Zachowicach oraz naszego Przedszkola Publicz-

nego, które rozpoczęło prezentacje utworów 
wierszem pt.: „Ptasie radio“ w wykonaniu dzieci 
z grupy „Jeżyki“, „Muchomorki“, „Misie“, „Rybki“ 
i „Krasnale“ .
Uczestnicy Przeglądu wykazali się pomysłowo-
ścią w interpretacji poszczególnych utworów z 
repertuaru Juliana Tuwima, doborem strojów, 
rekwizytów jak również muzyki, która podkre-
ślała nastrój prezentowanych wierszy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali książkowe nagrody, a opie-
kunowie podziękowania w formie dyplomów 
oraz tomiki z utworami J. Tuwima. Tegoroczna 
impreza zakończyła się wspólnym poczęstun-
kiem i przeszła do historii. W przyszłym roku 
szkolnym na pewno znów się spotkamy, a czyje 
utwory będą prezentowane, niech pozostanie 
tajemnicą.

Agnieszka Kubala, Katarzyna Głuszczak
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Kąty Wrocławskie 
przy Urzędzie Miasta i Gminy 

Rynek 
10.06.2013 

Smolec 
przy Stadionie Piłkarskim  

ul. Kościelna  
11.06.2013 

nowe oŚwietLenie  
drogowe

Wydział Gospodarki Komunalnej in-
formuje o rozstrzygnięciu postępowań 
przetargowych na wykonanie dokumen-
tacji projektowej rozbudowy oświetlenia 
drogowego w naszej gminie. Będziemy 
realizować projekty m.in. na ulicach: Ja-
godowej i Truskawkowej w Krzeptowie, 
ul. Lotniczej w Czerńczycach, ul. Porzecz-
kowej w Gniechowicach, przy drodze bru-
kowej w Kębłowicach, ul. Wrocławskiej 
w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Szkolnej 
w Skałce w kierunku na Samotwór oraz 
na wjeździe i wyjeździe ze wsi Romnów. 
Przewidywany termin ukończenia projek-
tów to 31.10.2013 r.
Pozostałe zadania wskazane do realizacji 
w bieżącym roku są przygotowywane do 
następnych przetargów.
Na koniec miesiąca planowane jest uru-
chomienie nowych odcinków oświetlenia 
w miejscowościach: Górzyce ul. Krótka- 
wjazd od strony Gniechowic, ul. Nowej w 
Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Głównej w 
Samotworze- wyjazd w kierunku Wrocła-
wia, w Cesarzowicach w rejonie skrzyżo-
wania na Zybiszów oraz w Sośnicy- wjazd 
od strony Kątów Wrocławskich.
Realizacja powyższych jak i kolejnych in-
westycji oświetleniowych przyczyni się 
znacznie do poprawy naszego bezpie-
czeństwa na drodze.

Wydział Gospodarki Komunalnej

„dzień BiBLioteKArzA  
i BiBLioteK”

Dnia 8 maja obchodzony jest Dzień Bi-
bliotekarza i Bibliotek.  Z tej okazji 4 -latki 
z dwóch grup „Stokrotek” i „Pszczółek” 
wraz z wychowawczyniami p. Agnieszką 
Kubala i p. Anną Gwiazdą z Przedszko-
la Publicznego w Kątach Wrocławskich 
przyszły do biblioteki z życzeniami z 
okazji Dnia Bibliotekarza. Dzieci recyto-
wały wiersze oraz zaśpiewały „100 lat”. 
Wręczyły prezenty plastyczne wykonane 
razem z wychowawczyniami. Pani Alicja 
Kleinert w zamian za sympatyczne odwie-
dziny przeczytała dzieciom dwa wiersze 
Juliana Tuwima „Lokomotywa” i „Rzep-
ka”. Dzieci z dużym zaangażowaniem słu-
chały wierszy jednego z ulubionych po-
etów.  Na zakończenie  miłego spotkania 
p. Agnieszka z p. Anią dokonały uroczy-
stego wpisu do Kroniki Biblioteki, zrobio-
no pamiątkowe zdjęcia, a dzieci obdaro-
wane słodyczami zadowolone wróciły do 
Przedszkola. Dziękujemy p. Alicji Kleinert 
za  uśmiech,  szczere , otwarte  serce oraz 
inspirujące i ciekawe zajęcia biblioteczne.

Agnieszka Kubala



Pani 
Violetcie Bigdzie

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
i pracownicy UMiG
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POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

Koło nr 7 
55-080 Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1
 

http://pzw.katywroclawskie.com/ , mail: pzwkatywroclawskie.interia.pl

Puchar Karpia Tandem Baits

Na stawie komercyjnym w Krobielowicach w dniach 30/31 lipca odbyły się 24 - godzinne 
zawody  wędkarskie  o  „Puchar  Karpia  Tandem  Baits”.  W  zawodach  ze  względu  na 
ograniczone miejsce do wędkowania wystartowało trzynaście 2-osobowych drużyn. Pogoda 
jak  i  w  poprzednich  zawodach  organizowanych  przez  nasze  Koło  nas  nie  rozpieszczała, 
deszcz i deszcz. Metoda połowu ryb była dowolna, można było wędkować na dwie wędki. Jak 
zawsze przed każdymi zawodami odprawa, losowanie stanowisk i chłopaki ruszyli na – łowy. 
O 9:00 sygnał do rozpoczęcia,  poszło do wody kilogramy zanęt. Pierwsze pięć minut i na 
brzegu ląduje pierwszy amur zawodów złowiony przez drużynę Antosik – Stokłosa, jak się 
później okazało silna ekipa tych zawodów. Do pierwszego ważenia zgłoszono 22 ryby,  do 
drugiego 17, trzeciego 24 i czwartego ważenia 2 sztuki ryb. Do ważenia można było zgłaszać 
tylko  karpia,  amura  i  karasia  o wadze od 1kg. Karasi  złapano dużo,  lecz  żaden nie miał 
minimum wyznaczonej wagi. Jak zawsze na organizowanych zawodach przez nasze Koło nie 
brakowało dobrego humoru, zabawy i opowieści wędkarskich o taaaaaakich rybach. Noc była 
ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
drużyny  zawodów.  Podczas  zawodów  złowiono  65  szt.  ryb  (karpie  i  amury)  o  wadze 
140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.

Wyniki zawodów:
1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
2. Jacek Tul – Piotr Tul 34,22kg
3. Wiesław Cholewa – Sylwester Kocik 15,42kg
4. Arkadiusz Rajch – Bogdan Skubera 13,70kg
5. Hamulczyk – Bogdan Kuczek 9,60kg
6. Ludwik Chwastyk – Piotr Chwastyk 9,26
7. Artur Ziemiński – Darek Ziemiński 7,81kg
8. Grzegorz Strugała – Andrzej Lisak 7,79kg
9. Kajdanek – Chomiuk 3,67kg
10. Krzysztof Witaszek – Rafał Żegadło 3,11kg
13. Marian Dziurda – Stasiak 0kg
13. Mariusz Dulęba – Michał Bigda 0kg
13. Jan Strugała – Pietrzak 0kg

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
Koło nr. 7

55-80 Kąty Wrocławskie

ul. Mireckiego 26

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
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55-080 Kąty Wrocławskie
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http://pzw.katywroclawskie.com/ , mail: pzwkatywroclawskie.interia.pl

Puchar Karpia Tandem Baits

Na stawie komercyjnym w Krobielowicach w dniach 30/31 lipca odbyły się 24 - godzinne 
zawody  wędkarskie  o  „Puchar  Karpia  Tandem  Baits”.  W  zawodach  ze  względu  na 
ograniczone miejsce do wędkowania wystartowało trzynaście 2-osobowych drużyn. Pogoda 
jak  i  w  poprzednich  zawodach  organizowanych  przez  nasze  Koło  nas  nie  rozpieszczała, 
deszcz i deszcz. Metoda połowu ryb była dowolna, można było wędkować na dwie wędki. Jak 
zawsze przed każdymi zawodami odprawa, losowanie stanowisk i chłopaki ruszyli na – łowy. 
O 9:00 sygnał do rozpoczęcia,  poszło do wody kilogramy zanęt. Pierwsze pięć minut i na 
brzegu ląduje pierwszy amur zawodów złowiony przez drużynę Antosik – Stokłosa, jak się 
później okazało silna ekipa tych zawodów. Do pierwszego ważenia zgłoszono 22 ryby,  do 
drugiego 17, trzeciego 24 i czwartego ważenia 2 sztuki ryb. Do ważenia można było zgłaszać 
tylko  karpia,  amura  i  karasia  o wadze od 1kg. Karasi  złapano dużo,  lecz  żaden nie miał 
minimum wyznaczonej wagi. Jak zawsze na organizowanych zawodach przez nasze Koło nie 
brakowało dobrego humoru, zabawy i opowieści wędkarskich o taaaaaakich rybach. Noc była 
ciężka, kto był odważny i nie bał się ulewy lub stał na nogach, to ryby połapał. Jedna z drużyn 
w nocy zrezygnowała,  nie  wytrzymała  trudu zawodów i  nas  opuściła  (o  coś  sobie  jeden 
zawodników twarz podrapał). Fundatorami nagród tych zawodów wędkarskich byli:  Paweł 
Wyszkowski –  właściciel firmy Tandem Baits – ufundował wyroby swojej firmy, Ireneusz 
Antosik fundator pucharu za największa rybę, którą to otrzymał kolega Jacek Tul za karpia o 
wadze 4,66kg. Krzysztof Witaszek ufundował dyplomy dla pierwszych 6 drużyn oraz nasze 
Koło  ufundowało  puchary  dla  pierwszych  trzech  drużyn  i  wędki  karpiowe  dla  pierwszej 
drużyny  zawodów.  Podczas  zawodów  złowiono  65  szt.  ryb  (karpie  i  amury)  o  wadze 
140,09kg. Zdjęcia wykonywał kolega Krzysztof Witaszek, które znajdują się w Galerii do 
obejrzenia na stronie Koła.

Wyniki zawodów:
1. Ireneusz Antosik – Michał Stokłosa 35,51kg
2. Jacek Tul – Piotr Tul 34,22kg
3. Wiesław Cholewa – Sylwester Kocik 15,42kg
4. Arkadiusz Rajch – Bogdan Skubera 13,70kg
5. Hamulczyk – Bogdan Kuczek 9,60kg
6. Ludwik Chwastyk – Piotr Chwastyk 9,26
7. Artur Ziemiński – Darek Ziemiński 7,81kg
8. Grzegorz Strugała – Andrzej Lisak 7,79kg
9. Kajdanek – Chomiuk 3,67kg
10. Krzysztof Witaszek – Rafał Żegadło 3,11kg
13. Marian Dziurda – Stasiak 0kg
13. Mariusz Dulęba – Michał Bigda 0kg
13. Jan Strugała – Pietrzak 0kg

miStrzoStwA powiAtu 
wroCłAwSKiego  

w zApASACH SmoLeC 2013
W niedzielę 21 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej w Smolcu odbył się Drugi Rzut Mistrzostw 
Powiatu Wrocławskiego w Zapasach. W tur-
nieju udział wzięło 86  zawodników szkół pod-
stawowych i gimnazjów. 
Organizatorem Turnieju był Uczniowski Klub 
Sportowy „Tygrysy”, prowadzony przez tre-
nerów Hieronima Kurysia i Grzegorza Graczy-
kowskiego. Zawody odbyły się dzięki wsparciu 
i pomocy Powiatu Wrocławskiego, Gminy Kąty 
Wrocławskie i Szkoły Podstawowej w Smolcu. 
Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Wrocławskiego Michał Trę-
bacz, życząc uczestnikom sukcesów. 
Miłym akcentem było oficjalne wręczenie sty-
pendiów sportowych dla dwóch zawodników 
ze Smolca, wychowanków trenera Hieronima 
Kurysia. Dawid Klimek Mistrz Europy Juniorów 
został wyróżniony przez Sławomira Panka Pre-
zesa firmy Personal Finance, natomiast Bartło-
miej Klimek dziewiąty zawodnik ostatnich Mi-
strzostw Świata Kadetów został po raz kolejny 
wyróżniony przez Sławomira Hryniewicza Pre-
zesa firmy Eko Mix Company. 
Zawody przebiegły w sportowej rywalizacji,  
a pojedynki były zacięte i bardzo wyrównane. 
Najlepszymi zawodnikami całego turnieju zo-
stali Patryk Kiejna z Wrocławia i Jakub Gonczar 
ze Smolca, którzy zdecydowanie zwyciężyli w 
swoich kategoriach wagowych. Młodzi spor-
towcy zostali uhonorowani nagrodami rzeczo-
wymi, medalami i dyplomami. Było podium, 
fanfary, gratulacje i pamiątkowe zdjęcia.  Gra-
tulacje dla organizatorów i zawodników. Kolej-
ny turniej zapaśniczy dla tej grupy wiekowej 
„Wrocławska Olimpiada Młodzieży” odbędzie 
się 05 czerwca 2013.

Kamila Cichowska

Kronika Koła
2.04.2013r. Zebranie Zarządu Koła. Tematami 
były: Zawody wędkarskie, porządki na Żwi-
rowni.
6.04.2013r. Firma JAXON® Andrzej Pode-
szwa ze Skórzewa, przekazała własne wyroby  
w postaci sprzętu wędkarskiego na Ligę Dzieci 
i Młodzieży.
13.04.2013r. Porządkowaliśmy Żwirownię oraz 
zaczęliśmy robić boisko do siatkówki plażowej 
dla mieszkańców naszej Gminy.
27-28.04. 2013r. Przeprowadziliśmy zawody 
wędkarskie o Mistrzostwo Koła.

Co nas czeka w czerwcu?
1 czerwca 2013r. II tura Ligi Dzieci i Młodzieży.
7-9 czerwca 2013r. 48-godzinne Zawody Węd-
karskie.
16 czerwca 2013r. II tura Zawodów Spinningo-
wych.
19-30 czerwca 2013r. I tura 24-godzinnych Za-
wodów Wędkarskich.
Więcej informacji na temat pracy Koła otrzy-
macie na stronie internetowej: 
www.pzw.katywroclawskie.com

Vice Prezes do Spraw Organizacyjnych
Krzysztof Witaszek

Pani 
Danucie Sasieli

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
i pracownicy UMiG

Pani 
Danucie Pieniace

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
i pracownicy UMiG

proJeKty mpzp nA etApie 
wyłożeniA:

1. Kąty wrocławskie dla terenów w rejonie 
ulic Lipowej i mireckiego
Wyłożenie 02.04.13 r. – 2.05.13 r.
Dyskusja 29.04.2013 r. godz. 12-00
Uwagi do 17.05.2013 r. 

2. Smolec ul. Słoneczna
Wyłożenie 16.05.13 r. – 14.06.13 r.
Dyskusja 23.05.2013 r. godz. 12:00
Uwagi do 28.06.2013 r.

3. Skałka
Wyłożenie 20.05.13 r. – 20.06.13 r.
Dyskusja 03.06.2013 r. godz. 14-00
Uwagi do 05.07.2013 r. 

4. Czerńczyce
Wyłożenie 20.05.13 r. – 19.06.13 r.
Dyskusja 28.05.2013 r. godz. 14-00
Uwagi do 03.07.2013 r. 

5. Kąty wrocławskie dla terenów w rejonie 
ulic Leśnej
Wyłożenie 20.05.13 r. – 19.06.13 r.
Dyskusja 28.05.2013 r. godz. 14-00
Uwagi do 03.07.2013 r.

6. Strzeganowice
Wyłożenie 20.05.13 r. – 20.06.13 r.
Dyskusja 03.06.2013 r. godz. 13-00
Uwagi do 05.07.2013 r.
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•	 przeznaczenie:		

dowolny	cel	konsumpcyjny

•	 kwota	kredytu:	do	10	000	PLN

•	 okres	kredytowania:	27	miesięcy

•	 karencja	w	spłacie:	3	miesiące	

KREDYT JUBILEUSZOWY 
Z OKAZJI 65 – LECIA
Banku Spółdzielczego  
w Kątach Wrocławskich 

www.bskw.pl
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY DLA KREDYTU JUBILEUSZOWEGO
RRSO	 wynosi	 13,54%	 i	 została	 wyliczona	 przy	 następujących	 założeniach:	 całkowita	 kwota	 kredytu	
w	wysokości	2	000,00	zł,	umowa	zawarta	w	dniu	03-01-2012	r.	na	okres	27	miesięcy,	oprocentowanie	
zmienne	 w	 wysokości	 8,50%,	 raty	 malejące,	 płatne	 ostatniego	 dnia	 każdego	 miesiąca,	 wysokość	
pierwszej	 raty	 81,59	 zł.	 Całkowity	 koszt	 kredytu	 wynosi	 294,94	 zł,	 na	 który	 składają	 się:	 odsetki	
w	wysokości	202,94	zł,	prowizja	za	udzielenie	kredytu	w	wysokości	4,60%	tj.	92,00	zł.	Całkowita	kwota	do	
zapłaty	przez	Kredytobiorcę	wynosi	2	294,94	zł.	
Ostateczne	warunki	kredytowania	zależą	od	wiarygodności	kredytowej	Klienta,	daty	wypłaty	kredytu	oraz	
daty	płatności	pierwszej	raty.

Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy
Transport zmarłych
Produkcja Trumien

Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje

Krzyżowice ul. Główna 14   

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl

e-mail. info@rolwent.pl

Rolety!!Moskitiery
tel.516-940-573

www.rolwent.pl

Konserwator!domowy
Drobne prace remontowo- naprawcze
NOWOŚ

Ć!

- wymiana urzadzeń sanitarnych
- naprawa zatkanej wanny, zlewu
- wieszanie karniszy, montaż żyrandoli
           i wiele innych czynności 
       które są do zrobienia w domu



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

Gniechowice, ul. Lipowa 1
tel. 726 155 766

Organizujemy: wesela, chrzciny, komunie, 
spotkania firmowe i przyjęcia okolicznościowe – wolne terminy

szukamy pracowników

WKRÓTCE OTWARCIE
– szczegóły na facebooku 



Zespół redakcyjny: 
Antoni Kopeć, Weronika Szwaj, 
or@katywroclawskie.pl. 
Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Przygotowanie, skład i druk: 
Drukarnia ANTEX,  www.antex.pl

Podziękowanie
Szanowni Państwo,
w związku z moim powrotem do pracy po 5-miesięcznej nieobec-
ności spowodowanej chorobą, pragnę wszystkim podziękować za 
okazaną pomoc i wsparcie. dziękuję za każdy możliwy przejaw 
chęci niesienia pomocy w trudnym  dla mnie okresie. w obecnej 
chwili mogę normalnie wykonywać obowiązki związane z powie-
rzonym mi mandatem. informacje o moim złym stanie zdrowia są 
nieaktualne.

Burmistrz MiG,
Antoni Kopeć

Co nowego w inweStyCjaCh  
drogowyCh?

1. Zakończono i odebrano budowę dróg na osiedlu Kwiatowym w Ką-
tach Wrocławskich. Zakres robót obejmował budowę dróg i chod-
ników wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem bezodpływowym 
wód opadowych. Wykonawcą robót była firma „BUDROMOS” J.T. 
Bieńkowscy, spółka jawna z Legnicy. 

2. Trwają prace przy budowie targowiska miejskiego w Kątach Wro-
cławskich. Wykonawcą robót jest „DOLBUD-SYSTEM” Zakład Robót 
Budowlanych Sp. z o.o. z Wrocławia. Zakres robót obejmuje budowę 
nawierzchni placu targowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem 
oraz przekryciem połowy targowiska, montaż kontenera socjalne-
go z podłączeniem do kanalizacji sanitarnie, sieci wodociągowej  
i zasilania energetycznego. 

3. Rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wyko-
nawcy budowy drogi ul. Jarzębinowej w Smolcu. Realizacja, w ra-
mach programu inicjatyw lokalnych, przewidziana w latach 2013  
i 2014, będzie realizowana. Zakres robót obejmie budowę drogi wraz  
z chodnikami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

4. Przebudowa drogi na odcinku Krzeptów – Smolec (ul. Wiśniowa). 
Zakres robót zaplanowany do realizacji w bieżącym roku obejmuje 
wykonanie ogrodzenia oddzielającego drogę od Portu Lotniczego we 
Wrocławiu. 

5. Wszczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonaw-
cy oświetlenia drogowego ul. Ziołowej i Tymiankowej w Krzeptowie. 
Wykonanie przewidziane jest w roku 2013 z zastosowaniem oprawy 
typu LED. 

6. Wszczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy 
uporządkowania terenu po ogródkach działkowych dz. nr 11 AM-21 
przy ul. Norwida w Kątach Wrocławskich.

7. Podpisana została umowa oraz przekazano plac budowy na reali-
zacje rozbudowy cmentarza komunalnego w Kątach Wrocławskich. 
Wykonawcą robót została firma BRERA Sp. z o.o. z Wrocławia. Ro-
boty przewidziane do wykonania: wykonanie alejek w obrębie roz-
budowywanej części cmentarza, budowę kolumbarium oraz przy-
gotowanie pierwszej części pól grzebalnych (od strony istniejącego 
cmentarza). 

O dalszych zamierzeniach inwestycyjnych będziemy pisać w kolejnych 
biuletynach.

Wydział PRiI

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zatrudni opiekunów do 
prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych w miejsco-
wościach Skałka i Krzeptów. Wymagania: przygotowanie pedagogiczne 
oraz  doświadczenie w pracy z dziećmi. 
Informacji udziela: Pełnomocnik ds. Profilaktyki Anna Dębicka
Tel. 71/390-71-57 

PraCa w ŚwietLiCaCh
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Dnia 28 maja 2013 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich. Tematem przewodnim było: Sprawozdanie Burmistrza 
Mig z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i podjęcie uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i gminy kąty 
wrocławskie za 2012 rok.

w obradach sesji uczestniczył pierwszy raz w tym roku Burmistrz Mia-
sta i gminy antoni kopeć. Życzymy Burmistrzowi dobrego zdrowia. 

Corocznie 27 maja obchodzony jest dzień Samorządu terytorialnego- 
polskie święto, uchwalone przez Sejm rP w 2000 roku dla upamięt-
nienia pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce z 27 maja 
1990 roku. Władze samorządowe przejęły odpowiedzialność za rozwój 
swoich gmin. 
radni rady Miejskiej otrzymali życzenia satysfakcji i poczucia dobrze 
spełnionej misji, do której zostali wybrani przez swoich mieszkańców. 
Podczas sesji zostały ogłoszone wyniki plebiscytu, w którym radni wy-
bierali „radnego roku 2012”. Pięciu z nich uzyskało jednakową liczbę 
głosów większości rady Miejskiej i są nimi: katarzyna Łapińska-Szy-
mańska, danuta drożdż, zofia kozińska, antoni Palikowski i janusz 
terlecki.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali listy gratulacyjne.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Mig za 2012 rok szczegółowo 
przedstawił zastępca burmistrza Mieczysław reps. Wykonanie do-
chodów - 98.60% planu, stanowi ponad 77,4 mln zł. Gmina otrzymała 
dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w kwocie ponad 7,4 mln zł. 
Minister Finansów przekazał do gminnego budżetu mniej podatku o 
1,1 mln zł. 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i podat-
ku od środków transportowych,  zmniejszyły dochody o kwotę ponad 
2,2 mln zł. Wzrosły wpływy z podatku od osób fizycznych, w stosunku 
do 2011 roku, o ponad 2,3 mln zł.,  w 2012 roku wynoszą one ponad 
15,8 mln zł,  zwiększyły się także  wpływy z podatku od nieruchomości 
o ponad 1,1 mln zł. i wyniosły  ponad 18,1 mln zł.
Dochody bieżące z podatków lokalnych i opłat wyniosły ponad 66,6 
mln zł i są większe w stosunku do 2011 roku o prawie 6,9 mln złotych.
Wielkości te świadczą, że gmina rozwija się.
nadmieniam, że na gminy nakładane są liczne obowiązki ze strony 
rządu, realizacja których sprawia, że mimo większych dochodów 
zmniejszyły się wydatki na inwestycje o około 1.5 mln zł. oraz nie-
zbędnym było zaciągnięcie kredytu  do realizacji inwestycji z dofi-
nansowaniem unijnym w kwocie 2,5 mln zł. oraz pożyczkę z wFoŚ w 
wysokości 115 tys zł.
wykonanie planowanych wydatków- 95,97 % na kwotę ponad 77,1 
złotych. 
Dotacja wypłacona niepublicznym przedszkolom wyniosła ponad 2,2 
mln zł w celu złagodzenia skutków braku miejsc w przedszkolach pu-
blicznych. Są to dopłaty do opłat za dzieci tam uczęszczające. Łączne 
wydatki na przedszkola rosną i wynoszą ponad 5,7 mln zł. Gmina nie 
otrzymuje subwencji do przedszkoli. Od 2008 roku podwoiła się liczba 
dzieci uczęszczających do przedszkoli mimo, że liczba urodzeń dzieci 
nie zwiększyła się. Trudno znaleźć usprawiedliwienie do faktu nieza-
pewnienia miejsc dzieciom w przedszkolach. Jest to przecież jedno z 
podstawowych zadań własnych gminy. Plan budżetowy w 2012 roku 
został dobrze zrealizowany.  Dostrzegamy jednak wiele poważnych 
spraw, które trzeba zmieniać i  poprawiać, aby stworzyć mieszkańcom 
możliwości życia, pracy i rozwoju. 

radni rady Miejskiej podjęli jednogłośnie uchwałę o udzielenie abso-
lutorium za 2012 rok  Burmistrzowi antoniemu kopeć. 
Pani danuta rutkowska kierownik gminnego ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przedłożyła radzie ocenę zasobów pomocy społecznej za lata 
2010, 2011 i 2012.
Oto kilka informacji: w grudniu 2012 roku było 20 318 mieszkańców, 
obecnie jest 20 499, w tym 6 008 w mieście Kąty Wrocławskie. 
Kobiet było 10.468 a mężczyzn 9.850.
W wieku emerytalnym było 2.761 osób a w wieku produkcyjnym było 
13.339 osób. Liczba bezrobotnych 502, liczba osób korzystających ze 
wsparcia opieki społecznej 393. Wsparcie następowało z tytułu: ubó-
stwa- 138 osób, bezrobocia- 199 osób, niepełnosprawności- 195 osób, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby- 308 osób, bezradności- 193 osoby, 
alkoholizmu- 55 osób, narkomanii- 2 osoby, wielodzietności- 19 osób, 
bezdomności- 5 osób. 

tylko 89 dzieciom w całej gminie przyznano bezpłatne posiłki  
w szkołach. w obliczu tych danych należy zapytać czy na pewno nie 
ma wśród nas dzieci niedożywionych? w celu sprawdzenia czy wy-
stępuje potrzeba dożywienia większej liczby dzieci, które z poczucia 
wstydu bądź bezradności milczą, zwróciłam się do obecnej na sesji  
rady Miejskiej pani kierownik goPS-u danuty rutkowskiej oraz do 
pana dyrektora zojo Marka osińskiego o przygotowanie i przepro-
wadzenie anonimowych ankiet przy pomocy dyrektorów szkół i wy-
chowawców klas, z których będzie wynikało czy mamy niedożywione 
dzieci. 
Informuję także, że na świadczenia alimentacyjne w 2012 roku wydano 
ponad 3,6 mln zł, na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznych 30 
osób wydano około 632 tysięcy złotych. Kwota tych ostatnich wydat-
ków podwoiła się w porównaniu do 2010r. 
Rada Miejska uchwaliła plany zagospodarowania przestrzennego  
i przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania gminy :
 x przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie, 
dla terenów położonych w obrębach Kamionna i Zachowice,
 x w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wro-
cławskie, dla terenów położonych w obrębach Kilianów-Szymanów, 
Stoszyce i Wszemiłowice,

 x w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Pietrzykowice-Rybnica, w rejonie ulic Fabrycznej i Nowej,
 x w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Smolec, dla terenów w rejonie cmentarza,

radni podjęli jednogłośnie wniosek o przeprowadzenie przez audy-
tora  gminy panią Czesławę Świątko analizy stawek podatkowych 
podatku od nieruchomości, przez które nastąpiło znaczne obniżenie 
subwencji rządowej o ponad 2.2 mln zł i wskazanie optymalnych roz-
wiązań finansowych przy ustalaniu stawek podatków na 2014 rok, 
które nie będą powodowały utraty subwencji. 
Zapytania radnych dotyczyły:
 x sprzedanych działek budowlanych, po zmianie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego  we wsi Pełcznica. Czy właściciele  
działek o konkretnych numerach, podanych przez radnego Czesława 
Pudlika, po ich sprzedaniu zapłacili rentę planistyczną. Radny wystąpił 
o pisemną, wyczerpującą odpowiedź, na tejże sesji. Zastępca Burmi-
strza Mieczysław Reps, w punkcie odpowiedzi na zapytania zapewnił, 
że udzieli pisemnej odpowiedzi w tej sprawie,  w niedługim czasie, 
wszystkim radnym. Sprawą tą zajmie się Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej na najbliższym posiedzeniu. 
 x decyzji lub zgody Burmistrza na umieszczenie reklamy przy ul. Popie-
łuszki, zasłaniającej restaurację „Azyl”, która podwyższa walory nasze-
go miasta, czy wydano taką decyzję, czy można to zmienić,
 x przeniesienia centrum informacji monitoringu miasta do budynku 
Ratusza,
 x liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkola, czy będą prowadzone ja-
kieś działania w walce z plagą komarów,
 x terminu ukończenia projektu budowy chodnika przy ul. Chłopskiej 
w Smolcu, na jakim etapie jest powiększenie parkingu przy ośrod-
ku zdrowia w Smolcu, od którego momentu liczy się okres 5 lat po 
uchwaleniu lub zmianie mpzp, obligującego do wpłacenia na rzecz 
gminy renty planistycznej,
 x zadłużenia czynszowego lokatorów mieszkań w TBS, do których gmina 
wpłaciła partycypację, czy w rozstrzygniętym przez gminę konkursie 
na rehabilitację przewidziano wizyty domowe, czy jest jakiś postęp w 
sprzedaży budynku po przedszkolu w Smolcu.

odpowiedzi na te pytania będę umieszczone na BiP, w zakładce pro-
tokoły z obrad sesji rady Miejskiej, po zatwierdzeniu protokołu sesji, 
w czerwcu.
następna sesja rady Miejskiej odbędzie się 27 czerwca.
tematem będzie założenia finansowe i techniczne  dalszych inwesty-
cji kanalizowania gminy oraz omówienie wyników kontroli podłączeń 
do wykonanych kanalizacji sanitarnych wykonanych z dofinansowa-
niem unijnym oraz działań Burmistrza w zakresie egzekwowania tego 
obowiązku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

inForMaCje o PraCy rady MiejSkiej
w kĄtaCh wroCŁawSkiCh
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ogŁoSzenie
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Kątach Wrocławskich zawiadamia, 
że dnia 28 czerwca 2013r. o godz. 13.00 w Dużej Sali Domu 
Kultury odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze członków. Na spotkaniu odbędą się wybory Zarządu. 
Obecność naszych członków obowiązkowa.

Przewodnicząca PZERiI
Marianna Nowicka

goSPodarowanie odPadaMi 
 Łatwe, oSzCzędne,  

ekoLogiCzne!
Odpady wytwarzamy wszyscy, codziennie - większość z nich staje się 
uciążliwymi śmieciami. Nie powinno tak być, ponieważ 80% odpadów 
w pojemniku to cenne surowce, miedzy innymi: plastik, papier, szkło, 
metale, odpady organiczne. O selektywnej zbiórce surowców wtór-
nych pisaliśmy wielokrotnie. W dzisiejszym biuletynie umieszczona jest 
również ulotka przybliżająca zasady segregacji. Równie ważnym ele-
mentem jak segregacja, jest kompostowanie odpadów organicznych 
– stanowią one 40% wytwarzanych przez nas odpadów, a posiadacze 
działek przydomowych i gospodarstw rolnych  mogą je zagospodaro-
wać we własnym zakresie. 
Odpady organiczne, czyli roślinne z ogrodu, pola i resztki z kuchni mo-
żemy kompostować w specjalnym kompostowniku przydomowym na-
bytym w sklepie ogrodniczym lub wykonanym we własnym zakresie, 
jak też w otwartej pryzmie w ogrodzie. Nie jest to czynność trudna, ale 
należy znać jej podstawowe zasady. Najprostszy sposób zagospodaro-
wania odpadów organicznych to pryzma kompostowa. Odpady układa 
się bezpośrednio na ziemi. Na spodzie należy położyć grubsze gałązki, 
a pozostałe układa na przemian rozdrobnione z grubszymi. Można też 
przesypywać je ziemią lub starym kompostem. Dobrze ułożona pryzma 
na kształt trapezu o podstawie do 1.5 m  i wysokości 0,8-1,2 m. Prostym 
sposobem na zagospodarowanie bioodpadów jest również dół kompo-
stowy o głębokości ok. 40 cm, utrzymuje on wilgoć lepiej niż pryzma. 
Surowce nadające się na kompost to skoszona trawa, liście, drobne ga-
łęzie drzew i krzewów, chwasty, resztki warzyw i owoców, suche pieczy-
wo, skorupki z jaj. Skoszoną trawę układamy w kompostowniku cienki-
mi warstwami, dopiero po jej zwiędnięciu czy wysuszeniu – zapobiega 
to gniciu i wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów. Liście układamy rów-
nież cienkimi warstwami. Nie kompostujemy liści dębu i kasztanowca 
ponieważ zawierają dużo garbników i rozkładają się powoli. Jeśli zde-
cydowaliśmy się na kompostownik lub pryzmę to należy wiedzieć, że 
dobrze jest zakładać  je pod czarnym bzem, leszczyną, kaliną koralową 
lub grabem – sprzyjają one reakcjom w kompostowanym materiale. 
Fusy od kawy przywabiają do kompostu dżdżownice, które przetwa-
rzają masę biologiczną. Aby zwiększyć zawartość azotu w kompoście 
pryzmę można obsiać łubinem. Po kilku miesiącach kompostowania 
możemy wykorzystać kompost do ściółkowania pod krzewy owocowe i 
kwiatowe lub jako nawóz pod warzywa takie jak pomidory, ogórki, ka-
pusta. Z kompostu i uboższej ziemi można też tworzyć podłoże do roślin 
w skrzynkach balkonowych. Korzyści jakie możemy osiągnąć z kompo-
stowania - to nie tylko dobry, ekologiczny nawóz – to przede wszystkim 
obniżone koszty zagospodarowania odpadów. 
Pamiętajmy, że transport i zagospodarowanie odpadów  generuje w 
naszej gminie koszty około 4,5 mln złotych rocznie, gdyż wytwarza-
my ich 9.500 ton w skali roku. Każdy z nas może mieć wpływ na ilość 
powstających odpadów, na sposób ich zagospodarowania a w konse-
kwencji na wysokość opłat za śmieci.   Zachęcamy  wszystkich miesz-
kańców naszej Gminy do selektywnego zbierania surowców wtórnych 
i do kompostowania odpadów organicznych. Razem możemy więcej, 
możemy uzyskać wymagane przepisami poziomy recyklingu, zmniej-
szyć o połowę ilość składowanych odpadów oraz zahamować wzrost 
kosztów.       

Wydział OŚiR

włamanie do garażu
W Kątach Wrocławskich nieznany sprawca  poprzez przecięcia kłódek 
dostał się do wnętrza garażu, skąd skradł rower o wartości 1200 zł na 
szkodę Jana K.

kradzież audi a 6
W Krzeptowie z terenu nieogrodzonej posesji w nocy skradziono Audi 
A6 o wartości 70 000 zł na szkodę mieszkańca Wrocławia.
 
Bójka kibiców
W Kątach Wrocławskich podczas rozgrywania meczu piłki nożnej III ligi 
pomiędzy drużynami Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie, a Polonia 
Świdnica doszło do bójki pomiędzy kibicami obu drużyn. W bójce brało 
udział około 100 osób. Policjanci zatrzymali 5 najbardziej agresywnych 
kibiców. Teraz odpowiedzą karnie przed sądem za udział w bójce. Jest 
to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

oszustwo na allegro
Mieszkanka Mokronosu Górnego zamówiła na portalu internetowym 
Allegro kosmetyki, za które zapłaciła 160 zł. Do dnia dzisiejszego za-
mówionego towaru nie otrzymała. Bądźmy ostrożni przy zakupie przez 
internet – sprawdźmy wiarygodność sprzedających. 

włamanie do samochodu
W Smolcu z zaparkowanego przy posesji samochodu marki BMW, nie-
znany sprawca wybił boczną szybę gdzie następnie dokonał kradzieży 
fabrycznie zamontowanej nawigacji samochodowej oraz telefonu ko-
mórkowy o łączne wartości strat 11 066 zł.

nietrzeźwy  rowerzysta
Na terenie parkingu samochodowego w Kątach Wrocławskich  Marcin 
K. jadąc rowerem uderzył w zaparkowany samochód osobowy. Jak się 
później okazało rowerzysta miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Teraz odpowie karnie za spowodowanie kolizji drogowej 
oraz jazdę rowerem pod wpływem alkoholu.

asp. Adam Kowal

dzieŃ dzieCka w zaBrodziU
Dnia 9 czerwca odbył się w Zabrodziu Dzień Dziecka. Imprezę zorga-
nizowano w Wiosce Indiańskiej. Zgodnie z przewidywaniem dopisała 
duża ilość uczestników, z których każdy otrzymał nowe, plemienne 
imię. Udało nam się nawet odczarować pogodę i zamiast nawałnicy czy 
burzy z nieba spadła tylko mżawka.
Oprócz mnóstwa atrakcyjnych zabaw pod wodzą Indian dzieci miały też 
poczęstunek (pieczone kiełbaski, słodycze i napoje) oraz drobne upo-
minki, a to za sprawą naszej Pani Sołtys.
W tym miejscu nadmienię, że p. Krystyna Bednarska kolejny rok z rzędu 
sprawia radość i frajdę naszym milusińskim. Rodzice wraz z dziećmi go-
rąco dziękujemy p.Krysi za poświęcony czas i zaangażowanie.

Jowita Piątkowska
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LekCje oBywateLSkie w Urzędzie PowiatowyM
Z inicjatywy władz Powiatu Wrocławskiego od kwietnia do maja br. w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego we Wrocławiu  odbyła się druga edycja projektu „Lekcje obywatelskie dla uczniów 
trzecich klas gimnazjalnych”. Celem projektu było przybliżenie młodzieży specyfiki pracy zarów-
no samego urzędu, jak również poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych Powiatu 
Wrocławskiego. 
Uczniowie naszego gimnazjum brali również udział w tym projekcie goszcząc w Urzędzie Powia-
towym w dniu 16 maja 2013 r. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Młodzież została 
przywitana przez panią Joannę Brodowską – Dyrektora Wydziału Promocji, Rozwoju i Współ-
pracy Zagranicznej. Obejrzeliśmy prezentację dotyczącą struktury samorządów oraz zadań i ini-
cjatyw Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.  Bardzo ciekawe okazało się spotkanie z panem 
Grzegorzem Misiem - Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów na temat „Jestem świadomym 
konsumentem.” Gimnazjaliści z wielkim zainteresowaniem słuchali praktycznych rad fachowca 
jak radzić sobie i postępować w przypadku reklamacji towaru. Mieliśmy również okazję zobaczyć 
„starostwo od kuchni” czyli odbyć spacer po urzędzie. Odwiedziliśmy dwa wydziały: komunikacji 
i obsługi klienta. 
Należy podkreślić, że nasi gimnazjaliści byli wyjątkowo aktywni podczas całego pobytu w staro-
stwie, na co również zwróciła uwagę pani dyrektor Joanna Brodowska. Młodzież chętnie brała 
udział w dyskusji i chwaliła się swoją wiedzą. Nas nauczycieli bardzo cieszy ten fakt. Uważamy, 
że należy kontynuować w przyszłości takie spotkania, ponieważ mamy takie przekonanie, że 
dzięki wczesnej edukacji możemy wpływać na właściwe kształtowanie świadomości młodego 
człowieka, także tej obywatelskiej.

Opiekunowie grupy: Anna Bryjak, Alina Dudziec

PieniĄdze SzCzęŚCia nie 
dajĄ, aLe…

W tym roku szkolnym na przełomie kwiet-
nia i maja odbyła się kolejna edycja lekcji 
bankowych z udziałem Prezesa BS w Ką-
tach Wrocławskich pana Jacentego Cza-
pora. W spotkaniach brali udział ucznio-
wie klas drugich i trzecich. Młodzież 
poszerzyła swoją wiedzę na temat zadań 
banku centralnego i banków komercyj-
nych, kont bankowych, rodzajów kredy-
tów i inwestycji finansowych. Po lekcjach 
gimnazjaliści potrafili podać podstawowe 
produkty banku, takie jak usługi bankowe 
dostępne dla posiadacza konta osobiste-
go, rachunek oszczędnościowo-rozlicze-
niowy ROR: metody zakładania i prowa-
dzenia. Gimnazjaliści potrafili wymienić 
kilka rodzajów kredytów bankowych, 
dostępnych dla indywidualnego klienta 
i wiedzieli, jakie są rodzaje zabezpieczeń 
bankowych stosowanych przy udzielaniu 
kredytu. Poznali funkcje, rodzaje i mecha-
nizmy działania kart płatniczych, a także 
funkcjonowanie bankowości elektronicz-
nej.
Uczniowie musieli wykorzystać swoją 
wiedzę w praktyce i w sposób prawidłowy 
wypełnić przekazy pieniężne. Były rów-
nież nagrody. Najbardziej aktywną klasą 
okazała się klasa II c, która otrzymała do-
finansowanie do wycieczki w kwocie 500 
zł. Spotkania z przedstawicielami Banku 
Spółdzielczego są już stałym elementem 
kształcenia obywatelskiego w naszym 
gimnazjum. Zawsze stoją na wysokim 
poziomie merytorycznym i równocześnie 
dają dużo wiedzy praktycznej. Konkursy, 
ćwiczenia doskonalące umiejętności ban-
kowe i wiedzę finansową spotykają się 
z żywym zainteresowaniem młodzieży. 
Bank jest współcześnie instytucją, dającą 
możliwości rozwoju dla osób fizycznych i 
firm. Ważne jest więc poznanie mechani-
zmów funkcjonowania rynków finanso-
wych i kapitałowych. Bardzo dziękujemy 
panu prezesowi za podjętą inicjatywę i 
chęć współpracy z naszym gimnazjum.

Anna Bryjak, Alina Dudziec

konkUrS – „zoStaŃ gwiazdĄ”
Pierwszy gminny konkurs „Zostań Gwiazdą” w Gniechowicach odbył się 10.05.2013 r. Brały w 
nim udział dzieci wyłonione w eliminacjach szkolnych oraz w GOKiS. Konkurs otworzył Pan Mie-
czysław Reps zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W jury zasiedli: pani Eweli-
na Dawidowicz – muzyk, Alicja Krzyżańska – muzyk, wokalistka, Magdalena Kunecka – wokalist-
ka. Impreza podzielona została na dwie kategorie: szkoły podstawowe i gimnazja. W kategorii 
Szkoły Podstawowe przyznano następujące miejsca: I - Julia Gromek - SP Gniechowice, II - Eliza 
Bochenek - GOKiS, III - Jakub Dudziak - SP Sadków. Wyróżnienia: Weronika Karczmarek - NSP 
Zachowice, Laura Łącz - SP Gniechowice, Zuzanna Leśniak - SP Małkowice, Wiktoria Rydzicka 
-  SP nr 1 Kąty Wrocławskie. W kategorii Gimnazja: I - Natalia Bulanda - GOKiS, II - Szymon Mia-
zek - Jaszkotle, III - Dominika Duczmal - Jaszkotle. Wyróżnienia: Jakub Ryznar za akompaniament 
gitarowy - Gimnazjum Kąty Wrocławskie. Nagrodę GRAND PRIX, ufundowaną przez dyrektora 
GOKiS, zdobyła Magdalena Moczkodan - GOKiS. Na konkursie obecni byli również dawni człon-
kowie zespołów wokalnych SP w Gniechowicach, którzy otrzymali pamiątkowe plakaty ze zdję-
ciami.
gorące podziękowania składam sponsorom:
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GNIECHOWICACH, PIEKARNICTWO DOROTA 
I DARIUSZ JĘRDZEJCZAK GNIECHOWICE, PIEKARNICTWO GRZEGORZ WIECZOREK SOBÓTKA
POLKĄTY MARCIN KURPIEL KĄTY WROCŁAWSKIE, SKLEP NIESPODZIANKA BEATA NIEDZIÓŁKA 
GNIECHOWICE, ELEKTRO-INSTAL WITOLD NIEDZIÓŁKA GNIECHOWICE, PAWILON HANDLOWY 
ELŻBIETA BŁASIAK GNIECHOWICE, SALON FRYZJERSKI „BEAUTY” BEATA PISARSKA GNIECHOWI-
CE, SALON KOSMETYCZNY MAGDALENA JAKUBOWSKA GNIECHOWICE, HURTOWNIA NASION 
SALNAS ANNA SALIJ GNIECHOWICE, P.H.U. WAŚ ZOFIA GNIECHOWICE, F.H.U. BED-BUD MATE-
RIAŁY BUDOWLANE I SANITARNE GNIECHOWICE, FIRMA OGRODZENIOWA JAKUBOWSKI MA-
RIUSZ GNIECHOWICE, APTEKA GNIECHOWICE, MARIA MACH - DYREKTOR GMINNEGO OŚROD-
KA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH, RADNI I STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
GNIECHOWIC, GRZEGORZ KOŁCZ SOŁTYS GNIECHOWIC
Szczególne podziękowania należą się Panu Pawłowi Olszewskiemu za wsparcie techniczne oraz 
Państwu Magdzie i Piotrowi Kuneckim z zespołu IMPULS.
Zapraszamy za rok!

Krzysztof Krzyżański

i igrzySka hiStoryCzne 
naSze kĄty wroCŁawSkie

Koniec roku szkolnego to czas wytężonej pracy gim-
nazjalistów z Kątów Wrocławskich, to okazja do po-
głębienia swojej wiedzy nie tylko z przedmiotów eg-
zaminacyjnych, ale też do poznania historii swojego 
miasta. Historii mocno związanej z przeszłością wiel-
kich, ówczesnych potęg europejskich: Czech, Prus, 
Rzeszy Niemieckiej, Austro-Węgier i zwykłych ludzi. 
Zamiarem organizatorów igrzysk było wyposażenie 
gimnazjalistów w zasób wiedzy o Kątach Wrocław-
skich, jego środowisku geograficznym, przyrodni-
czym i historycznym, a także kształtowanie poczucia 
tożsamości regionalnej i emocjonalnego związku z 
miastem rodzinnym z „małą ojczyzną” oraz pogłę-
bianie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń 
wraz z potrzebą ochrony tradycji.
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wojSkowa Przygoda 
UCzniów kLaSy PiĄtej Szko-

Ły PodStawowej z Sadkowa
Jak się okazuje, nie wszystkie lekcje muszą być nud-
ne, o czym przekonali się piątoklasiści, którzy przy-
byli do 3. wrocławskiej Brygady radiotechnicznej.
23.05. 2013r. uczniowie mogli zapoznać się z funk-
cjonowaniem jednostki wojskowej, poznać jej 
strukturę, zwiedzić Salę Tradycji. Jest to miejsce 
ekspozycji pamiątek, dokumentów i ludzi silnie 
związanych z Wojskami Radiotechnicznymi. Na-
stępnie każdy z uczestników z wypiekami na twarzy 
wpisał  się do księgi pamiątkowej. Po wizycie w Sali 
Tradycji uczniowie wojskowym krokiem w zwartym 
szyku przemaszerowali do sali kinowej, aby  obej-
rzeć z dużym zainteresowaniem filmy prezentujące 
współczesne oblicze Sił Powietrznych oraz Wojsk 
Radiotechnicznych. Dla małych gości przewidziano 
nie lada atrakcje. Każdy piątoklasista pod czujnym 
okiem żołnierzy mógł wypróbować swoich sił na 
urządzeniu szkolno – treningowym „Cyklop”. W 
dalszej części wizyty dzieci wspólnie przygotowały 
plakat pt. „3.Brygada Radiotechniczna we Wrocła-
wiu oczami piątoklasisty”. Na zakończenie spotkania 
wykonaliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Czas 
spędzony w 3. Wrocławskiej Brygadzie Radiotech-
nicznej okazał się niepowtarzalną i ekscytującą lek-
cją patriotyzmu.
 gorąco dziękujemy płk. wojciechowi Lewickiemu, 
chor. rafałowi Łebkowskiemu oraz wszystkim pra-
cownikom jednostki za dzień pełen wrażeń .

Urszula Gaber
wychowawczyni kl.5

SP Sadków zaPiSy PrzedSzkoLe  
oPorów MokronoSek ii

Cennik dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie 
nieprzyjętych z powodu 

braku wolnych miejsc do innych placówek
Cennik na rok SzkoLny 2013/2014

WARIANT I
opłaty obowiązkowe:
czesne – 290 zł miesięcznie
wyżywienie - 13 zł dziennie (własna kuchnia, 
każda nieobecność odliczana jest od opłaty za 
wyżywienie w następnym miesiącu)
zajęCia dodatkowe w raMaCh CzeSne-
go: j. angielski; rytmika i zajęcia muzyczne, 
gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka logope-
dyczna i psychologiczna, DZIADEK BACH
zajęCia dodatkowe do wyBorU:
GLINOLANDIA, CERAMIKA-2 razy 45 min. w 
miesiącu – 45 zł /m-c, WARSZTATY TEATRAL-
NE-1 raz w tygodniu 30 min. (4 x m-c) – 30 
zł/m-c, BASEN, PŁYWANIE-uzgodnienie ofer-
ty w sierpniu, LOGOPEDIA-indywidualna po 
uzgodnieniu z neurologopedą – 30 min/35 zł 

WARIANT II
495 zł miesięcznie
w kwocie zawarte są wszystkie opłaty za 
przedszkole: czesne, wyżywienie, zajęcia do-
datkowe w ramach czesnego.
Przy wyborze wariantu II, nie będą odliczane 
pojedyncze nieobecności za wyżywienie – jest 
to stała ryczałtowa opłata.
Adres nowego przedszkola: wrocław, ul. Mo-
kronoska 2a (osiedle oporów).
Zapraszamy na indywidualne rozmowy w biu-
rze przedszkola Mokronosek, przy ul. Wro-
cławskiej 22 Mokronosie Górnym, tel. 71 391 
26 31 – zaledwie 3 km od nowego przedszkola 
uruchamianego na Oporowie. www.mokro-
nosek.pl 
Wysoki poziom świadczonych usług edukacyj-

no-wychowawczych w istniejącym już 
od 2010 r. Niepublicznym Przedszko-

rodzinne Świętowanie  
w SMoLCU

25.05.2013 (w sobotę) odbył się kolejny „Piknik Ro-
dzinny” na terenie naszej szkoły. Była to wspaniała 
okazja do spędzenia razem z całą rodziną wolnego 
czasu. Przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji. Dla 
najmłodszych dzieci: dmuchaną zjeżdżalnię, ba-
sen z piłkami, skocznię oraz mechaniczne pojazdy. 
Starsi uczniowie wraz z rodzicami mogli spróbo-
wać swoich sił w różnych zmaganiach  sportowych. 
Chętne rodziny ujawniały swoje zdolności plastycz-
ne i wyobraźnię w konkursie pod tytułem „Głębia 
oceanu”. Prace, które namalowali uczestnicy, były 
oceniane przez wszystkich chętnych, poprzez od-
dawanie głosów, na ich zdaniem najciekawszą. Na 
zwycięzców wszelkich zmagań czekały wspaniałe 
nagrody. Atrakcją cieszącą się dużym powodze-
niem, było mini planetarium, w którym dzieci do-
wiadywały się ciekawostek dotyczących gwiazd. Nie 
brakło prawdziwie męskich  atrakcji. Zaprzyjaźnieni 
z nami żołnierze przygotowali : paintball, przejazd 
samochodem wojskowym oraz musztrę. Przez cały 
czas trwania pikniku, na scenie prezentowali się 
nasi uczniowie, których prezentacje widzowie na-
gradzali gromkimi brawami. Dużym zainteresowa-

UCzniowie SP w Sadkowie  
w dUŻyM FinaLe konkUrSU 

PoLoniStyCznego w Łozinie
Uczniowie naszej szkoły już drugi raz wzięli udział 
w konkursie polonistycznym „I Ty możesz zostać 
Mistrzem nie tylko Literatury Polskiej”, którego 
głównym organizatorem jest Zespół Szkół w Łozinie. 
Jest to konkurs wojewódzki skierowany do wszyst-
kich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  
z województwa dolnośląskiego, a także uczniów wy-
branych szkół z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Litwy 
i Rosji.
Nasi najlepsi młodzi baśniopisarze, którzy przeszli 
wszystkie etapy VI edycji tego konkursu, reprezen-
towali nasza szkołę podczas Dużego Finału w Łozi-
nie 16 maja 1013r. Byli to uczniowie VI klasy: Maja 
Deryło, Maria Kreft, Katarzyna Lozio, Daniel Klimen-
towicz i Michał Żygadło, którzy przygotowywali się 
do wszystkich etapów tego ciekawego konkursu pod 
okiem p. Małgorzaty Błażejewskiej-Koguciuk. 
Stworzone przez siebie prezentacje multimedialne 
do własnych baśni inspirowanych losowo wybra-
nym dziełem sztuki przedstawiali przed komisją. 
Podczas tych prezentacji opowiadali treść swoich 
baśni, co niewątpliwie było najtrudniejsze i najbar-
dziej stresujące. I chociaż nie zostali wyróżnieni,  
i tak cieszyliśmy się wszyscy, że wzięliśmy udział  
w tak prestiżowym i wyjątkowym konkursie, który 
wykracza poza kształcenie literackie, korelując z in-
nym dziedzinami kultury - szczególnie sztuki i filmu.
Biorąc udział w tym konkursie, nasi uczniowie 
– jedyni reprezentanci naszej gminy, mogli 
rozwijać swoje humanistyczne zainteresowa-
nia, twórcze myślenie i wyobraźnię. Poza tym 
rozwijali umiejętność wyrażania własnych 
opinii, co w dzisiejszych czasach jest niezwy-
kle przydatne.

M. Błażejewska-Koguciuk

Głównym materiałem źródłowym dla uczestników 
konkursu było przygotowane, na podstawie książek 
ks. Prof. Mieczysława Koguta, kalendarium „Kąty 
Wrocławskie-prawie tysiąc lat”. Młodzież musiała 
wykazać się znajomością dat, wydarzeń, a także 
nazw instytucji, nazwisk osób, które odegrały ważną 
rolę w dziejach miasta.
6 czerwca odbyły się Igrzyska, których współorgani-
zatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąc-
kiej. Etap testowy wyłonił grupę finalistów: Wojcie-
cha Romaniszyna, Aleksandrę Gidzińską, Wojciecha 
Tomczuka, Marcina Horaka, Kamilę Duszkiewicz. 
Również wyróżniono: Martynę Tomczewską, Mar-
cela Dudziec i Monikę Protaś. Ci młodzi historycy 
wzięli udział w II etapie Igrzysk, który miał miejsce 
w Izbie Regionalnej i polegał na przygotowaniu 
prezentacji dotyczącej wybitnych postaci i miejsc 
naszego miasta. Swoje wybory gimnazjaliści przed-
stawiali przed komisją złożoną z prezesa SMZK pana 
Jerzego Grendy oraz opiekunów kół zainteresowań- 
Salonu historycznego: pani Anny Bryjak i Szkolnego 
Klubu Kulturalnego: pani Aliny Dudziec. Wystąpie-
nia gimnazjalistów, selekcja informacji i uzasadnie-
nie, stanowiły swoisty popis sztuki oratorskiej i były 
dowodem na to, że młodzież szczyci się historią re-
gionalną. 
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Stowarzyszenie podczas Szkolne-
go Dnia Talentów. 
I Igrzyska Historyczne będą miały swój ciąg dalszy 
w kolejnych latach. Naszym zdaniem, wychowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, łączy się z edukacją 
regionalną i integracją młodzieży i seniorów. Dzięki 
wiedzy i doświadczeniu osób dorosłych młodzież 
ma szansę na wypracowanie patriotycznych postaw 
pozbawionych ksenofobii i nietolerancji.

Anna Bryjak

ciąg dalszy ze str. 5
lu Integracyjnym Mokronosek w Mokronosie 
Górnym pod Wrocławiem, zdobyte doświad-
czenie, odniesione sukcesy, laury i nagrody, 
są gwarancją zadowolenia dzieci i rodziców z 
naszej pracy.

niem cieszył się występ Pań prezentujących taniec 
brzucha, które podczas drugiej prezentacji wszyscy 
obserwujący próbowali naśladować, co wyglądało 
dość zabawnie. Oczywiście nie zabrakło czegoś do 
zjedzenia. Nasi rodzice spisali się na medal! Przygo-
towali suto zastawione stoły, a w najbliższej okolicy 
można było wyczuć zapach grillowanych kiełbasek.
Tradycyjnie była  wata cukrowa, lody i stoiska z za-
bawkami. Nasz piknik uświetnili swoją obecnością: 
Ks. Proboszcz Andrzej Ilnicki, Pan Wiceburmistrz 
Mieczysław Reps, Dyrektor ZOJO Pan Marek Osiń-
ski, Sołtys Hieronim Kuryś. Cieszyliśmy się z obec-
ności tak licznie zgromadzonych mieszkańców oraz 
uczniów i rodziców, którzy rozpoczną naukę w na-
szej szkole od września. Dziękujemy szczególnie 
gorąco: Panu Durzyńskiemu - za oprawę muzyczną 
i pomoc w prowadzeniu imprezy, Panu Kowalczyko-
wi za pomoc techniczną i wszystkim sponsorom za 
otrzymane podarunki.
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W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie Gim-
nazjum w Jaszkotlu odnieśli wiele sukcesów 
naukowych o zasięgu gminnym, powiatowym  
oraz wojewódzkim. Wśród jaszkotlańskich re-
prezentantów licznych konkursów znaleźli się 
Łukasz Niezgoda z IIId oraz Maciej Skarbowski 
z IIIb. Obaj chłopcy reprezentowali szkołę w fi-
nałach prestiżowego konkursu „zDolny Ślązak 
Gimnazjalista”. Łukasz Niezgoda jest finalistą 
konkursu z zakresu przedmiotów humani-
stycznych oraz  przyrodniczych, Maciej Skar-
bowski otrzymał tytuł finalisty z przedmiotów 
przyrodniczych. Droga chłopców do finałów 
wojewódzkich poprzedzona została zwycię-
stwem w pierwszym etapie konkursu (odby-
wającym się w szkole) oraz w drugich etapach   
z różnych przedmiotów organizowanych we 
Wrocławiu. Do drugiego etapu „zDolnego 
Ślązaka Gimnazjalisty” w zakresie przedmio-
tów przyrodniczych zakwalifikował się  także 
uczeń IIIc Szymon Miazek. Łukasz i Maciek 
potwierdzili w finale konkursu nie tylko to, że 
znakomicie opanowali materiał,  znacznie  wy-
kraczający poza program gimnazjum. Podczas 
finału przeprowadzonego na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego wykazali się 
także umiejętnością  wykonywania ekspery-
mentów chemicznych i dokonywania analizy 
przeprowadzonych doświadczeń. Za sukces 
w „zDolnym Ślązaku” obaj finaliści  otrzyma-
ją punkty rekrutacyjne do szkół średnich. Na 
uwagę zasługuje fakt,  że chłopcy są niezwykle  
skromni. Cieszą się sympatią swoich zespołów 
klasowych, nauczycieli i wszystkich pracowni-
ków szkoły. 
Gratulacje dla Łukasza, Maćka i Szymka oraz 
ich Rodziców i Grona Pedagogicznego Gimna-
zjum w Jaszkotlu.

Krystyna Komarnicka

W dniach 7-11 maja br. w czeskim Pilznie od-
były się Mistrzostwa Europy w Trójboju Siło-
wym.
Paweł Ośmiałowski, mieszkaniec Kątów Wro-
cławskich, startował w kategorii wagowej 59 
kg. Zdobył V-ce Mistrzostwo Europy ustana-
wiając rekord życiowy 640kg w trójboju.
Pozytywny start w Mistrzostwach Europy i 
Świata został nagrodzony nominacją do za-
wodów World Games, Olimpiady Sportów 
Nieolimpijskich, które odbędą się w sierpniu 
br. w Kolumbii. Zawodnik serdecznie dziękuję 
Sławomirowi Hryniewiczowi i Stowarzyszeniu 
Przedsiębiorców Kąteckich z wsparcie i pomoc 
finansową w przygotowaniu do zawodów.

W dniu 10 czerwca w Żarowie odbył się II 
Memoriał im. Jerzego Klempela w piłce ręcz-
nej chłopców. Kąty Wrocławskie reprezento-
wała drużyna GOKISu, która rywalizowała ze 
starszymi od siebie zawodnikami z Żarowa i 
Jaworzyny Śląskiej. Mimo różnicy wieku nasi 
szczypiorniści zaprezentowali się znakomicie 
wygrywając trzy mecze, w finale ulegli druży-
nie Jaworzyny Śląskiej i zajęli II miejsce. Suk-
ces jest tym bardziej znaczący, iż wywalczony 
z drużynami starszymi wiekowo a co za tym 
idzie dysponującymi znacznie lepszymi wa-
runkami fizycznymi. Drużyna GOKiS Kąty Wro-
cławskie wystąpiła w składzie: Maksymilian 
Pilch, Damian Sieradzki, Damian Denes, Kon-
rad Andrzejewski, Damian Działoszek, Mar-
cin Paszkowski, Bartek Anderzejewski, Jakub 
Więckowski, Damian Wyleziński.

1. SPI Jaworzyna Śląska
2.GOKiS Kąty Wrocławskie
3.SPI Żarów
4.SPII Jaworzyna Śląska
5.SPII Żarów
Paweł Pilski

P.Pilski

W sobotę 25 maja sekcja mini siatkówki 
dziewcząt z Kątów Wrocławskich wzięła udział 
w turnieju siatkarskim organizowanym przez 
Stowarzyszenie „Młoda Gwardia”. Tym razem 
zawody odbyły się w szkole podstawowej w 
Sokołowicach koło Oleśnicy. Formuła zawo-
dów obejmowała rywalizację w trzech kate-
goriach wiekowych. Młode siatkarki GOKiSu 
uczestniczyły w rozgrywkach dla klas IV (dwój-
ki) i V (trójki). Czwartoklasistki w składzie Julia 
Łochowska, Natalia Victor oraz Katarzyna Plu-
skota po wielkich emocjach zajęły ostatecznie 
czwarte miejsce w ogólnej klasyfikacji. Na-
tomiast bezkonkurencyjna okazała się nasza 
„trójka” w składzie Andżelika Bubula i siostry 
Klaudia i Martyna Sajewskie. Pierwsze miejsce 

w tej kategorii zasługuje na wielkie uznanie 
zważywszy na fakt, że ze względu na absencje 
kilku zawodniczek skład uzupełniła czwarto-
klasistka Martyna Sajewska, która w ten spo-
sób była zmuszona rywalizować ze starszymi 
od siebie koleżankami. Atrakcją zawodów była 
wizyta znakomitej siatkarki i wieloletniego 
kapitana pierwszego zespołu Impel Gwardii 
Wrocław Katarzyny Mroczkowskiej.        P.Pilski
 

Mimo niezbyt przychylnej aury, niedzielny 
turniej tenisa ziemnego stał na niezwykle wy-
sokim poziomie. O puchar rywalizowało 13 
zawodników, pojedynki były bardzo wyrówna-
ne a o zwycięstwie bardzo często decydowały 
dodatkowe gemy. Czarnym koniem zawodów 
okazał się  pan Józef Czarnik, który  po morder-
czym finale, pokonał Andrzeja Fiałkowskiego. 
W meczu o trzecie miejsce Matusz Duszkiewicz 
pokonał Macieja Dudziec. Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom.
Wyniki:
Eliminacje
Adam Siomek-Mateusz Duszkiewicz 2:0 (6/3, 
6/3), Henryk Zawodny-Józef Czarnik 0:2 (/6, 
2/6)

Andrzej Fiałkowski-Michał Salij 2:0 (6/3, 6/2)
Marcin Cegielski-Maciej Dudziec 0:2 (3/6, 4/6)
Andrzej Charytoniuk-Krzysztof Depta 2:0 (7/5, 
6/3),1/4, Tomasz Bień-Mateusz Duszkiewicz 
2:0 (6/3, 6/3), Wojciech Rzeziński-Józef Czarnik 
0:2 (2/6, 2/6), Andrzej Fiałkowski- Wojciech 
Dudziec 2:0 (6/2, 6/2), Maciej Dudziec-Andrzej 
Charytoniuk 2:1(6/3, 2/6, 10/6) 1/2, Mateusz 
Duszkiewicz-Józef Czarnik 0:2 (0/6, 0/6), An-
drzej Fiałkowski-Maciej Dudziec 2:0 (6/2, 6/1)
mecz o 3 miejsce
Mateusz Duszkiewicz- Maciej Dudziec 2:1 (6/1, 
4/6, 10/5)
Finał
Józef Czarnik-Andrzej Fiałkowski 2:1 (7/5, 6/7, 
10/6)

W dniu 13 czerwca w Żarowie odbyły się za-
wody dziewcząt w piłce ręcznej w kategorii 
wiekowej poniżej 12 lat. Kąty Wrocławskie re-
prezentowały zawodniczki GOKiSu dla których 
był to drugi turniej w ich świeżo rozpoczętej 
karierze sportowej. Pomimo niewielkiego 
doświadczenia nasze zawodniczki sprawiły 
ogromną niespodziankę pokonując drużyny 
SPI Żarów 7:5, SPII Jaworzyna 6:4, SPII Żarów 
7:0. Porażki doznały dopiero w meczu fina-
łowym z SPI Jaworzyna Śląska 4:7 zajmując 
ostatecznie II miejsce w turnieju. Nasze szczy-
piornistki trenują zaledwie od 3 miesięcy pod 
okiem trenerki Alicji Łukasik.

Skład drużyny GOKiS Katy Wrocławskie: Alicja 
Sekuła, Marysia Żeligowska, Weronika Czech, 
Martyna Włodarczyk, Martyna Pilska, Julia 
Łochowska, Karolina Wilczyńska, Oliwia Ma-
lec, Hania Zaniewicz, Julia Rasińska, Natalia 
Kwapisz.

P.Pilski

PodSUMowanie tUrniejU 
Mini Siatkówki dziewCzĄt 

w SokoŁowiCaCh

MeMoriaŁ iM. jerzego 
kLeMPeLa

dziewCzęta na PodiUM  
w Żarowie

zdoLni giMnazjaLiŚCi 
 z jaSzkotLa

koLejne SUkCeSy  
w trójBojU SiŁowyM

tUrniej teniSa zieMnego 2.06.2013



OGŁOSZENIA DROBNE
Bezpłatne ogłoszenia są przyjmowane pod numerem  
71 390 71 46

1. Kupie grunty rolne, tel. 887 37 47 12.
2. Kąty Wrocławskie: hale o pow. 700 m2, 320 m2, 300 
m2, plac utwardzony o pow. 2100 m2 do wynajęcia, 
tel. 71 333-75-72
3. Tanio SPRZEDAM MIESZKANIE w Krobielowicach, 80 
m2. + 20 m2 piwnicy, POM. gosp, ogródek tel. 601 53 48 26
4. PROTETYKA DENTYSTYCZNA, Kąty Wrocławskie ul. Sta-
szica 5, tel. 71/795 10 37
5. Sprzedam działkę siedliskową z zabudowaniami gospo-
darczymi o pow. 0,26ha we wsi Wojtkowice tel. 721848158
6. KWIATY DONICZKOWE Smolec ul. Starowiejska 32a,
Tel 71 3169 444
7. NAPRAWA ROWERÓW, części rowerowe i motorowero-
we, Kąty Wr. ul. Okrzei 35, Tel. 604-622-73
8. SKLEP - Smolec ul. Główna 3b, Maszyny i narzędzia ogrod-
nicze, meble ogrodowe, nasiona, nawozy, asortyment BHP, 
kostka burkowa, tel. 782-033-303

OGŁOSZENIA

7

SKLEP RUDA MYSZA POLECA:
PASZE ( PROVIMI )

KARMY DLA PSÓW I KOTÓW 
(także na wagę)

WSZYSTKO DLA GOŁĘBI
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 

od 8:00 do 18:00
KĄTY WROCŁAWSKIE 

/czerwony dom/
ul.1go MAJA 69A
tel. 665 841 804

Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy
Transport zmarłych
Produkcja Trumien

Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje

Krzyżowice ul. Główna 14   

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl
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- usługi malarskie 
- tapetowanie 
- glazura 
- tynki dekoracyjne 
- układanie paneli i wykładzin 
- zabudowy GK 
- SPOSÓB NA PĘKNIĘTE ŚCIANY I SUFITY 
„ROBSON” Robert Perczak 
tel. 601 24 70 35; 609 85 07 87 
www.robson-remonty.pl 
 



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

•  naprawa silników, hamulców oraz zawieszeń
•  diagnostyka i naprawa elektroniki – wszystkie 

marki
•  serwis klimatyzacji
•  przeglądy letnie oraz zimowe
•  montaż alarmów i czujników cofania – certyfikat

Bosch Car Service Kopeć

Moje
auto

ul. Spółdzielcza 17, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71/31-67-260, www.kopec.bosch-service.pl

Bosch Car Service... jakość i kompleksowa obsługa w zasięgu ręki

na dowolny cel                   bez poręczycieli
do 10 tys. zł               dla każdego

oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym tylko 6,98%*

stać Cię na więcej

* RRSO wynosi 18,31% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 1 500,00 zł, umowa 
zawarta w dniu 03.01.2012 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,98%, raty malejące, płatne ostatniego dnia 

każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 133,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 130,59 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 
55,89 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 4,98% tj. 74,70 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 1 630,59 zł. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 
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

 
  Z okazji „dnia kobiet”, w każdy parzysty dzień marca ,  

Chuck Norris w roli „Strażnika Kątów Wrocławskich” zaprasza 
wszystkie Panie do naszego Oddziału Banku Zachodniego WBK 
S.A. w Kątach Wrocławskich. Dla tych Pań, które skorzystają w 

tym czasie z kredytu gotówkowego, czeka miła niespodzianka na 
miarę Chucka Norrisa. Pamiętaj szczególnie o ósmym marca, w 
tym dniu każda Pani otrzyma kwiatek, (może nawet od samego 

Chucka Norrisa). Już dzisiaj zaplanuj ten czas  
w 1 Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A.  

w Kątach Wrocławskich   
  

Serdecznie Zapraszamy !!! 
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Zespół redakcyjny: 
Antoni Kopeć, Weronika Szwaj, 
or@katywroclawskie.pl. 
Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Przygotowanie, skład i druk: 
Drukarnia ANTEX,  www.antex.pl

OPŁATA ZA ŚMIECI OD 1 LIPCA 2013

W związku z licznymi zgłoszeniami o otrzymywaniu przez przedsiębiorców pism oferujących wpis do re-
jestrów za opłatą  sugerujemy aby, do wszystkich takich przypadków podchodzić ze szczególną ostroż-
nością, gdyż są to oferty komercyjne. Jedyną ewidencją, do której osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą muszą być wpisane jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  
(CEIDG ) prowadzona przez Ministra Gospodarki. Wszystkie czynności związane ze wpisem do tej ewidencji są  
BEZPŁATNE.

Wydzia Spraw Obywatelskich

UWAGA MIESZKAŃCY! 
PRZYPOMINAMY, ŻE OD 1 LIPCA 2013 STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYNOSZĄ:
- 12,13 zł na osobę miesięcznie - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane)

- 15,97 zł na osobę miesięcznie - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane) 

TERMINY PŁATNOŚCI W 2013:
I RATA – 15 WRZESIEŃ
II RATA – 15 LISTOPAD

PŁATNE BEZ WEZWANIA NA KONTO GMINY

73 9574 0005 2001 0000 0101 0001
Kwota należna stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Sposób obliczenia opłaty za kwartał:
Liczba osób x stawka = wysokość miesięcznej opłaty

Miesięczna opłata x 3 m-ce = KWOTA DO WPŁATY

Przykład (segregowane odpady):
za 1 miesiąc: 1 osoba x 12,13 zł/m-c = 12,13 zł; za kwartał: 12,13 zł x 3 miesiące = 36,39 zł
za 1 miesiąc: 2 osoby x 12,13 zł/m-c = 24,26 zł; za kwartał: 24,26 zł x 3 miesiące = 72,78 zł

za 1 miesiąc: 4 osoby x 12,13 zł/m-c = 48,52 zł; za kwartał: 48,52 zł x 3 miesiące = 145,56 zł
Zgodnie z art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po-

wstaje, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, nie za kwartał czy rok. 

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY

HARMONOGRAM WYWOZU SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W WORKACH 
Gmina: Katy Wrocławskie, Miejscowość: Smolec, Gniechowice

LIPIEC
TWORZYWA: 12; 19; 26 LIPCA (Piątek)

PAPIER, SZKŁO: 19 LIPCA (Piątek)

SIERPIEŃ
TWORZYWA: 02; 09; 16; 23; 30 SIERPNIA (Piątek)

PAPIER, SZKŁO: 02; 16; 30 SIERPNIA (Piątek)
Wydział POiEA

Wydział POiEA
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Dnia 27 czerwca 2013 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich. Tematem przewodnim były: 
- założenia finansowe i techniczne dalszych inwestycji kanalizowania 
Gminy,
- omówienie wyników kontroli podłączeń do wykonanych kanalizacji 
sanitarnych.
 
W pierwszej części sesji uczestniczył Komendant Policji Andrzej Nycz-
ka, który poinformował, że odchodzi na emeryturę. Panu Komen-
dantowi złożyliśmy życzenia oraz podziękowania za pracę na rzecz 
naszej społeczności oraz stałe uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej 
i zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych spraw zgłaszanych przez 
radnych i Burmistrza. 

W sesji uczestniczyli także rodzice uczniów reprezentujących Komitet 
Protestacyjny Rady Rodziców z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika  
w Kątach Wrocławskich, w sprawie utworzenie czterech, mniej licz-
nych klas pierwszych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Czesław Pudlik poinfor-
mował, że Komisja skierowała wniosek do Burmistrza o spowodowa-
nie, aby rekrutacja do klas pierwszych w Gimnazjach w Kątach Wro-
cławskich oraz w Jaszkotlu odbywała się zgodnie ze Statutami obu 
Gimnazjów, tj. do 26 uczniów w klasie.
Burmistrz MiG Antoni Kopeć potwierdził, że jeśli liczba uczniów klas 
pierwszych Gimnazjum w Kątach Wrocławskich  wynosi 90 i ponad, to 
będą utworzone cztery klasy.

W posiedzeniu sesji Rady Miejskiej uczestniczył także Dyrektor Agencji 
Nieruchomości Rolnych i radny Rady Powiatu  Andrzej Jamrozik, przed-
stawił plany remontu dróg powiatowych. Zamierzenia są bardzo dobre. 

W dalszej części sesji omówiłam treść otrzymanej odpowiedzi na pi-
smo, skierowane do Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Zdrowia 
Publicznego, dotyczące stanowiska w sprawie wpływu elektrowni 
wiatrowych na zdrowie ludzi. Farmy wiatrowe są planowane w ob-
rębach Kilianów- Szymanów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Sokolniki. 
Informacje zawarte w obszernej odpowiedzi (19 stron) będą analizo-
wane przez właściwą Komisją Zagospodarowania Przestrzennego Rady  
w sierpniu. Rada Miejska nie mogła podjąć tak ważnych decyzji bez 
autorytatywnych opinii, zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie ludzi miesz-
kających w pobliżu elektrowni wiatrowych.  Z cytowanych treści pisma 
wynika m.in, że wyniki badań naukowych wskazują bezpieczną odle-
głość farm wiatrowych nie mniejszą niż 2-4 km, w zależności od ukształ-
towania terenu i warunków pogodowych.

Zastępca Burmistrza Mieczysław Reps przedstawił założenia finanso-
we i techniczne dalszych inwestycji kanalizowania Gminy. W chwili 
obecnej wykonuje się projekt kanalizacji Jaszkotle i Zybiszów. W 2013-
2014 będą wykonywane projekty kanalizacji „Wschód” tj. Mokronos 
Górny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś 
Wrocławska. W pierwszej kolejności będą wykonywane zadania dofi-
nansowane przez środki zewnętrzne i inwestorów.  Po wykonaniu w/w 
zadań będą realizowane inwestycje w zakresie kanalizacji w miejsco-
wościach tzw. „Południa” Gminy.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Piotr Litwin przedsta-
wił  wyniki kontroli podłączeń do wykonanych kanalizacji sanitarnych. 
Z przedłożonej informacji wynika, że na 822 możliwych podłączeń, wg 
umów na dostawę wody, wykonanych jest  693, wg stanu na dzień 14 
czerwca, a 129 właścicieli nie wykonało przyłączy. Fakt, że ponad 84% 
właścicieli postarało się wykonać zadanie, pozwala myśleć optymi-
stycznie i planować dalsze sieci. Dziękuję za właściwą postawę i odpo-
wiedzialne działanie.  
Liczymy na to, że te osoby, które dotychczas nie mogły wykonać podłą-
czeń pokonają trudności i dokonają wpięcia. We wrześniu Rada Miejska 
rozważy jakie są powody braku podłączeń do wykonanych sieci kana-
lizacyjnych.

Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy:
 x przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów Mokronos Dolny i Zabrodzie,
 x przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, 
dla terenów położonych w obrębach Gniechowice i Górzyce,
 x przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów Gniechowice i Górzyce,
 x uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w południowej części obrębu Kąty 
Wrocławskie,
 x uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Kębłowice, Krzeptów i Samotwór,

Odpowiedzi na pytania będę umieszczone na BIP, w zakładce proto-
koły z obrad sesji Rady Miejskiej, po zatwierdzeniu protokołu sesji w 
miesiącu sierpniu.

Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 sierpnia. W lipcu se-
sji nie będzie. Tematami będą: informacja o programach odnowy wsi 
oraz omówienie programów ochrony środowiska. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska
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Uszkodzone opony w  samochodzie Renault
W Kątach Wrocławskich nieznany mężczyzna dokonał uszkodzenia 
czterech opon w zaparkowanym na ulicy samochodzie marki Renault 
Laguna o łącznej wartości strat 1000 zł na szkodę Katarzyny Z.
Kradzież roweru
W Smolcu z terenu prywatnej posesji skradziono rower o wartości 
2500 zł na szkodę Dariusza M. PRZYPOMNIENIE – nie pozostawiajmy 
swojego mienia bez odpowiedniego zabezpieczenia, zamknięcia nawet 
na terenie swojej posesji przed domem - okazja czyni złodzieja.  
Kradzież z samochodu
W Kątach Wrocławskich z ciężarówki marki SCANIA zaparkowanej na 
parkingu, skradziono dwie lampy ksenonowe o wartości 7500 zł na 
szkodę mieszkańca gminy Jurowce.
Włamanie do sklepu w Smolcu
Nieznani sprawcy poprzez siłowe rozsuniecie drzwi wejściowych, do-
stali się do wewnątrz sklepu skąd dokonali kradzieży kilkunastu karto-
nów papierosów rożnych marek, kilkunastu butelek alkoholu na łączna 
kwotę strat 5000 zł.
Wypożyczalnia  samochodów
Pracownik firmy z Pietrzykowic zajmującej się wypożyczaniem samo-
chodów zgłosił przywłaszczenie samochodu dostawczego marki Mer-
cedes Sprinter o wartości 100 000 zł przez 23-letniego mieszkańca 
Gdyni, który to do chwili obecnej nie chce zwrócić pojazdu oraz zerwał 
wszystkie kontakty z wypożyczalnią.
Kradzież w szkole
Podczas przerwy międzylekcyjnej w jednej ze szkół w Kątach Wrocław-
skich dokonano kradzieży damskiej torebki pozostawionej w sali szkol-
nej, w której znajdowały się  osobiste dokumenty oraz pieniądze.
Włamanie do domu w Cesarzowicach
Pod nieobecność domowników nieznani sprawcy poprzez siłowe wy-
pchniecie uchylonego okna,  weszli do domu skąd skradli 950 zł oraz 
złotą biżuterię o łącznej wartości strat 300 zł na szkodę Marioli D. 

asp. Adam Kowal
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Przypominamy, że od 01.08.2013 do 31.08.2013 r. można składać wnioski  
o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:
 x odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent 
rolny podlega wpisowi do tego rejestru,
 x imienne faktury VAT stanowiące dowód zakupu ON w okresie od 
01.02.2013 r. do 31.07.2013 r.,
 x oświadczenie o dzierżawionych gruntach rolnych lub potwierdzone 
umowy dzierżaw.

Limit zwrotu podatku w 2013 roku wynosi:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie
od 1 do 31 października 2013 r. przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku.

Wydział POIEA

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014
1. W roku 2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę:
 x w klasach I-III i klasie V: szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej I stopnia

 x w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego i technikum

 x w klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych 

 x w klasie II liceum plastycznego
 x w klasie II lub klasie VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz ucznio-
wie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 
do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów 
profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólno-
kształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięk-
nych liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

2. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na oso-
bę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto miesięcznie. Rodzice uczniów 
pozostałych klas będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzi-
nie nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie 

Rodzice uczniów mogą skorzystać z pomocy jeśli dochód na osobę w rodzinie 
przekracza kwotę 456 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, 
np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choro-
ba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macie-
rzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęsz-
cza uczeń). Liczba uczniów, którym pomoc zostanie przyznana poza kryterium 
nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów.
4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych 
osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 
5. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2013/2014. 
6. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć następujące dokumenty:
1) wnioski składane w ramach kryterium dochodowego:
 x zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez 
członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku, 

 x odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli 
dotyczy)

 x oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przeka-
zem pocztowym lub wyciągiem bankowym, 

 x zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz 
płatniczy

 x zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
 x kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego 
 x kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie  
o nie pobieraniu takiego dodatku

 x oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej
 x zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałe-
go lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). 

2) wnioski składane poza kryterium dochodowym: 
 x w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł 
do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

3) wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych:
 x w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, 
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu pod-
ręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, 
którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna 
prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie.
W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są 
rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdze-
nia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie 
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1. W roku 2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę: 
- w klasach I-III i klasie V: szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 
- w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum 
- w klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych  
- w klasie II liceum plastycznego 
- w klasie II lub klasie VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej 
Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 
techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących 
szkół sztuk pięknych liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych. 
2. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia będą mogli 
ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł. netto miesięcznie. Rodzice 
uczniów pozostałych klas będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł 
netto miesięcznie  
Rodzice uczniów mogą skorzystać z pomocy jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 456 zł, a w rodzinie 
występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 
przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń). Liczba uczniów , którym pomoc zostanie przyznana poza kryterium nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej 
liczby uczniów. 
 
3. Wysokość dofinansowania wynosi: 

1. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych   
2. dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 
3. dla uczniów: 

a)  niepełnosprawnych: klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III   
     ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  
    klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum  
- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania  

4. dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

 
do kwoty 225 zł. 

 

dla uczniów: 
1. niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących): klas I-III szkoły 

podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 
2. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-

VI szkoły podstawowej i gimnazjum 
- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do 
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia 
specjalnego) dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt 
ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł.  

do kwoty 770 zł. 

1. dla uczniów klasy V szkoły podstawowej; 
2. dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II 

ogólnokształcącej szkoły baletowej, 
3. dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły 
podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz 
klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

do kwoty 325 zł. 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących oraz uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły 
podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych 
do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części 
podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami 
przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być 
wyższy niż 40% kwoty 770 zł. 

do kwoty 770 zł. 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

do kwoty 350 zł. 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących oraz uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z 
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku 
korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego 
(niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł. 

do kwoty 607 zł. 

1. dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej; 
2. dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej do kwoty 390 zł. 

1. dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i 
technikum; 

2. dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V 
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz 
klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej 

3. dla uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III 
technikum uzupełniającego  

do kwoty 445 zł. 

 
4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),  
a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców 
zastępczych.  
5. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.  
6. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć następujące dokumenty: 
1) wnioski składane w ramach kryterium dochodowego: 
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny  
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku,  
- odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy) 
- oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,  
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy  
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, 
- kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego  
- kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku 
- oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej 
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).  
2) wnioski składane poza kryterium dochodowym:  
- w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł do wniosku należy dołączyć 
uzasadnienie. 
3) wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych: 

uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocni-
czych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis 
podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący 
zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono pod-
ręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.
Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do 
której będzie uczęszczać uczeń.
W przypadku uczęszczania dzieci do szkół podstawowych położonych na terenie 
Gminy Kąty Wrocławskie wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub na 
stronie www.bip.zojo.katywroclawskie.pl.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAć W SEKRETARIACIE 
SZKOŁY W TERMINIE DO 10.09.2013 R.  

Wysokość dofinansowania wynosi:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
DLA ROLNIKÓW

ZOJO
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ROBOTY MELIORACYJNE
Na ukończeniu są prowadzone przez Rejo-
nowy Związek Spółek Wodnych w Środzie 
Śląskiej dotowane przez Gminę prace melio-
racyjne. Realizowane są one w ramach corocz-
nie zawieranej umowy dotacji na utrzymanie 
urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na 
terenie gminy.
W chwili obecnej udrażniany jest rów me-
lioracyjny przebiegający granicami obrębów 
Mokronos Dolny, Mokronos Górny i Cesarzo-
wice (za wsią Zybiszów). Wkrótce wykonane 
zostaną zaplanowane prace przy ul. Pogodnej 
w Mokronosie Górnym, w Kątach Wrocław-
skich oraz w Cesarzowicach, Baranowicach i 
Zybiszowie. Po ich wykonaniu RZSW będzie 
kontynuować w ramach posiadanych środków 
własne prace spółkowe.
Jednocześnie przypominam, że w dniu 30 
września br upływa termin do jakiego można 
zgłaszać nowe zadania do projektu budże-
tu Gminy na rok 2014. Wnioski do Skarbnika 
Gminy można składać za pośrednictwem Rady 
Sołeckiej, Przewodniczących Rad Osiedlowych 
i Radnych.

ZALANIA POSESJI
W związku z ostatnimi intensywnymi opadami 
deszczu jakie wystąpiły na terenie gminy Kąty 
Wrocławskie mieszkańcy zgłosili wiele wnio-
sków do różnych instytucji o podjęcie dzia-
łań zmierzających do usunięcia zastoin wody, 
udrożnienia rowów i przepustów, wypompo-
wania wody.
W trybie interwencyjnym podjęto wszelkie 
możliwe środki, aby pomóc poszkodowanym 
mieszkańcom.
Wielu zdarzeń związanych z zalaniami pose-
sji przy niewielkich nakładach własnej pracy 
można było jednak uniknąć lub zminimalizo-
wać ich skutki. Przy racjonalnym dbaniu o stan 
istniejących urządzeń w wielu przypadkach 
nie doszłoby do powstania szkód.
Dlatego przy tej okazji przypominamy o usta-
wowym obowiązku jaki spoczywa na wszyst-
kich właścicielach nieruchomości odnośnie 
dbania o właściwy stan techniczny istnieją-
cych przy ich posesji urządzeń- m.in. prze-
pustów na rowach przy wjazdach na posesje 
oraz urządzeń melioracyjnych takich jak rowy 
i drenowania.

Wydział GK

Znaki drogowe D-40 i D-41, wyznaczające 
„strefę zamieszkania” pojawiły się w „Prawie 
o ruchu drogowym” stosunkowo niedawno. 
Ponieważ w Kątach Wrocławskich mamy taką 
strefę, więc kilka zdań przypomnienia, jak się 
w niej poruszać.
W strefie zamieszkania wyznaczonej znakami 
D-40 oraz D-41, obowiązują szczególne zasady 

ruchu drogowego:
 x pierwszeństwo pieszych przed pojazdami,
 x ograniczenie prędkości do 20 km/h,
 x parkowanie tylko w miejscach wyznaczo-
nych.

Na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszka-
nia, pierwszeństwa nie określa się znakami 
- są to więc tzw. skrzyżowania równorzędne, 
na których pierwszeństwa przejazdu należy 
udzielić pojazdom nadjeżdżającym z prawej 
strony. 
Wyjeżdżanie ze strefy zamieszkania jest włą-
czaniem się do ruchu (zgodnie z art. 17 Pra-
wa o ruchu drogowym), a więc kierujący 
pojazdem, opuszczający strefę zamieszkania, 
winien zachować szczególną ostrożność oraz 
ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub 
uczestnikowi ruchu.

Wydział DiT

D-41 
„koniec strefy zamieszkania”

D-40 
„strefa zamieszkania”

STRAŻACKI DZIEŃ DZIECKA  
W ZACHOWICACH

Festynem dla najmłodszych pod hasłem „Straż 
bliżej dzieci” uczcili członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zachowicach Dzień Dziecka 
oraz początek lata.
Zabawę rozpoczęło spotkanie z miejscowym 
proboszczem ks. Stanisławem Kuligiem, któ-
ry przybliżył dzieciom sylwetkę Św. Floriana 
- opiekuna strażaków. Następnie rozpoczęły 
się podchody, które zaprowadziły uczestni-
ków zabawy na boisko wiejskie. Tam czekało 
już ognisko i pieczenie kiełbasek oraz słodki 
poczęstunek. Dzieci brały udział w licznych 
konkurencjach sportowych - wyścigach w 
workach, przeciąganiu liny. Najmłodsi mogli 
także odbyć przejażdżkę na kucyku. 
 Strażacy udostępnili dzieciom do obejrzenia 
sprzęt, jakim posługują się podczas akcji. Dzie-
ci i rodzice obejrzeli także pokaz pierwszej po-
mocy i akcji gaśniczej.
Przygotowanie festynu było możliwe dzię-
ki pomocy: Pani I. Migacz, K.Gliwińskiej, 
M.Szczotka, D.T. Szczotka, A. Kaszak, A. Kacz-
marek, G. Monarcho, P. Obłój.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zachowicach wszystkim serdecznie 

dziękują. 

PIOTR PALUSZCZAK 
LAUREATEM ETAPU CENTRAL-

NEGO OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU Z HISTORII

Miło mi poinformować, że 
Piotr Paluszczak uczeń klasy 
VI Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kątach Wrocławskich 
(obecnie nasz absolwent) 
w dniach od 6 do 8 czerw-
ca 2013 r. reprezentował 
województwo dolnośląskie 
na zawodach centralnych w 
konkursie „Losy żołnierza i 

dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. 
O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” 
im. mjra Marka Gajewskiego. Piotrek był jedy-
nym uczniem na ternie Dolnego Śląska, który 
otrzymał już na etapie zawodów regionalnych 
(wojewódzkich) tytuł laureata (uzyskał 86 
% wszystkich punktów do zdobycia). Swoje 
umiejętności potwierdził podczas rozgrywa-
nych w czerwcu finałów w Warszawie. W kon-
kursie oraz olimpiadzie wzięło udział ponad 
20 tyś dzieci i młodzieży w całej Polski. 

DZIEŃ DZIECKA W GĄDOWIE
2 czerwca w Gądowie odbył się po raz szósty 
Dzień Dziecka. Udział wzięło w nim ponad 50 
dzieci, dla których były przygotowane różne 
nagrody i paczki. Czekało na nich również dużo 
atrakcji: dmuchany zamek, trampolina, basen 
z kulkami, jazda konna, przejażdżka Fuadem, 
mecz piłki nożnej oraz bieg o puchar sołty-
sa Gądowa. Wiele atrakcji dla najmłodszych 
przygotował zespół muzyczny. Podziękowania 
dla sponsorów oraz organizatora.

Sołtys

DZIEŃ DZIECKA W ZYBISZOWIE
15 czerwca wszystkie dzieciaki z Zybiszowa zo-
stały zaproszone na spotkanie, gdzie święto-
wano Międzynarodowy Dzień Dziecka. Sołtys 
wraz z rodzicami wymyślili wiele ciekawych 
gier i zabaw. Każde z dzieci otrzymało sym-
boliczny prezent dostosowany do jego wieku. 
Oprócz zabawek na spotkaniu nie zabrakło 
grilla i ogniska z kiełbaskami i innymi pyszny-
mi daniami. A na osłodę cały stół zastawiono 
słodyczami. Zabawa trwała do wieczora. Każ-
de z dzieci na pewno już czeka na kolejny rok  
i święto Dnia Dziecka.

INFORMACJA DLA  
DOSTAWCÓW ZBOŻA  

DO FIRMY KOMEx
Zbliża się okres żniw i wzmożonego ruchu przy 
punktach skupu zboża. Aby zminimalizować 
utrudnienia w okolicy punktu skupu Komex 
przy ul. Norwida w Kątach Wrocławskich, in-
formujemy o ustaleniach poczynionych z jego 
właścicielem.
Zboże będzie przyjmowane tylko od dostaw-
ców zajeżdżających od ulicy Mireckiego: 
ulicą Zwycięstwa, a dalej łącznikiem przy 
stadionie do punktu skupu Komex i ustawia-
jących się wzdłuż tej trasy w jednej kolejce. 
Nie będzie odbierane zboże od dostawców 
podjeżdżających ulicą Norwida od strony sta-
cji benzynowej. 

Wydział DIT

NARESZCIE WAKACJE 
W GMINIE KĄTY  
WROCŁAWSKIE

Gmina Kąty Wrocławskie w ramach realizowa-
nia Gminnego Programu Profilaktyki Przeciw-
działania Alkoholizmowi organizuje, wycieczki 
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży o charak-
terze profilaktycznym, w celu propagowania 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
W związku z tym już od pierwszych dni wakacji 
uruchomiona została  akcja letnią dla dzieci z 
terenu gminy Kąty Wrocławskie. Dzieci mo-
gły uczestniczyć w bezpłatnych całodniowych  
wycieczkach profilaktyczno- krajoznawczych.
W dniach 1,3,5 i 8 lipca odbyły się cztery wy-
cieczki dla dzieci wieku 7-12 do atrakcyjnych 
miejscowości: Szklarskiej Poręby z wjazdem 
na Szrenicę, następnie do Złotego Stoku i 
zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej w 
zabytkowej kopani złota. Kolejna podróż od-
była się do Kudowy Zdroju z wizytą w Pijalni 
Wód Mineralnych oraz Szlakiem Ginących 

Zawodów. Na zakończenie dzieci zwiedziły 
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzy-
nie Śląskiej oraz Muzeum Powozów w Galowi-
cach.
Każda wycieczka sprawiała, że dzieci wracały 
zadowolone, i pełne wrażeń co zachęca do or-
ganizowania podobnych akcji letnich na przy-
szłość.

Pełnomocnik ds.Profilaktyki
Anna Dębicka

ZASADY RUCHU DROGOWEGO  
W STREFIE ZAMIESZKANIA

 Justyna Borowska, nauczycielka historii
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ZAKOŃCZENIE ROKU  
W GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA 

KOPERNIKA 

„Kart w kalendarzu było niemało, codziennie 
jedną zdejmował czas. I cóż powiecie, ot prze-
leciało rok szkolny minął, jak z bicza trzasł”.
Nasze gimnazjum bardzo uroczyście zakoń-
czyło kolejny rok szkolny. Wzruszenie i ra-
dość przeplatały się wzajemnie-zwłaszcza 
wśród uczniów klas trzecich. Żeby rozstanie 
ze szkołą nie było bolesne rodzice zorganizo-
wali wspaniały Bal Absolwenta, który dzięki 
życzliwości dyrektora GOKiS pani Marii Mach 
odbył się w pomieszczeniach Ośrodka Kul-
tury w Kątach Wrocławskich. Młodzież, ten 
swój poważny bal, rozpoczęła wzruszającym 
polonezem. Otwarcie zabawy przez panią 
dyrektor Agnieszkę Górską i przewodniczącą 
Rady Rodziców panią Elżbietę Kuczek porwało 
młodzież w wiry taneczne. Wspólna zabawa 
gimnazjalistów, rodziców i nauczycieli udo-
wodniła, że tworzymy zintegrowaną wspól-
notę, która wzajemnie się uzupełnia. Słowa 
Kamili Duszkiewicz, Marcela, Wojtka i Adama: 
„ jest super, dziękujemy rodzicom, szkoda, 
że już koniec gimnazjum” najwierniej oddają 
atmosferę panującą i podczas balu i w czasie 
całej nauki szkolnej. Jak to ujęła młodzież: roz-
poczynamy szkolną fiestę, bo my umiemy się 
świetnie bawić.
Absolwenci, kończąc  kolejny etap edukacyj-

ny, stają przed wyzwaniami czekającymi ich  
w szkole średniej. Moment pożegnania staje 
się chwilą ciepłych wspomnień z przebiegu 
nauki-chwilą, w której uświadamiamy so-
bie, że trzy lata pracy w gimnazjum stały się 
sumą wspólnych działań młodzieży, uczniów 
i rodziców. W tym roku przed gimnazjalista-
mi- głównymi bohaterami uroczystości stali 
się rodzice i nauczyciele, którzy czerpiąc przy-
kłady z umiejętności dzieci, wspólnie popro-
wadzili akademię. Wyjątkowość popołudnio-
wego, czwartkowego spotkania 27 czerwca, 
polegała również na tym, że po raz pierwszy 
poprzedziła ją ceremonia przekazania sztan-
daru nowemu pocztowi. Kolejnym punktem 
był szczególny program artystyczny. Wystąpili 
w nim wspólnie rodzice, nauczyciele i ucznio-
wie. Przedstawiając utwór Juliana Tuwima 
pt. „Rzepka”, uzmysłowili, że trud edukacyjny 
to wspólna praca i zaangażowanie. Punktem 
kulminacyjnym akademii były nagrody za osią-
gnięcia edukacyjne połączone ze stypendiami 
naukowymi i sportowymi. Najwyższą średnią 
5,88 osiągnął Marcin Horak, tuż za nim uplaso-
wało się 29 kolegów i koleżanek. Przekroczyli 
oni średnią ocen 5,2, a dziewczyny - stypen-
dystki sportowe, były finalistkami między-
powiatowych zawodów strefy wrocławskiej  
w piłce ręcznej. Pani dyrektor Agnieszka Gór-
ska ogłosiła, że prestiżową nagrodę Dyrektora 
otrzymała Kinga Zielińska - dziewczyna wyróż-
niająca się zachowaniem, wynikami w nauce 
(średnia 5,58), wynikami w sporcie i zdol-
nościami artystycznymi. Podczas akademii 
podziękowania od wychowawców otrzymali 
rodzice za bezinteresowną pomoc i prace na 
rzecz dzieci. Koniec akademii to szczere po-
dziękowania płynące z ust młodzieży kiero-
wane do dyrektora,  nauczycieli, pracowników 
szkoły i rodziców. Wspaniała młodzież i mądre 
słowa wzruszyły zgromadzonych i uczyniły ze 
spotkania coś co trudno jest określić słowami: 
życzymy powodzenia w nowej szkole, w doro-
słym życiu.

Uczniowie ze „Szkolnego Klubu Kulturalnego”

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM 
PETKIEM

W poniedziałek – 24.06.2013 r. mieliśmy za-
szczyt gościć w Gimnazjum im. Mikołaja Ko-
pernika w Kątach Wrocławskich Krzysztofa 
Petka. Jest on autorem wielu książek, m.in. 
lektury dla klas 3 - ,,Gra w trzy karty”, a przy-
jechał do naszej szkoły, ponieważ wygraliśmy  
konkurs ,,Przygoda – Nagroda”.
Spotkanie z panem Krzysztofem odbyło się  
w Hali widowiskowej przy gimnazjum. Co praw-
da aula nie była wypełniona po brzegi uczniami, 
ale atmosfera była bardzo przyjemna i wszyscy  
z uwagą słuchali naszego gościa.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawostek z życia Pisarza, słuchaliśmy opo-
wiadań o jego przygodach, wycieczkach. Naj-
ciekawsza okazała się historia z podróży do 
Amazonii. Podróżnik pokazywał wiele zdjęć. 
Zachęcał nas także do wyjazdu na obóz su-
rvivalowy organizowany przez niego. Zapre-
zentował swoje umiejętności różnych sztuk 
walki czy samoobrony. Poprosił do pomocy 
ucznia klasy trzeciej i pokazał kilka przydat-
nych chwytów. Uczeń w nagrodę mógł wybrać 
sobie jedną z książek pisarza.
Po półtoragodzinnym spotkaniu można było 
dostać autograf Krzysztofa Petka.
Gimnazjaliści byli zachwyceni i na pewno za-
szczyceni gościć tak ważną osobę w naszej 
szkoły.

Karolina Szczepańska i Magdalena Moczkodan

BANK DLA ROLNIKA
Prowadzenie gospodarstwa rolnego to czaso-
chłonne i odpowiedzialne zajęcie, które poza 
wiedzą z zakresu rolnictwa wymaga również 
od rolników orientacji w biznesie. Na szczęście 
coraz częściej na rynku dostępne są usługi, 
które pomagają w prowadzeniu gospodarstw 
rolnych. Jedną z nich jest oferowany przez 
Bank Zachodni WBK AGRO PAKIET pomaga-
jący przedsiębiorcom rolnym w zarządzaniu 
finansami gospodarstwa. W ramach pakietu 
dostępne są rachunek bieżący, kredyty, po-
życzki, lokaty, leasing i wiele innych produk-
tów i usług bankowych, bez których trudno 
jest prowadzić nowoczesne gospodarstwo. 
O AGRO PAKIECIE rozmawiamy z dyrektorem 
panią Marzeną Makieła z 1 Oddziału Banku 
Zachodniego WBK w Kątach Wrocławskich. 
- Czym właściwie jest Agro Pakiet? 
- To pakiet produktów i usług przygotowanych 
przez bank specjalnie z myślą o potrzebach 
właścicieli gospodarstw rolnych. Z jednej stro-
ny są to produkty i usługi potrzebne do pro-
wadzenia gospodarstwa, z drugiej - przydatne 
w codziennym życiu, dostosowane do potrzeb 
współczesnego przedsiębiorcy prowadzącego 
własny biznes.
- Ale jak udało się Państwu stworzyć ofertę 
w ramach której odpowiadacie na potrzeby 

zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby 
fizycznej? Pewnie, decydując się na 

tę usługę trzeba płacić za wiele niepotrzeb-
nych produktów bankowych. 
- Wcale nie. Jedynym produktem, który należy 
posiadać chcąc korzystać z Agro Pakietu, jest 
rachunek bieżący. Koszt jego prowadzenia to 
6 zł miesięcznie, czyli podobnie jak za konto 
osobiste dla osoby fizycznej. Pozostałe opłaty 
dotyczące rachunku także są wycenione po-
dobnie, jak w przypadku kont osobistych. 
Całą resztę produktów i usług dany rolnik do-
biera sobie według potrzeb. Możliwości są 
tutaj praktycznie nieograniczone. W związku 
z prowadzoną działalnością może np. zaciągać 
kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe i in-
westycyjne, kredyty dotowane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
współfinansowane ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej. Może korzystać z pożyczek 
i leasingu, a także z kart płatniczych. Ponadto 
jako osoba fizyczna ma możliwość założenia 
w naszym banku konta osobistego, uzyskania 
kart debetowych i kredytowych, zaciągnięcia 
kredytu gotówkowego i hipotecznego oraz  
korzystania z lokat, kont oszczędnościowych 
oraz funduszy inwestycyjnych. W obu przy-
padkach (jako osoba fizyczna i jako przed-
siębiorca) może wygodnie zarządzać swoimi 
finansami przez Internet oraz SMS, za pośred-
nictwem prostych w obsłudze usług bankowo-
ści elektronicznej BZWBK24, bez konieczności 
odwiedzania oddziału banku. To ogromne uła-

twienie zwłaszcza dla rolników, który z reguły 
mieszkają daleko od miasta. 
- A który z kredytów można dostać najszyb-
ciej, gdy pojawia się nagła potrzeba? 
- Myślę, że w takim przypadku najlepiej ko-
rzystać z kredytu na działalność gospodar-
czą – Kredytu Biznes Ekspres w procedurze 
uproszczonej, w ramach którego rolnik może 
sfinansować wydatki nawet do 500 000 zło-
tych. 
- Czy trzeba przy tym spełniać jakieś dodat-
kowe warunki?  
- Doskonale wiemy, jak ważny jest czas na-
szych klientów, dlatego w przypadku tego 
kredytu formalności związane z zawarciem 
umowy ograniczyliśmy do minimum, a de-
cyzja kredytowa może być udzielona nawet  
w ciągu 24 godzin.
- A jak można dowiedzieć się więcej na temat 
Agro Pakietu i produktów, do jakich daje do-
stęp? 
- Wystarczy po prostu odwiedzić nasz oddział. 
Chętnie dokładnie wyjaśnimy na czym polega 
Agro Pakiet i jakie daje korzyści. Postaramy się 
odpowiedzieć na wszystkie pytania. Można do 
nas również zadzwonić 71 333 5898. (opłata 
zgodna z taryfą operatora). 
Serdecznie zapraszam.  

Marzena Makieła
Bank Zachodni WBK S.A. 

1 Oddział w Kątach Wrocławskich
Rynek 16, 55-080 Kąty Wrocławskie 



SPORT   INNE   

INFORMACJA
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów informuje, że w dniu 
28.06.2013 r. na zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym został wybrany nowy Zarząd:
Marianna Nowicka – przewodnicząca; Elżbie-
ta Drab – zastępca; Urszula Stępak – Sekretarz, 
Katarzyna Mróz – skarbnik, Sabina Czerwińska 
– członek, Alicja Krawczyk – członek, Ewa Rybka 
– członek, Jadwiga Kuriata – członek, Ferdynand 
Wojcieszonek – członek, Marianna Stachurska – 
członek, Anna Pelc - członek.
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Kątach Wr. informuje, że posiada 
wolne miejsca na wycieczki:
1. Piwniczna ze Lwowem - 21-30.08.2013r.
2. Zakopane - 04-07.09.2013r.
3. Licheń - 21.09.2013r.

Przewodnicząca ORPZERiI, M. Nowicka
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Rodzinie, przyjaciołom i znajomym
składamy płynące z serca kondolencje

i wyrazy współczucia z powodu śmierci

Józefa Wiejackiego
Artysty Rzeźbiarza,

laureata Nagrody im. Oskara Kolberga

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

W sobotę 29 czerwca 2013 odbył się bieg uliczny na 
10 km ulicami Smolca czyli I Smolecka (za)Dyszka. 
Nad jego organizacją, która okazała się ogromnym 
wyzwaniem, pracowało wspólnie wiele osób. Ak-
tywnie w przygotowania włączyło się Towarzystwo 
Przyjaciół Smolca, lokalna Rada Sołecka, biegacze 
ze Smolca i okolic oraz kilkudziesięciu wolontariu-
szy, którzy wraz ze strażakami z OSP Smolec zabez-
pieczali trasę biegu. W biegu wzięło udział ok. 300 
biegaczy z bliższych i dalszych okolic Wrocławia, 
wielu ze Śląska, z Wielkopolski. Najmłodszy uczest-
nik ukończył niedawno 16 lat, zaś najstarszy aż 70. 
Bardzo cieszy także liczny udział (ok. 50 osób) miesz-
kańców Smolca, którzy przez kilkanaście tygodni 
przygotowywali się do startu.
Ten organizacyjny debiut zebrał bardzo pozytywne 
i przychylne recenzje. Biegacze dziękowali za dobrą 
organizację, wyjątkową atmosferę, świetny doping 
i życzliwość mieszkańców Smolca. Chwalili także 
ciekawą trasę i jej wzorcowe wręcz zabezpieczenie. 
Uznanie znalazły też pamiątkowe medale przygoto-
wane specjalnie na tę okazję oraz pyszna grochów-
ka przygotowana przez smoleckich strażaków.
Za poświęcony czas, dobre pomysły, ciężką pracę 
i włożone serce należą się wszystkim zaangażo-
wanym osobom wyrazy uznania oraz serdeczne 
podziękowania. To jest nasz wspólny wieki sukces, 
tylko dzięki temu, że byliśmy razem, mogliśmy 
zrealizować to wielkie i trudne, a zarazem piękne 
wyzwanie. Szczególne podziękowanie kierujemy 
też pod adresem naszych Sponsorów. Bez nich nie 
byłoby super nagród, pysznej grochówki, tak war-
tościowych pakietów startowych, masaży po biegu 
czy innych atrakcji podczas całej imprezy. Dziękuje-
my Wam raz jeszcze bardzo serdeczne za zaufanie, 
wsparcie i okazaną nam życzliwość.
Z optymizmem patrzymy już w przyszłość, rozma-
wiamy o nowych pomysłach i wierzymy, że kolejną 
edycję (za)Dyszki uda nam się zorganizować jeszcze 
lepiej. Do zobaczenia za rok!
Sponsorzy biegu: 
 x Centrum ogrodnicze EKOJAR, ul. Główna 3b ze 
Smolca : ufundowało super kosiarkę do trawy dla 
I-ego mieszkańca Smolca, który przekroczy linię 
mety, gadżety do pakietów startowych, koszulki  
i czapeczki

 x Firma Mal-Com Kędzierski Krzysztof ze Smolca 
profesjonalnie oznakowała trasę biegu

 x Manufaktura Draży Czekoladowych DOTI ze Smol-
ca ufundowała słodkie czekoladki do pakietów 
startowych i kosze słodyczy, pokryła koszty kabin 
sanitarnych.

 x Firma Dijo Baking Horeca Service Sp. z o.o. S.K.A  
z Zabrodzia ufundowała sosy, paluszki, precle  
i tortille do pakietów startowych

 x Przychodnia Weterynaryjna ARKADIA II, ul. Wi-
śniowa 1j ze Smolca jest sponsorem posiłku rege-
neracyjnego czyli Smoleckiej Grochówki

 x STS Sokół Smolec Smoleckie Towarzystwo Sporto-
we ufundowało wodę i jest gospodarzem boiska 
sportowego

 x Factory Fitness Club z Mokronosu Górnego ufun-
dował karnety na siłownię i zajęcia fitness

 x Restauracja ALYKI ze Smolca ufundowała bony na 
obiady oraz posiłki regeneracyjne w czasie festynu

 x Pasieka Smolecka przekazała komplety biżuterii 
oraz słoiczki miodu

 x Gmina i Miasto Kąty Wrocławskie ufundowała 
długopisy do pakietów startowych

 x Beata i Hieronim Kuryś ze Smolca Pośrednictwo 
Ubezpieczeniowe i Finansowe ufundowali bony 
na usługi ubezpieczeniowe

 x Firma Magnat z Sadkówka podarowała kosze i ku-
ferki ze słodyczami, lizaki dla dzieci

 x Hurtownia mięsna Bruno Tassi ufundowała wyro-
by mięsne

 x Sklep Warzywno-Mięsny Klupczyński i Sklep Wa-
rzywny Jan Działa ze Smolca podarowali warzywa

 x UKS Tygrysy ufundował puchary
 x Piekarnia Harnaś ze Smolca ufundowała pieczywo 
i słodki poczęstunek

 x Firma Masters TM Soróbka, Richel sp.j. jest spon-
sorem kubków w pakietach startowych

 x Sołectwo Smolec ufundowało nagrody w postaci: 
armaturę łazienkową, nagłośnienie, obsługę me-
dyczną i techniczną oraz atrakcje dla dzieci

Pracownia Zdrowia dla Twoich Potrzeb z Wrocławia 
ul. Spiska ufundowała bony na usługi fizjoterapeu-
tyczne oraz na miejscu oferowała masaże dla za-
wodników.

H.Kuryś

Opiekunowie Koła Ekologicznego z  Gimnazjum  
w Kątach Wrocławskich, wygrali dla swoich uczniów 
wycieczkę w ramach II edycji projektu edukacyjno-
-promocyjnego „Szlakiem Programu Infrastruktura 
i Środowisko” przygotowanego przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem projektu „Szlakiem POIiŚ” jest za-
poznanie młodzieży z efektami unijnych inwestycji, 
powstałych lub unowocześnionych dzięki Progra-
mowi Infrastruktura i Środowisko. 
Ponad 30 gimnazjalistów wzięło udział w bezpłat-
nym wyjeździe autokarowym do Karpacza. Każdy 
uczeń otrzymał dodatkową nagrodę – niespodzian-
kę: plecak, latarkę, lornetkę i notes ekologiczny  
z długopisem. Uczniowie mieli też zapewnione wy-
żywienie w trakcie wyjazdu (ciepły, dwudaniowy 
posiłek).
Zajęcia edukacyjne odbyły się w nowo otwartym 
Centrum Informacyjnym  Karkonoskiego Parku 
Narodowego.  Mieści się on w budynku o typowej 
karkonoskiej architekturze (gruntownie odremon-
towanym dzięki funduszom unijnym). W Centrum 
zwiedziliśmy  ekspozycję geologiczno-geomorfolo-
giczną, Domek Laboranta oraz Ogród ziół i krzewów 
karkonoskich. Zwiedzając ekspozycję uczniowie 
zapoznali się z niezwykle ciekawą budową geolo-
giczną i unikatowymi formami terenu, jakie można 
podziwiać we wschodnich Karkonoszach. Odbyliśmy 
wirtualną wyprawę w Karkonosze, poznaliśmy zwie-

rzęta i rośliny naszych gór.  Wyruszając na spacer po 
Ogrodzie ziół i krzewów karkonoskich oraz zwiedza-
jąc ekspozycję w Domku Laboranta mogliśmy zagłę-
bić  się w fascynującą historię karkonoskich laboran-
tów i zobaczyć na żywo ponad 100 gatunków roślin 
leczniczych Karkonoszy.
Wróciliśmy zadowoleni, z dużą dawką przystępnie 
podanej wiedzy o naszych górach.

Opiekun Koła
Monika Małecka

„Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz piękną.” 
te słowa Mikołaja Gogola w pełni ilustrują, obcho-
dzony od kilku lat w Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika, Dzień Talentów.  W  tym roku 20 czerwca w auli 
sali widowiskowej rzesza gimnazjalistów otrzymała 
pamiątkowe dyplomy, medale i upominki za osią-
gnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Zawsze 
młodzież z niecierpliwością oczekuje tego dnia - wy-
siłek całego roku szkolnego zostaje podsumowany 
i doceniony w obecności grona pedagogicznego  

I SMOLECKA (ZA)DYSZKA PRZESZŁA DO HISTORII

UTALENTOWANI GIMNAZJALI-
ŚCI Z KĄTÓW WROCŁAWSKICH

GIMNAZJALIŚCI NA „SZLAKU PROGRAMU INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO”

i rodziców. Ten rok był szczególnie bogaty w spekta-
kularne sukcesy. Marcin Horak został dwukrotnym 
laureatem prestiżowego konkursu Zdolny Ślązak 
Gimnazjalista z geografii i języka angielskiego, co 
przełożyło się na zwolnienie z egzaminu gimnazjal-
nego z matematyki, przedmiotów przyrodniczych  
i języka. Uczeń ponadto był laureatem X Otwarte-
go Konkursu Powiatowego Gmin Ślężańskich z ma-
tematyki oraz ekologii. Wśród naszych absolwen-
tów sześcioro uczniów uzyskało tytuły finalisty Ligi 
Humanistycznej, konkursu organizowanego przez 
XIV LO pod patronatem Kuratora Dolnośląskiego, 
i cenne dwa punkty rekrutacyjne: Daria Skwarek, 
Aleksandra Gidzińska, Mateusz Laskowski, Elżbie-
ta Szwaj, Marcel Dudziec, Przemysław Kołodziej. 
Wśród utalentowanej młodzieży należy wymienić 
również sportowców. Gimnazjaliści już od dwóch 
lat odnoszą sukcesy w piłce ręcznej w zawodach 
powiatowych, a w tym roku we wrocławskiej strefy 
międzypowiatowej zostali finalistami. Są to zarów-
no chłopcy: Łukasz Lichota, Dominik Gruszka, Dawid 
Brzostek, Kamil Pacyna,
Marcel Dudziec, Adam Szwabowski,  Krzysztof Jasiń-
ski, Jędrzej Rayski, Jan Błażejko Piotr Zieliński, Da-
mian Jadaś, Damian Juskowiak, Wojciech Tomczuk  
oraz dziewczyny: Kamila Bydłosz, Roksana Szczypek, 
Kamila Duszkiewicz, Julita Folga, Oliwia Jewuła, Do-
rota Zglińska, Katarzyna Rajca, Aleksandra Słonecz-
na,  Elżbieta Szwaj, Daria Skwarek, Monika Gumiń-
ska, Kinga Zielińska, Julia Platan, Dominika Pędzich. 
Ci uczniowie również otrzymali cenne punkty rekru-
tacyjne. Młodzież Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika angażowała się w akcje o charakterze społecz-
nym i ekologicznym. Dzięki uczniom dary otrzymali 
Polacy na Kresach, wspomogliśmy również rato-
wanie polskich grobów na Wschodzie, nie zapo-
minaliśmy o „naszych mniejszych braciach” , dając 
paczki dla schroniska dla zwierząt. Współpraca  
z Teatrem Polskim w ramach Wszechnicy Teatralnej 
zaowocowała zaproszeniami na spektakle teatralne,  
a w ramach Akademii Filmowej-uczestnictwo  
w warsztatach filmowych. Na zakończenie efektyw-
nej i pełnej poświęcenia pracy uczniowie otrzymali 
nagrody, które ufundowali przyjaciele-sponsorzy 
naszej szkoły, bowiem Aktywność uczniów jest ad-
resowana do rówieśników, ale też do społeczności 
lokalnej, której gimnazjaliści są integralnym skład-
nikiem.

Uczniowie ze „Szkolnego Klubu Kulturalnego”



OGŁOSZENIA DROBNE
Bezpłatne ogłoszenia są przyjmowane pod numerem  
71 390 71 46
1. Kupie grunty rolne, tel. 887 37 47 12.
2. Kąty Wrocławskie: hale o pow. 700 m2, 320 m2, 300 
m2, plac utwardzony o pow. 2100 m2 do wynajęcia, 
tel. 71 333-75-72
3. Tanio SPRZEDAM MIESZKANIE w Krobielowicach, 80 
m2. + 20 m2 piwnicy, POM. gosp, ogródek tel. 601 53 48 26
4. TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie, tel. 71 397 10 77, 
kom. 501 023 397
5. Sprzedam działkę siedliskową z zabudowaniami gospo-
darczymi o pow. 0,26ha we wsi Wojtkowice tel. 721848158
6. KWIATY DONICZKOWE Smolec ul. Starowiejska 32a,
Tel 71 3169 444
7. NAPRAWA ROWERÓW, części rowerowe i motorowero-
we, Kąty Wr. ul. Okrzei 35, Tel. 604-622-73
8. SKLEP - Smolec ul. Główna 3b, Maszyny i narzędzia ogrod-
nicze, meble ogrodowe, nasiona, nawozy, asortyment BHP, 
kostka burkowa, tel. 782-033-303
9. MIÓD PROSTO Z ULA, Pasieka Smolecka ul. Bukowa 81 
Smolec, tel. 533 183 897

OGŁOSZENIA
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Całodobowo
Kompleksowo

Zakład Pogrzebowy
Transport zmarłych
Produkcja Trumien

Pogrzeby Tradycyjne
Kremacje

Krzyżowice ul. Główna 14   

Tel: 71 311 84 40
www.zakladpogrzebowy24.pl

FITNESS 
SIŁOWNIA 

 

TRENINGI PERSONALNE 
MASAŻE, DIETETYK 

MOKRONOS GÓRNY   
UL. WROCŁAWSKA 20  
tel. 725 871 123 

w w w . f a c t o r y f i t n e s s . p l  

PROFESJONALNY FITNESS CLUB 

DOSKONAŁA ATMOSFERA, 
WYKWALIFIKOWANA KADRA, 

ZRÓŻNICOWANA OFERTA ZAJĘĆ 
– PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ ! 

PROTETYKA 
DENTYSTYCZNA

Protezy zębowe 
naprawy w ciągu 2 godzin: 

pęknięcia, złamania, dostawienie 
zębów, klamer, dziąseł, podścielenia 

protez.

Kąty Wrocławskie, ul. Staszica 9 
Przychodnia 

(wejście z boku, przy Poradni Dziecięcej)

Czynne: 
poniedziałek, środa, piątek 
w godzinach 15:00 - 18:00

Tel. 71 795 10 37
kom. 799 245 618

ZAPRASZAMY!

 

 imprezy rodzinne 
 chrzciny, urodziny, jubileusze 
 stypy  
 wesela do 80 osób  
spotkania firmowe 

Codziennie  
zapraszamy na pyszne  

domowe obiady 
od12:00 do 16:00 

Posiadamy również 48 dostępnych 
miejsc noclegowych 

Sadków, ul. Dębowa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 
Tel: 71 390 95 82 



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

•  naprawa silników, hamulców oraz zawieszeń
•  diagnostyka i naprawa elektroniki – wszystkie 

marki
•  serwis klimatyzacji
•  przeglądy letnie oraz zimowe
•  montaż alarmów i czujników cofania – certyfikat

Bosch Car Service Kopeć

Moje
auto

ul. Spółdzielcza 17, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71/31-67-260, www.kopec.bosch-service.pl

Bosch Car Service... jakość i kompleksowa obsługa w zasięgu ręki

Konserwator domowy
Drobne prace remontowo- naprawcze. 

Czy jeszcze możesz ?
Jeżeli nie dajesz rady
i nie ma Ci kto pomóc
zadzwoń.

www.rolwent.pl rolwent@rolwent.pl

tel.516-940-573

wymiana urządzeń sanitarnych

montaż karniszy 

wymiana żyrandoli

wiele innych rzeczy które są do zrobienia w domu.
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•	 przeznaczenie:		

dowolny	cel	konsumpcyjny

•	 kwota	kredytu:	do	10	000	PLN

•	 okres	kredytowania:	27	miesięcy

•	 karencja	w	spłacie:	3	miesiące	

KREDYT JUBILEUSZOWY 
Z OKAZJI 65 – LECIA
Banku Spółdzielczego  
w Kątach Wrocławskich 

www.bskw.pl
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY DLA KREDYTU JUBILEUSZOWEGO
RRSO	 wynosi	 13,54%	 i	 została	 wyliczona	 przy	 następujących	 założeniach:	 całkowita	 kwota	 kredytu	
w	wysokości	2	000,00	zł,	umowa	zawarta	w	dniu	03-01-2012	r.	na	okres	27	miesięcy,	oprocentowanie	
zmienne	 w	 wysokości	 8,50%,	 raty	 malejące,	 płatne	 ostatniego	 dnia	 każdego	 miesiąca,	 wysokość	
pierwszej	 raty	 81,59	 zł.	 Całkowity	 koszt	 kredytu	 wynosi	 294,94	 zł,	 na	 który	 składają	 się:	 odsetki	
w	wysokości	202,94	zł,	prowizja	za	udzielenie	kredytu	w	wysokości	4,60%	tj.	92,00	zł.	Całkowita	kwota	do	
zapłaty	przez	Kredytobiorcę	wynosi	2	294,94	zł.	
Ostateczne	warunki	kredytowania	zależą	od	wiarygodności	kredytowej	Klienta,	daty	wypłaty	kredytu	oraz	
daty	płatności	pierwszej	raty.



Zespół redakcyjny: 
Antoni Kopeć, Weronika Szwaj, 
or@katywroclawskie.pl. 
Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Przygotowanie, skład i druk: 
Drukarnia ANTEX,  www.antex.pl

FUNDUSZ SOŁECKI – apEl O aKtywNOść
Szanowni Państwo,
Już na początku września, z inicjatywy sołtysów zorganizowane 
zostaną pierwsze zebrania, których celem będzie ustalenie po-
działu funduszu sołeckiego przydzielonego każdej miejscowości.
Na mocy uchwalonej przez Sejm ustawy istnieje możliwość wy-
dzielenia z budżetu części środków, których podziałem zajmują 
się bezpośrednio mieszkańcy. Z budżetu naszej gminy wyodręb-
niliśmy na ten cel na rok 2014 kwotę 667 927 zł. W dalszej części 
Biuletynu podajemy tabelę szczegółową podziału funduszu dla 
poszczególnych miejscowości. Nie jest to kwota mała. Dla wielu 
gmin, małych bądź mocno zadłużonych to kwota, która ogólnie 
przeznaczona jest na wszystkie inwestycje. Wspominam o tym 
dzisiaj dlatego, żeby zachęcić Państwa do udziału w zebraniach. 
W każdej wsi, na każdym osiedlu jest wiele potrzeb. Często bar-
dzo mało kosztownych, ale załatwienie ich jest możliwe tylko 
z Państwa udziałem. Gdy po raz pierwszy zaistniał u nas Fun-
dusz Sołecki, pisałem, że jest to szansa dla aktywnych. Nic się 
nie zmieniło.
Te pieniądze to większe możliwości, ale i również większa od-
powiedzialność i potrzeba większej aktywności dla zaspokoje-
nia potrzeb w poszczególnych miejscowościach. Warunkiem 
sukcesu tego przedsięwzięcia jest zaangażowanie sołtysów. Pie-
niądze z funduszu sołeckiego mają służyć sfinansowaniu wielu 
potrzeb szczególnie tych, które nie wymagają dużych środków, 
a są ważne dla lokalnej społeczności. Można z nich zbudować 
plac zabaw, zadbać o porządek na wsi, naprawić przystanek czy 
posadzić drzewa lub krzewy. Bardzo często sołectwa mają po-
mysły na zagospodarowanie wolnego czasu, ale brak jest środ-
ków na wsparcie organizacji święta dla dzieci, wiejskich dożynek 
czy lokalnego festynu. Teraz jest o to łatwiej pod warunkiem, że 
wcześniej to zostanie zaplanowane. Nie może zrobić tego sołtys 
sam z radą sołecką, lecz decyzje o tym jak przeznaczone mają 
być środki dla wsi muszą być podjęte na zorganizowanym zebra-
niu wiejskim. I tu się boję czy wszyscy zrozumieją jakie otrzymali 
możliwości decydowania bezpośrednio o części budżetu gminy. 
Tylko zebranie zwołane przez sołtysa lub 15 pełnoletnich miesz-
kańców może wnioskować o przyznanie środków. Kiedy należy 
to zrobić? Praktycznie w sierpniu lub wrześniu, bo 30 IX mija ter-
min złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem określającym koszt 
przedsięwzięć w ramach przyznanego limitu. 
A co się stanie gdy zebranie nie zostanie zwołane i nie podję-
te zostaną żadne wnioski? Wówczas środki przepadną. Apeluję 

więc do Państwa i proszę o aktywność. Tyle jest potrzeb i ma-
łych problemów, które urastają często do dużych, że niepodję-
cie próby ich rozwiązania byłoby dużą nieodpowiedzialnością. 
W statucie gminy jest zapis o tym, że każdy radny zobowiązany 
jest przynajmniej jeden raz w roku spotkać się ze swoimi wy-
borcami. Zebranie będzie dobrą okazją do zrealizowania tego 
obowiązku.
Zawsze możecie liczyć na ich pomoc i radę, ale aby cel został 
osiągnięty musi być na takim zebraniu frekwencja. Nie ma wy-
tłumaczenia dla tych, którzy pozostają bierni, a później mają 
dużo do powiedzenia bez odpowiedniej wiedzy na temat moż-
liwości rozwiązania problemów jego wsi i osiedli. Pamiętać 
należy, że wszystkie wnioski podjęte i uchwalone na zebraniu 
powinny dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi 
gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Wnioski 
wykraczające poza zadania gminy zostaną odrzucone przez radę 
(art. 4 ust. 7). O ostatecznym przyjęciu wniosku decydować bę-
dzie Rada Miejska, lecz jeśli go nie będzie w ogóle wieś utraci 
przyznane środki. Wydatki z funduszu sołeckiego podlegają kon-
troli Rady Gminy, jej Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Jak widać z przekazanej wyżej informacji usta-
wa daje tylko możliwości, ale nie rozwiązuje problemów bez 
zaangażowania się mieszkańców i ich przedstawicieli. Wiem i 
jestem o tym przekonamy, że ci aktywni tę szansę wykorzystają.

Burmistrz MiG
Antoni Kopeć

UwaGa!
KaŻDy KtO ZŁOŻyŁ DEKlaRaCJĘ O wySOKOśCI OpŁaty Za 

GOSpODaROwaNIE ODpaDaMI KOMUNalNyMI OtRZyMa  

INFORMaCJĘ O NaDaNyM 

INDYWIDUALNYM NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO,  

SŁUŻĄCyM DO wpŁat Z tytUŁU OpŁaty Za GOSpODaRO-

waNIE ODpaDaMI KOMUNalNyMI. INFORMaCJa ta BĘ-

DZIE DOStaRCZONa Na pRZEŁOMIE SIERpNIa I wRZEśNIa. 

OSOBy KtÓRE ZaDEKlaROwaŁy SEGREGaCJĘ OtRZyMaJĄ 

RÓwNIEŻ NaKlEJKI OZNaCZONE INDywIDUalNyMI KODa-

MI KRESKOwyM ZGODNyMI Z NUMEREM GOSpODaRStwa 

DOMOwEGO. OtRZyMaNE KODy NalEŻy NaKlEJać Na 

wORKI Z pOSEGREGOwaNyMI SUROwCaMI wtÓRNyMI.
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KRONIKa pOlICyJNa 997
włamanie do komórki
W Kątach Wrocławskich nieznany sprawca dokonał włamania do ko-
mórki skąd skradł rower marki ITM o wartości 600 zł na szkodę Joanny K.
Nietrzeźwy  kierowca
Policjanci Ruchu Drogowego zatrzymali w Pietrzykowicach nietrzeź-
wego kierującego samochodem marki VW Golf. Kierowca miał  0,89 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
poszukiwany 
Policjanci z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich podczas wyko-
nywania czynności służbowych  w Cesarzowicach ujawnili, że Krystian 
W. mieszkaniec Wrocławia jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy Wro-
cław Fabryczna do odbycia kary pozbawienia wolności w Zakładzie 
Karnym.
Kradzież  z   samochodu
W Smolcu z niezamkniętego samochodu marki Nissan nieznany spraw-
ca dokonał kradzieży Laptopa marki SIMENS oraz drukarki termotrans-
ferowej o łącznej wartości strat 10400 zł na szkodę Henryka Z.          
Kradzież rowerów
W Sadkowie z korytarza piwnicy budynku wielorodzinnego nieznany 
sprawca dokonał kradzieży roweru typu damka o wartości 530 zł na 
szkodę Janiny W.
W Mokronosie  Górnym z terenu prywatnej posesji nieznany spraw-
ca dokonał kradzieży roweru typu damka o wartości 800 zł na szkodę 
Mariusza S. 
Zabezpieczajcie Państwo odpowiednio przed złodziejami rowery i inne 
swoje mienie stosując rożnego rodzaju zabezpieczenia lub zamykajcie 
rowery na noc w garażach. ZNaKOwaNIE ROwERÓw – w Komisaria-
cie Policji w Kątach Wrocławskich po uprzednim umówieniu się tele-
fonicznym z policjantem zajmującym się znakowanie rowerów, można 
oznakować swój rower.
turysta z Hong Kongu
60-letni obywatel Chin wybrał się na wycieczkę rowerową z Hong Kon-
gu do Londynu przejeżdżając rowerem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów 
przez Rosję, Litwę. W Polsce jechał rowerem autostradą A-4 gdzie na 
wysokości Kątów Wrocławskich został zatrzymany przez patrol Ruchu 
Drogowego. Pan YAU nie był pewny czy można jeździć rowerem po 
autostradzie. Jechał w kierunku Pragi wybierając powyższą drogę.

st. asp. Adam Kowal

CHlEB, OwOCEM ŻyCIa I pRaCy RĄK lUDZKICH
Chleb, którego postaci jest tak wiele, spożywamy codziennie i zawsze 
nam smakuje i nigdy nam się nie przejada i nigdy nie mamy go dosyć. 
Ojcowie nasi mawiali: „jak jest chleb i woda to nie ma głoda”. pod-
świadomie staramy się aby chleb nie zmarnował się, aby nie upadł 
na ziemię, niedopuszczalnym jest aby został wyrzucony na śmietnik. 
Szacunek do chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, 
symbolem dostatku i pomyślności. wszystkie nasze życiowe zmaga-
nia i troski koncentrują się na tym żeby zarobić na chleb, żeby chleba 
nikomu nie brakowało.
Uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją do podziękowania Rolni-
kom, dla których ziemia jest głównym „warsztatem” pracy, ponieważ 
w warsztacie ziemi rolnicy pracują dla chleba. potrzebujemy pracy 
rolnika gdyż potrzebujemy chleba naszego powszedniego, który jest 
„owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”.  Dziękuję wszystkim, których 
praca związana jest ze świętem plonów: ogrodnikom, pszczelarzom, 
kołom gospodyń wiejskich, tym którzy przetwarzają żywność i tym 
produkującym oraz wykonującym usługi dla rolnictwa oraz handlow-
com, dzięki którym te wspaniałe dobra trafiają na nasze stoły.
w imieniu Rady Miejskiej dziękuję za wasz wielki trud, za dobrą pra-
cę i za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów.
Męczą Was drodzy rolnicy różne kłopoty, klęski żywiołowe różnego 
rodzaju a czasem niezrozumiałe sytuacje takie jak: zawyżone ceny na-
wozów, maszyn  rolniczych, środków ochrony roślin,  zaniżane są nato-
miast: ceny skupu zboża, rzepaku, ziemniaków, buraków i skupu żywca 
a także brakuje pewnych rynków zbytu.
Można zapytać, czy środki produkcji też potanieją o taki sam procent?
Jak wiemy nowoczesne rolnictwo jest pełne szans i pułapek. Pewne 
jest, że rozwój będzie postępował  nadal, ponieważ jest to niezbędne 
aby sprostać wymogom żywienia ludzi. Nowe technologie stworzyły 
ogromne możliwości w celu dogodzenia indywidualnym upodobaniom 
człowieka, jednak czy będziemy umieli to wykorzystać.
wielkim oczekiwaniem wszystkich ludzi, i o to proszę jest to, aby pro-
dukowana żywność wysokiej jakości, służyła przede wszystkim zdro-
wiu człowieka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

CERtyFIKat Dla URZĘDU Na KOlEJNE 3 lata
24 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 
odbył się audit odnowienia systemu zarządzania jakością wg normy 
PN-EN ISO 9001:2009 przeprowadzony przez przedstawiciela Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji Henryka Sobczaka. Dokonano weryfikacji 
pracy urzędu w zakresie Zarządzania Urzędem Miasta i Gminy, realiza-
cji koordynacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o 
samorządzie gminnym. Auditem objęto kierownictwo i wszystkie pro-
cesy zidentyfikowane w systemie zarządzania jakością urzędu. Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie wydało pozytywną ocenę i 
przyznało certyfikat na kolejne trzy lata.

Spotkania w rodzinach to chyba najlepszy sposób poznania kraju, kul-
tury, tradycji i zwyczajów europejskiego sąsiada oraz promocji wła-
snego regionu zagranicą. Dla wielu jest to również dobra możliwość  
praktyki języka obcego lub też uzyskania motywacji do jego nauki. Taki 
cel przyświeca od początku naszej współpracy z francuską gminą Mi-
gnaloux-Beauvoir i jak widać przynosi dużo satysfakcji i korzyści miesz-
kańcom obu gmin.
W tym roku mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie wybrali się do Francji 
bardzo liczną 25-osobową grupą. Były to osoby, które w ubiegłym roku 
zadeklarowały  gościnę w swych domach Francuzom. Teraz przyszedł 
czas na to, by to oni skorzystali z francuskiej gościnności, poznali uroki 
regionu oraz atrakcje przygotowane przez rodziny z Mignaloux-Beau-
voir.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż wymiana z Francuzami cieszy się też 
sporym zainteresowaniem młodzieży z naszej Gminy, która chętnie 
bierze udział w takich spotkaniach nie tylko w celu lepszej integracji z 
europejską młodzieżą lecz także po to, by sprawdzić i doskonalić swe 
umiejętności językowe głównie w zakresie języka angielskiego i fran-
cuskiego.
Goście z Kątów Wrocławskich zostali przyjęci przez francuskich przyja-
ciół serdecznie i życzliwie. Całą grupę na czele z Burmistrzem Antonim 
Kopciem uroczyście powitali Mer Gminy Mignaloux-Beauvoir Gerard 
Sol oraz Przewodnicząca organizacji ds. współpracy zagranicznej Ro-
selyne Havet, którzy podziękowali wszystkim za dotychczasowe zaan-
gażowanie w tę współpracę oraz życzyli by przyjaźń rodzin polskich  
i francuskich była kontynuowana umacniana i pielęgnowana. Burmistrz 
Antoni Kopeć podkreślił natomiast duże znaczenie rodzinnych spotkań 
dla lepszego zrozumienia i większej integracji w ramach zjednoczonej 
Europy.
To lipcowe polsko–francuskie spotkanie miało też duże znaczenie  
o charakterze kulturalnym. Goście z Gminy Kąty Wrocławskie Pełnomocnik SZJ, 

Renata Spleśniak

MIESZKańCy GMINy KĄty wROCŁawSKIE  
Z wIZytĄ U FRaNCUSKICH pRZyJaCIÓŁ
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StypENDIa Na ROK SZKOlNy 
2013/2014

Informujemy, że można już pobierać wnioski stypendialne na rok szkol-
ny 2013/2014 w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach 
Wrocławskich ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie lub ze stro-
ny internetowej www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

Stypendium szkolne przysługuje uczniom, których dochód na członka 
rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie. Rodzice ucznia 
(prawni opiekunowie) rodzice zastępczy, a także dyrektorzy szkół, na-
uczyciele, pracownik socjalny lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców zastępczych mogą składać wnioski w Zespo-
le Obsługi Jednostek Oświatowych w terminie do 15 września 2013 r., 
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich ko-
legiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 
15 października 2013 r.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświad-
czenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku, tj.:

1. z tytułu wynagrodzenia za pracę (netto),
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pra-

cy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
3. oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu  

z tego tytułu dochodu,
4. zaświadczenie albo oświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, 
zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny itp.),

5. wyroki sądowe potwierdzające wysokość zasądzonych alimentów 
wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg 
bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,

6. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach o charakterze socjal-
nym ze środków publicznych (powyżej 1820 zł w danym roku szkol-
nym),

7. odcinek renty / emerytury,
8. dochody z gospodarstwa rolnego - dołączyć zaświadczenie lub 

oświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych

UwaGa: Jeżeli rodzic/opiekun prawny ubiega się o stypendium dla 
kilkorga dzieci to w/w załączniki składa tylko do jednego wniosku. 

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich
- Dominika Ożga tel. 071/33-47-206 lub osobiście ul. Nowowiejska 4, 
Kąty Wrocławskie

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Lp. Nazwa miejscowości 
Wielkość 

funduszu na 
2014 rok 

1 Baranowice           11 691    
2 Bogdaszowice           21 038    
3 Cesarzowice             9 408    
4 Czerńczyce           14 614    
5 Gniechowice- Stary Dwór           30 446    
6 Górzyce             9 986    
7 Gądów- Jaszkotle           13 762    
8 Jurczyce- Wszemiłowice           14 249    
9 Kamionna           10 291    
10 Kilianów           13 792    
11 Kozłów             8 677    
12 Krobielowice- Wojtkowice           17 781    
13 Krzeptów           17 598    
14 Kębłowice           11 478    
15 Małkowice           22 530    
16 Mokronos Dolny           16 806    
17 Mokronos Górny           19 516    
18 Nowa Wieś Wrocławska           14 766    
19 Nowa Wieś Kącka           13 975    
20 Pełcznica           14 645    
21 Pietrzykowice           22 043    
22 Romnów             9 012    
23 Rybnica           10 017    
24 Sadków- Sadkówek           25 940    
25 Sadowice           17 902    
26 Samotwór           13 640    
27 Smolec           30 446    
28 Skałka           12 452    
29 Sokolniki             9 651    
30 Sośnica           14 827    
31 Stoszyce             8 525    
32 Strzeganowice           13 762    
33 Szymanów             7 916    
34 Zabrodzie           15 893    
35 Zachowice- Stradów           27 310    
36 Zybiszów           10 900    
  Razem         557 285    

  

Lp. Osiedle 
Wielkość 

funduszu na 
2014 rok 

1 Osiedle nr 1 w KW           30 446    
2 Osiedle nr 2 w KW           30 446    
3 Osiedle nr 3 w KW           30 446    
4 Osiedle nr 4 w KW           19 303    
  Razem         110 641    

RAZEM FS + Osiedla        667 926 zł  
 

pODZIaŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO Dla  
pOSZCZEGÓlNyCH MIEJSCOwOśCI

mogli bowiem po raz pierwszy na żywo uczestniczyć w uroczystościach 
związanych z obchodami 14 lipca -  najważniejszego Święta Narodo-
wego Francji upamiętniającego rocznicę wybuchu Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej. Wielką atrakcją było oglądanie defilady wojskowej na Pla-
cu Głównym w mieście Poitiers a także tradycyjnego pochodu z lam-
pionami z udziałem mieszkańców całego regionu. Całodniowe imprezy 
i atrakcje w plenerze zakończył imponujący pokaz sztucznych ogni w 
parku Blossac oraz bal mieszkańców całego regionu.
Polskie rodziny miały też możliwość zwiedzenia zamku nad Loarą Azay-
-le-Rideau oraz słynnego ogrodu Villandry. Podczas wizyty w muzeum 
ekologicznym w Regionie Poiteau-Charente goście poznali też kultywo-
wany od stuleci naturalny sposób pozyskiwania soli morskiej.
Kąpiel w morzu, pobyt na plaży oraz spacer uliczkami Portu Saint Mar-
tin – to natomiast atrakcje związane z całodziennym pobytem na wy-
spie Ile-de-Re leżącej przy zachodnim wybrzeżu Francji w pobliżu La 
Rochelle.
Wśród pozostałych atrakcji warto wymienić wizytę w słynnym europej-
skim Parku rozrywki „Futuroscope” oraz zwiedzanie stolicy regionu – 
miasta Poitiers.
Największą atrakcją sportową była zaś nauka gry w bule (petanque) 
uznawaną za jeden z najważniejszych sportów narodowych Francji 
uwieńczona meczem rodzin polsko-francuskich.
Następny raz rodziny spotkają się w roku 2015 w naszej Gminie a 
wszystkich mieszkańców  chętnych uczestniczyć w tej wymianie zapra-
szamy do współpracy.

Aldona Niżnik
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CZyM JESt EpUap?
Elektroniczna platforma Usług administracji pu-
blicznej (epUap) to system informatyczny umożli-
wiający obywatelom i przedsiębiorcom realizację 
wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną. epU-
ap pozwala oszczędzić czas i pieniądze, które do tej 
pory trzeba było przeznaczyć na załatwienie spra-
wy w sposób tradycyjny. Dzięki platformie epUap 
wysłanie wniosku możliwe jest 24h na dobę, 7 dni 
w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu (dom, 
praca, podróż). Głównym zadaniem epUap jest 
udostępnienie obywatelom jednego miejsca w In-
ternecie, dzięki któremu możliwe jest załatwianie 
spraw administracyjnych bez konieczności wizyty w 
urzędzie. Strona www.epuap.gov.pl to rozwiązanie 
umożliwiające wygodną komunikację obywatela  
z urzędem – na miarę XXI wieku!
Co można załatwić na za pośrednictwem epUap  
w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty wrocławskie ?
• Złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców
• Złożyć wniosek o objęcie patronatem imprez  

o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
• Złożyć wniosek o wydanie odpisu i zaświadczenia 

z ksiąg stanu cywilnego
• Złożyć wniosek lub uwagi do sporządzanych miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego

• Złożyć wniosek o lub uwagi do sporządzonego stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego

• Złożyć zawiadomienie o organizacji zgromadzenia 
publicznego

• Złożyć wniosek o wyrażenie zgody na używanie 

herbu miasta
• Złożyć skargę, wniosek, zapytanie  lub dowolny 

inny dokument do urzędu
• Złożyć wniosek o sporządzenie lub zmianę miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go

• Złożyć wniosek o wpis do ewidencji obiektów 
świadczących usługi hotelarskie, nie będących 
obiektami hotelarskimi

• Złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go

• Złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew 
i krzewów

Wystarczy zalogować się na stronę http://www.
epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Na-
stępnie wypełnia się wniosek, podpisuje go pro-
filem zaufanym lub podpisem elektronicznym  
i wysyła do urzędu. 

CZyM JESt pROFIl ZaUFaNy  
I JaK GO UZySKać?

Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla płatne-
go podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi moż-
na załatwić sprawy urzędowe drogą elektroniczną. 
Działa on podobnie jak odręczny podpis – identy-
fikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Głów-
nym celem udostępnienia profilu zaufanego jest 
zapewnienie możliwości potwierdzania tożsamości 
w systemach elektronicznej administracji. Korzysta-
nie z profilu zaufanego to proces podobny do tego, 
który stosowany jest w bankowości elektronicznej 
przy potwierdzaniu realizacji przelewów za pomocą 
kodów jednorazowych. 
Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na 
stronie http://www.epuap.gov.pl, a następnie wy-
pełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufane-
go. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamo-
ści wnioskodawcy w jednym z urzędów. Oznacza to, 

iż po jednorazowej wizycie w dowolnym urzędzie 
pełniącym rolę punktu potwierdzającego – nieza-
leżnie od miejsca zameldowania – obywatel będzie 
mógł załatwiać sprawy administracyjne przez inter-
net. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje 
zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut. 
Punkty potwierdzające profil zaufany znajdują się w 
urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach 
skarbowych, konsulatach. Pełna lista punktów po-
twierdzających dostępna jest na stronie ePUAP.
Głównym celem udostępnienia profilu zaufanego 
jest zapewnienie możliwości potwierdzania tożsa-
mości w systemach elektronicznej administracji. Ko-
rzystanie z profilu zaufanego to proces podobny do 
tego, który stosowany jest w bankowości elektro-
nicznej przy potwierdzaniu realizacji przelewów za 
pomocą kodów jednorazowych. Po uzyskaniu profi-
lu zaufanego, należy zalogować się na stronie http://
www.epuap.gov.pl, wybrać usługę, którą chce się 
zrealizować za pośrednictwem Internetu i wypełnić 
wniosek. Podpisanie dokumentu profilem zaufa-
nym realizowane jest poprzez wprowadzenie kodu 
weryfikacyjnego, który obywatel otrzymuje w mo-
mencie składania podpisu, na wskazany przez siebie 
adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie danych 
za pomocą kodu umożliwia wysłanie wniosku drogą 
elektroniczną do wybranego urzędu. Profil zaufany 
jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie 
wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie. Obywatel 
może przedłużyć ważność swojego profilu bezpo-
średnio poprzez stronę http://www.epuap.gov.pl. 
Mając na celu poprawę komunikacji oraz wygodę 
mieszkańców Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wro-
cławskich będzie rozwijał listę usług elektronicznych 
dostępnych na stronie ePUAP. Planujemy również w 
przyszłym roku uzyskać zgodę Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji na utworzenie na terenie naszego 
urzędu punktu potwierdzania profilu zaufanego.

Wydział OR

1. Podpisana została umowa z wykonawcą robót 
na budowę drogi ul. Jarzębinowej w Smolcu oraz 
przekazano plac budowy. Wykonawcą robót jest 
firma: FADROMA-TRANSPORT Sp. z o.o. z Wro-
cławia. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma 
VIA REGIA z Kamieńca Wrocławskiego. Realizacja 
zadania, w ramach programu inicjatyw lokalnych, 
przewidziana jest w latach 2013 i 2014. Zakres 
robót obejmie budowę drogi wraz z chodnikami, 
kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicz-
nym.

2. Zakończono procedurę przetargową oraz podpi-
sano umowę na „Przebudowę drogi na odcinku 
Krzeptów – Smolec (ul. Wiśniowa) - ogrodzenie”. 
W bieżącym roku zaplanowano wykonanie ogro-
dzenia oddzielającego drogę od Portu Lotniczego 
we Wrocławiu. Termin zakończenia robót – do 
15.11.2013 r. Wykonawcą robót będzie Firma 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowa  „KAMIL” Ka-
mil Gawliński z Węgierskiej Górki.

3. Podpisana została umowa oraz przekazano plac 
budowy oświetlenia drogowego ul. Ziołowej i Ty-
miankowej w Krzeptowie. Przewidziano montaż 
oświetlenia drogowego z zastosowaniem oprawy 
typu LED. Wykonawcą robót jest Spółdzielnia 
Rzemieślnicza Wielobranżowa z Kłodzka. Nadzór 
inwestorski pełni Biuro Inżynierskie „THULIE” An-
drzej Thulie ze Smolca. Termin wykonania oświe-
tlenia – do dnia 21.10.2013 r.

4. Zakończone zostały roboty oraz zgłoszono do 
odbioru zadanie : „Uporządkowanie terenu po 
ogródkach działkowych dz. nr 11 AM-21 przy ul. 
Norwida w Kątach Wrocławskich”. Wykonawcą 
robót była firma Transport Ciężarowy „MUSIAŁ” 
z Kątów Wrocławskich.

5. Realizowana jest budowa sieci wodociągowej 
tranzytowej 315 mm w ul. Chłopskiej. Sieć wodo-
ciągowa długości około 1,0 km pozwoli spiąć sieć 
wodociągową gminy Kąty Wrocławskie z siecią 
wodociągową wrocławską, a także umożliwi do-
stawę wody z wodociągu wrocławskiego.

6. Trwa budowa sieci wodociągowej w Czerńczy-
cach. Wykonawcą inwestycji jest firma ROBKOM 
Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. W ramach tego za-
dania zostaną wybudowane sieci wodociągowe 
o średnicy 110 mm i łącznej długości ok. 325 m. 
Sieć jest podprowadzana do posesji należących 
do zlikwidowanego PGR-u oraz do rozwojowych 
terenów obecnie przeznaczonych na cele bu-
dowlane. Termin zakończenia budowy to koniec 
września br.

7. Została podpisana umowa oraz przekazano plac 
budowy kanalizacji sanitarnej w Sadkowie. W 
ramach inwestycji zostaną wybudowane kanały 
kanalizacyjne w ulicach: Pogodna, Nasypowa, 
Kolejowa, Kasztanowa, Jaśminowa, Wrocławska, 
Sadowa, Szkolna, Ogrodowa, Dębowa, Spokojna, 
Stawowa, Parkowa. Teren lokalizacji inwestycji 

obejmuje głównie pasy drogowe (dróg gminnych, 
powiatowej i wojewódzkiej), działki siedliskowe i 
użytki rolne. System kanalizacji ma charakter gra-
witacyjno – ciśnieniowy. Wykonawcą robót jest 
Zakład Robót Instalacyjnych „INSTALBUD” Spółka 
Jawna J. Pankiewicz, L. Lewicki, B. Kilian z siedzi-
bą w Legnicy. Planowany termin rozpoczęcia ro-
bót to początek września br., natomiast umowny 
termin zakończenia to koniec listopada 2014 r. 

8. Trwają prace przy budowie sali sportowej z infra-
strukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich 
wraz z rozbudową o łącznik. Zakres robót obej-
muje budowę sali sportowej o wymiarach 24x14 
metrów z szatniami, budowę łącznika z głównym 
budynkiem szkoły oraz przebudowę części bu-
dynku szkoły. Dostęp do budynku umożliwiają 
dwa wyjścia – z sali sportowej oraz główne od 
dziedzińca przed szkołą. Ponadto do powstają-
cego budynku dostać się będzie można z każdej 
kondygnacji szkoły. Roboty budowlane mają za-
kończyć się do końca sierpnia 2013 roku. Wyko-
nawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Budow-
lane „MAXBUD” ABJ Sp. z o.o. z Wrocławia.

O dalszych zamierzeniach inwestycyjnych będziemy 
pisać w kolejnych biuletynach.

Wydział PRiI

CO NOwEGO w INwEStyCJaCH?
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KOlONIa Dla DZIECI ZE śwIEtlIC śRODOwISKOwyCH  
Z tERENU GMINy KĄty wROCŁawSKIE 

Gmina Kąty Wrocławskie corocznie organizuje bezpłatne  kolonie letnie 
dla dzieci. W tym roku w terminie od 22 do 31 lipca  dla  119 dzieci   z 14 
świetlic środowiskowych z terenu naszej gminy, które systematycznie 
uczęszczały na zajęcia do świetlic środowiskowych został zorganizowa-
ny wypoczynek letni w Rewalu nad Morzem Bałtyckim.       
Z relacji małych  uczestników kolonii wynika, że  podczas pobytu atrakcji 
nie brakowało. W związku z cudowna słoneczną pogodą w tym termi-
nie kąpiele w morzu były codziennością, dzieci ochoczo brały udział za-
bawach organizowanych przez wykwalifikowaną kadrę wychowawczą 
(zabawy, gry, zawody sportowe z nagrodami, ogniska). Ponadto dzieci 
miło spędzały czas podczas pieszych i rowerowych oraz autokarowych 
wycieczek po okolicy, zwiedzając Trzęsacz, Niechorze czy wypływając w 
morze statkiem i w czasie półtoragodzinnego rejsu podziwiając uroki  
wysp Uznam i Wolin aby po powrocie przenieść się w czasy Wikingów.
Wypoczynek sprawił, że dzieci wróciły zadowolone, wypoczęte mocno 
opalone  i pełne wrażeń.

Pełnomocnik ds. Profilaktyki Anna Dębicka

NIEZNaNa HIStORIa
Dzięki staraniom pasjonatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miłośni-
ków Ziemi Kąckiej, poznajemy coraz więcej szczegółów dotyczących 
przeszłości Kątów. Cierpliwe gromadzenie wszelkiego rodzaju doku-
mentacji dotyczących miasta i gminy pozwala, przynajmniej w przypad-
ku kilku obiektów lepiej poznać ich przeszłość. Bowiem ocalałe z wo-
jennej zawieruchy źródła historyczne często są zbyt skąpe, aby na ich 
podstawie opisać dawne wydarzenia czy historię obiektów. Problemy 
te widać doskonale chociażby na przykładzie materiałów historycznych 
dotyczących wieży miejskiej. O tym najstarszym obiekcie, mimo że ma 
już ok. 500 lat i najprawdopodobniej jest starszy od kościoła parafial-
nego, zachowało się niewiele informacji. Jednakże to, co w różnych 
źródłach zaledwie fragmentarycznie wzmiankowano, zebrane w całość 
warte jest spopularyzowania. Na przykład nie każdy mieszkaniec nasze-
go miasta wie gdzie dawniej było więzienie miejskie. Gdzie była pierw-
sza sala obrad miejskich radnych? Jak wyglądały? Albo historia dzwo-
nów miejskich które mają 260 lat! A są to właśnie elementy historii 
tego obiektu. Niewiele też osób miało możliwość zobaczyć jak wygląda 
wieża wewnątrz. Jeszcze do niedawna był tam tylko podręczny składzik 
na znaki drogowe. Po ubiegłorocznym remoncie całego obiektu, dzięki
staraniom Stowarzyszenia, Gmina Kąty Wrocławskie udostępniła na 
cele wystawiennicze  pomieszczenie na parterze wieży (ze względu na 
przepisy bezpieczeństwa, niestety niemożliwy jest dostęp do wyższych 
kondygnacji). Ta społeczna inicjatywa, dzięki której zgromadzono tam 
kilka eksponatów (w tym oryginalne drzwi do więzienia z poł. XIX w.!)  
i informacji historycznych pozwoliła w tym dawnym więzieniu utworzyć 
ekspozycję. O tych, i innych lokalnych ciekawostkach można się dowie-
dzieć odwiedzając w soboty w godz. 10-13 Regionalną Izbę Pamięci  
z życzeniem umożliwienia obejrzenia tej małej wystawy. Zaprasza – 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej.

Jerzy Grenda

 

Gmina Kąty Wrocławskie reprezentowana przez Burmistrza Miasta i 
Gminy ogłasza otwarty jednoetapowy konkurs na wykonanie koncepcji 
zagospodarowania zieleni w obrębie Starego Miasta w Kątach Wro-
cławskich, na obszarze dz. nr ewid. 5, 7, 70 (część działki przeznaczona 
na miejsca parkingowe), 71, 72, 73, 74, 88, 48, 40/6, 45, 47 (część dział-
ki obejmująca zieleń – od posesji nr 26, przez 28 do ul. 1 Maja), 113, 
114 (część działki obejmująca teren zielony), 115, 127  AM 13. 
Celem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania w/w 
terenów (koncepcja nasadzeń drzew, krzewów, roślin jednorocznych, 
wizualizacja obiektów małej architektury w połączeniu z nasadzeniami, 
określenie potencjalnych kosztów), która w dalszym etapie stanowiła-
by podstawę do realizacji projektu zagospodarowania zieleni na tere-
nie Starego Miasta  w Kątach Wrocławskich.
Za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie przewidziana jest nagroda 
w wysokości 10.000 zł brutto. 
Terminy konkursu:
- ogłoszenie konkursu:  14.08.2013 r.
- nadsyłanie ewentualnych zapytań: do 30.08.2013 r. 
- rejestracja uczestników konkursu: do 16.09.2013 r.
- składanie prac konkursowych: do 17.10.2013 r..
- ogłoszenie wyników konkursu: do 30.10.2013 r.
Pytania można kierować pocztą elektroniczną na adres: osir@katyw-
roclawskie.pl lub telefonicznie (71) 39 07 208, 39 07 151. 
Pełna treść ogłoszenia na stronie www.katywroclawskie.pl

KONKURS



Pani 
Bożenie Rzący

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

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

INFORMACJE Z UMiG   INFORMACJE Z GMINY   
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SEGREGaCJa ODpaDÓw ! 
Z dniem pierwszym lipca rozpoczął się nowy okres w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami obowiązkiem właścicieli 
nieruchomości było złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W naszej gminie obowiązek ten wypełniono w 80 %.  
Wypełniając deklarację  należało określić czy na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone w sposób selektywny.  Prowadzenie segregacji  
zadeklarowało 4570 gospodarstw domowych tj. 56% wszystkich zarejestrowanych gospodarstw. Od połowy lipca firma WPO Alba rozpoczę-
ła dostarczanie worków, w pierwszej kolejności w Smolcu, Gniechowicach i Kątach Wrocławskich następnie w pozostałych miejscowościach.  
W okresie letnim tworzywa sztuczne odbierano co tydzień, papier  i szkło co dwa tygodnie. Począwszy od września odbiór wszystkich surowców 
zbieranych w systemie będzie się odbywał  co dwa tygodnie w terminach podanych w harmonogramie poniżej. W okresie od stycznia do lipca 
br. zebraliśmy selektywnie 370 ton odpadów tj. 9% wszystkich wytworzonych odpadów w gospodarstwach domowych. Obecnie ilość odpadów 
wysegregowanych przez jednego mieszkańca w okresie siedmiu miesięcy  wynosi 17,6 kg, są w tym ujęte surowce opakowaniowe tj. tworzywa, 
papier i szkło oraz  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare meble i odpady biodegradowalne.  Liczymy na to, że w drugiej połowie roku wy-
niki selektywnej zbiórki będą jeszcze lepsze, wzrośnie liczba gospodarstw domowych biorących udział w segregacji oraz ilość wysegregowanych 
odpadów opakowaniowych.

ROK 2013 - ROKIEM OSÓB NIEpEŁNOSpRawNyCH 
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Drzymały 13 w Kątach Wro-
cławskich od czerwca 2013 r. prowadzi Projekt „Centrum Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych”. Projekt CWON finansowany jest ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatu 
Wrocławskiego.
13. czerwca 2013 r. odbyła się Konferencja Otwarcia Projektu, podczas której 
zostały przedstawione: idea, cele, oferta i zakładane rezultaty.
Adresatami  projektu są wszystkie osoby niepełnosprawne oraz ich opiekuno-
wie, zamieszkali na terenie Powiatu Wrocławskiego  z gmin: Kąty Wrocławskie, 
Mietków, Sobótka, Kobierzyce.
Ideą projektu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Celami CwON są: zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do in-
formacji na temat przysługujących im praw, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, 
praca nad usamodzielnieniem, inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy, 
wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów związa-
nych z niepełnosprawnością podopiecznych.
Oferta CwON jest następująca:
Klub Biedronka - grupa wsparcia dla dzieci i rodziców: wspólne zajęcia ruchowe 
dla dzieci i rodziców, warsztaty terapeutyczne dla rodziców, zajęcia kulinarne dla 
dzieci i degustacja potraw, wspólna twórcza zabawa - zajęcia plastyczne, zajęcia 
logopedyczne.
Doradztwo zawodowe - to indywidualne konsultacje, podczas których uczestnik 
będzie miał możliwość wypracowania Indywidualnego Planu Działania w zakre-
sie podjęcia pracy lub zmiany zawodu.
Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych dotyczące: wczesnej inter-
wencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, seksualności dorosłych osób 
niepełnosprawnych, pracy z dziećmi i młodzieżą nadpobudliwą ruchowo, pracy 
z dziećmi autystycznymi, problemu agresji u osób niepełnosprawnych.
Rehabilitacja ruchowa obejmuje:
gimnastykę korekcyjną dla dzieci i dorosłych (grupowa i indywidualna), zabawy 

i gry ruchowe, masaż, gimnastykę na sprzęcie rehabilitacyjnym.
Indywidualne konsultacje psychologiczne to 
pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, badania diagno-
styczne, indywidualna psychoterapia.
Indywidualne konsultacje psychiatryczne to:
diagnoza, poradnictwo, farmakoterapia,
uzyskanie wniosków lekarskich niezbędnych przy:
 - ubieganiu się o orzeczenie o niepełnosprawności, 
 - bjęciu nauczaniem specjalnym,
 - przyznawaniu świadczeń rentowych.
Spodziewanymi rezultatami projektu są: podniesienie aktywności i zaradności 
życiowej osób niepełnosprawnych, podniesienie poczucia własnej wartości, 
zmiana sytuacji rodzin uczestników i stworzenie możliwości podniesienia jako-
ści życia ich członków, zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku 
lokalnym.
Stowarzyszenie w ramach projektu CWON prowadzi Punkt informacyjno – kon-
sultacyjny, w którym można uzyskać informacje dotyczące oferty, pomoc w wy-
pełnianiu dokumentów i ustalić termin wizyty u specjalisty.
Punkt czynny jest:
w siedzibie Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” przy ulicy Drzymały 13 w Kątach 
Wrocławskich we wtorki w godzinach 12.00 - 14.00,
w siedzibie Stowarzyszenia „Krzyś” w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy 
ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich w piątki w godzinach 18.00 - 20.00.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu Centrum Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych można uzyskać 
pod numerem telefonu: 71 332 69 82,  
e-mail cwon@wp.pl i na stronie internetowej:
www.pomocnadlonkaty.republika.pl.
Zapraszamy do skorzystania z powyższej oferty.

Grażyna Dudziec, 
Helena Hanc

HaRMONOGRaM wywOZU SElEKtywNIE ZBIERaNyCH ODpaDÓw KOMUNalNyCH w wORKaCH 

Gmina: Katy wrocławskie, 
Miejscowość: Kąty Wrocławskie

Gmina: Katy wrocławskie, 
Miejscowość: Bogdaszowice, Kozłów, Nowa 
Wieś Kącka, Małkowice, Pełcznica, Różaniec, 
Sadków, Sadkówek, Sadowice,
Sośnica ,Sokolniki, Stoszyce, Szymanów

Gmina: Katy wrocławskie, 
Miejscowość: Baranowice , Bliż, Cesarzowi-
ce, Gądów, Jaszkotle, Kębłowice, Krzeptów, 
Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Nowa 
Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Romnów, 
Rybnica, Skałka, Samotwór, Zybiszów

Gmina: Katy wrocławskie, 
Miejscowość: Gniechowice , Smolec

Gmina: Katy wrocławskie, 
Miejscowość: Czerńczyce, Górzyce, Jurczy-
ce, Kamionna, Kilianów, Krobielowice, Stary 
Dwór, Stradów, Strzeganowice, Wojtkowice, 
Wszemiłowice, Zabrodzie, Zachowice

SIERpIEń
twORZywa: 05; 12; 19; 26; 
papIER, SZKŁO: 12; 26; 

SIERpIEń
twORZywa: 06; 13; 20; 27; 
papIER, SZKŁO: 13; 27; 

SIERpIEń
twORZywa: 07; 14; 21; 28; 
papIER, SZKŁO: 14; 28; SIERpIEń

twORZywa: 02; 09; 16; 23; 30;
papIER, SZKŁO: 02; 16; 30; 

SIERpIEń
twORZywa: 08; 17; 22; 29; 
papIER, SZKŁO: 17; 29; 

wRZESIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 09; 23;

wRZESIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 10; 24;

wRZESIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 11; 25;

wRZESIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 13; 27;

wRZESIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 12; 26;

paźDZIERNIK
twORZywa, papIER, SZKŁO: 07; 21;

paźDZIERNIK
twORZywa, papIER, SZKŁO: 08; 22;

paźDZIERNIK
twORZywa, papIER, SZKŁO: 09; 23;

paźDZIERNIK
twORZywa, papIER, SZKŁO: 11; 25;

paźDZIERNIK
twORZywa, papIER, SZKŁO: 10; 24;

lIStOpaD
twORZywa, papIER, SZKŁO: 04; 18; 

lIStOpaD
twORZywa, papIER, SZKŁO: 05; 19;

lIStOpaD
twORZywa, papIER, SZKŁO: 06; 20;

lIStOpaD
twORZywa, papIER, SZKŁO: 08; 22;

lIStOpaD
twORZywa, papIER, SZKŁO: 07; 21;

GRUDZIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 02; 16; 30;

GRUDZIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 03; 17; 31;

GRUDZIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 04; 18;

GRUDZIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 06; 20;

GRUDZIEń
twORZywa, papIER, SZKŁO: 05; 19;



OGŁOSZENIA DROBNE
Bezpłatne ogłoszenia są przyjmowane pod numerem  
71 390 71 46
1. Sprzedam 2-pok. mieszkanie 40 m kw., III p., własno-
ściowe bezczynszowe, Rynek Kąty Wr., tel. 602 718 724
2. Tanio SPRZEDAM MIESZKANIE w Krobielowicach, 80 
m2 + 20 m2 piwnicy, POM. gosp., ogródek tel. 601 53 48 26
3. TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie,
tel. 71 397 10 77, kom. 501 023 397
4. Kupię dom lub lokal użytkowy powierzchnia pow. 
100 m2.  z ogrodem w Kątach Wr., tel. 606 824 071
5. KWIATY DONICZKOWE Smolec ul. Starowiejska 32a, 
Tel 71 3169 444
6. NAPRAWA ROWERÓW, części rowerowe i motorowero-
we, Kąty Wr. ul. Okrzei 35, Tel. 604-622-773
7. SKLEP - Smolec ul. Główna 3b
Maszyny i narzędzia ogrodnicze, meble ogrodowe, nasiona, 
nawozy, asortyment BHP, kostka burkowa, tel. 782-033-303
8. MIÓD PROSTO Z ULA, Pasieka Smolecka ul. Bukowa 81 
Smolec, tel. 533 183 897

OGŁOSZENIA

7

SKLEP RUDA MYSZA POLECA:
PASZE ( PROVIMI )

KARMY DLA PSÓW I KOTÓW 
(także na wagę)

WSZYSTKO DLA GOŁĘBI
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 

od 8:00 do 18:00
KĄTY WROCŁAWSKIE 

/czerwony dom/
ul.1go MAJA 69A
tel. 665 841 804

 

 
- usługi malarskie 
- tapetowanie 
- glazura 
- tynki dekoracyjne 
- układanie paneli i wykładzin 
- zabudowy GK 
- SPOSÓB NA PĘKNIĘTE ŚCIANY I SUFITY 
„ROBSON” Robert Perczak 
tel. 601 24 70 35; 609 85 07 87 
www.robson-remonty.pl 
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 rolwent@rolwent.pl

Roletyówewnętrzneó
tel.516-940-573

Konserwatoródomowy
Drobne prace remontowo- naprawcze
- wymiana urzadzeń sanitarnych
- naprawa zatkanej wanny, zlewu
- wieszanie karniszy, montaż żyrandoli
           i wiele innych czynności 
       które są do zrobienia w domu

-------------------------------------------------

gwarancjaónajniższejóceny
-ózapytajóoószczegóły



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

na dowolny cel                   bez poręczycieli
do 10 tys. zł               dla każdego

oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym tylko 6,98%*

stać Cię na więcej

* RRSO wynosi 18,31% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 1 500,00 zł, umowa 
zawarta w dniu 03.01.2012 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,98%, raty malejące, płatne ostatniego dnia 

każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 133,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 130,59 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 
55,89 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 4,98% tj. 74,70 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 1 630,59 zł. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 
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

 
  Z okazji „dnia kobiet”, w każdy parzysty dzień marca ,  

Chuck Norris w roli „Strażnika Kątów Wrocławskich” zaprasza 
wszystkie Panie do naszego Oddziału Banku Zachodniego WBK 
S.A. w Kątach Wrocławskich. Dla tych Pań, które skorzystają w 

tym czasie z kredytu gotówkowego, czeka miła niespodzianka na 
miarę Chucka Norrisa. Pamiętaj szczególnie o ósmym marca, w 
tym dniu każda Pani otrzyma kwiatek, (może nawet od samego 

Chucka Norrisa). Już dzisiaj zaplanuj ten czas  
w 1 Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A.  

w Kątach Wrocławskich   
  

Serdecznie Zapraszamy !!! 
 

 
 

Z okazji „dnia kobiet”, w każdy parzysty dzień marca, Chuck 
Norris w roli „Strażnika Kątów Wrocławskich” zaprasza wszyst-
kie Panie do naszego Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. 
w Kątach Wrocławskich. Dla tych Pań, które skorzystają w tym 
czasie z kredytu gotówkowego, czeka miła niespodzianka na 
miarę Chucka Norrisa. Pamiętaj szczególnie o ósmym marca, 
w tym dniu każda Pani otrzyma kwiatek, (może nawet od same-
go Chucka Norrisa).

Już dzisiaj zaplanuj 
ten czas  w 1 Oddziale 

Banku Zachodniego WBK S.A. 
w Kątach Wrocławskich  

Serdecznie Zapraszamy !!!

na dowolny cel                   bez poręczycieli
do 10 tys. zł               dla każdego

oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym tylko 6,98%*

stać Cię na więcej

* RRSO wynosi 18,31% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 1 500,00 zł, umowa 
zawarta w dniu 03.01.2012 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,98%, raty malejące, płatne ostatniego dnia 

każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 133,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 130,59 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 
55,89 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 4,98% tj. 74,70 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 1 630,59 zł. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 
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
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 
 GOTOWA NA NOWY ROK 

Dzięki staraniom  władz Gminy Kąty Wrocławskie, dyrekcji 
szkoły podstawowej i wykonawcy zadania Przedsiębior-
stwa Budowlanego MAXBUD ABJ Sp. z o.o. z Wrocławia 
inwestycja „Budowy sali sportowej z infrastrukturą towa-
rzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskie-
go w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik” 
została oddana na rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.  
Budowa została zakończona przed czasem (miała zakoń-
czyć się w styczniu 2014r.) wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie dzięki czemu dzieci już teraz mogą korzy-
stać z sali sportowej i nowych klas.
 
Projekt inwestycji o kubaturze prawie 5.500 m3 i po-
wierzchni użytkowej około 1.100 m2 został opracowany 
przez biuro projektowe ABK-PROJEKT z Zielonej Góry i za-
kresem obejmował przebudowę częściową budynku szko-
ły i rozbudowę o łącznik, a także budowę sali sportowej 

o wymiarach 24x14 metrów z szatniami.
Zrealizowana sala to budynek dwukondygnacyjny niepod-
piwniczony w kształcie litery „L”. 
Na parterze budynku znajduje się arena sali sportowej, 
szatnie dla chłopców oraz dziewcząt z zapleczem socjal-
nym, pokój dla nauczycieli WF wraz z zapleczem, magazy-
ny sprzętu, szatnia, pomieszczenie porządkowe, dwie sale 
dydaktyczne, pokój nauczycielski, WC dla chłopców oraz 
dziewcząt oraz dla osób niepełnosprawnych. Zbudowano 
również klatkę schodową łączącą realizowany budynek z 
istniejącą szkołą. 
Na piętrze budynku zlokalizowane są dwie świetlice prze-
widziane odpowiednio dla 31 i 49 osób, pomieszczenia 
WC dla uczniów i nauczycieli oraz pomieszczenia technicz-
ne do obsługi sali sportowej. Dostęp do budynku umożli-
wiają dwa wyjścia – z sali sportowej oraz główne od dzie-
dzińca przed szkołą. Ponadto do nowego budynku dostać 
się będzie można z każdej kondygnacji szkoły.
Gmina Kąty Wrocławskie ma nadzieje, iż tak sprawnie  
i szybko przeprowadzona inwestycja będzie jak najlepiej 
i jak najdłużej służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 1.

Wydział PRII



INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁO OTWARTE BIURO OBSŁUGI 
KLIENTA URZĘDU MIASTA I GMINY W SMOLCU

przy ul. Wierzbowej 9 (budynek przychodni zdrowia).
Biuro czynne będzie od poniedziałku do piątku  

w godz. od 7.30 do 10.00.
Telefon 71/336-20-05

Serdecznie zapraszamy .
Wydział Obsługi Klienta
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INFORMACJA O PRACY  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH 

WROCŁAWSKICH
Dnia 29 sierpnia 2013 roku odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej  
w Kątach Wrocławskich. Tematem przewodnim była estetyka miasta 
i gminy. 
Na obrady sesji został zaproszony nowy Komendant Komisariatu Po-
licji w Kątach Wrocławskich podinspektor Krzysztof Mazur. Pan Ko-
mendant pracuje w policji od 30 lat, ma wykształcenie wyższe prawni-
cze. Poinformował, że będzie otwarty dla ludzi, chce zdobyć zaufanie 
mieszkańców i zrealizować następujące działania:
 x wprowadzić patrole piesze, co spowoduje, że policjanci nie będą ano-
nimowi, 
 x będzie prowadzona księga zdarzeń z miejsc monitorowanych,
 x od 1 września pozyskał cztery dodatkowe etaty policjantów z ruchu 
drogowego oddelegowanych do pracy na naszym terenie,
 x zachęca do udziału w programie prewencyjnym „ROWER TWOJA  
WŁASNOŚĆ” prowadzonym na terenie naszej gminy i powiatu wro-
cławskiego. W ramach tego programu w Komisariacie Policji w Kątach 
Wrocławskich rejestruje się rowery, pochodzące z legalnego źródła 
tj. takich, których nabycie potwierdzone jest paragonem, fakturą lub 
dokumentami ratalnymi. Każdy rower otrzymuje kod kreskowy. Nie 
będą legalizowane rowery, których pochodzenie jest nieznane. Pro-
gram ten, zdaniem pana Komendanta jest bardzo skuteczny, zachęca 
więc do licznego udziału w nim, aby chronić nasza własność.

Tematem przewodnim sesji była estetyka miasta i gminy, który 
przedstawiła kierownik Wydziału Ochrony Środowiska pani Jadwiga  
Wójcik. Sprawy te zostały przedstawione w trzech punktach: utrzyma-
nie czystości i porządku, utrzymanie terenów zielonych, plany zagospo-
darowanie terenu wokół Ratusza.  
W ramach zadania utrzymanie czystości i porządku w mieście  oraz 
utrzymanie terenów zielonych tj. sprzątanie jezdni i ulic na terenie 
miasta, prace wykonywane są przez Zakład Usługowy „Jaryda” zgodnie 
z harmonogramem. Budżet roczny 360 tys. zł.
Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy następuje zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, w ramach umowy realizowanej przez 
firmę ABC Service z Wrocławia.  Powierzchnia terenów zielonych do 
utrzymania 8,83 ha, budżet roczny na ten  cel wynosi 221 tys. zł.
Na terenie gminy znajdują się następujące parki:
1. Kąty Wrocławskie Park Staromiejski – 17,10 ha 
2. Kąty Wrocławskie Park Cicha Dolina – 57,80 ha 
3. Park w Zabrodziu – 11,20 ha 
4. Tereny Zielone „Park” w Pietrzykowicach  - 3,40 ha 
5. Tereny Zielone przy Ruinach Zamku w Smolcu  - 2,70 ha 
6. Park Podworski w Bliżu – 2,10 ha
7. Tereny Zielone przy Świetlicy  w Mokronosie Dolnym - 0,90 ha
W celu zagospodarowania terenów zielonych wokół Ratusza, gmina 
ogłosiła konkurs na wykonanie projektu zagospodarowania. Nagroda 
dla laureata konkursu wyniesie 10 tys. zł.
Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie  planów zagospodarowania 
przestrzennego:
 x w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Gniechowice, Gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów pół-
nocno-wschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 
35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974,
 x w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy 
Leśnej,
 x w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, dla północno-
-wschodniej części obrębu,
 x w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska i Zabro-
dzie dla terenów w rejonie autostrady,
 x -w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska dla tere-
nów w południowej części obrębu,
 x w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska dla 
terenów w południowej części obrębu,
 x w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów 
w rejonie ulicy Przemysłowej,
 x w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów 
w rejonie ulic Spółdzielczej i Nowowiejskiej,
 x w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Zachowice, dla terenów złoża „Sie-
dlakowice I”,

Rada Miejska  podjęła jednogłośnie wnioski dotyczące lokalizacji wia-
traków na terenie naszej gminy :
1. Nie podejmowanie żadnych działań w sprawie lokalizacji wiatraków 

na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w odległości do 2 km od zabu-
dowań.

2. Przy najbliższym otwarciu studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania gminy, dokonać zmiany zapisu o lokalizacji wiatraków, 
zamiast 500 m, umieścić zapis 2 km od zabudowań.

Informuję, że protokół z obrad sesji Rady Miejskiej, po zatwierdzeniu 
na następnej sesji Rady Miejskiej będzie umieszczony na BIPie, w za-
kładce Protokoły z obrad sesji  Rady Miejskiej.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 września.
Tematem będzie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 
2013 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kozińska

PRZYWRÓCENIE DOSTĘPNOŚCI SIECI  
HOT-SPOT 

W OBRĘBIE RYNKU W KĄTACH WROCŁAWSKICH
W związku z zakończeniem remontu dachu, elewacji i stropu budynku 
Ratusza oraz przywróceniem znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz 
budynku instalacji i urządzeń sieci radiowych dostępność bezprzewo-
dowej sieci hot-spot została przywrócona w obrębie Rynku oraz we-
wnątrz budynku Urzędu. 
Aby skorzystać z hot-spota należy posiadać urządzenie z prawidło-
wo działającym interfejsem radiowym w standardzie IEEE 802.11g, 
802.11b lub 802.11a. Może to być laptop z kartą radiową, palmtop, 
PDA, telefon itp. Korzystanie z sieci Hot-Spot od strony użytkownika 
jest maksymalnie uproszczone - wymaga jedynie: 
 x włącz interfejs radiowy w swoim urządzeniu i wykryj dostępne sieci 
bezprzewodowe;
 x podłącz się do sieci o nazwie SSID „UMIG-KWR” (dostęp do sieć jest 
niezabezpieczony hasłem, w przypadku ostrzeżenia o powyższym na-
leży potwierdzić wybór);
 x po podłączeniu się do sieci bezprzewodowej otwórz przeglądarkę 
internetową (Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2.0 lub nowsze)  
i wpisz dowolny adres internetowy (np. www.katywroclawskie.pl). 
Przeglądarka zostanie automatycznie przekierowana na stronę umoż-
liwiającą zalogowanie użytkownika, gdzie należy wprowadzić nastę-
pujące dane: 

nazwę użytkownika: umigkwr
hasło : umigkwr 
po poprawnym zalogowaniu pojawi się strona z Regulaminem korzy-
stania z darmowego punktu dostępu do internetu Hot-Spot, użytkow-
nik jest zobligowany do zaakceptowania jego zasad zanim uzyska do-
stęp do sieci Internet, jeśli akceptujesz Regulamin określający zasady 
korzystania z Hot-Spot kliknij przycisk „Accept”. Od tej chwili masz do-
stęp do Internetu;
po upływie 1 godziny użytkownik zostanie wylogowany automatycznie, 
w celu dalszego korzystania z usługi należy ponownie się zalogować.

Wydział Organizacyjny
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NOWY OKRES ZASIŁKOWY FUNDUSZ  
ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich infor-
muje, że od 01.10.2013 r. - 30.09.2014 r. rozpocznie się nowy okres 
zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast 
nowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne rozpocznie się od 
01.11.2013 r. - 31.10.2014 r. Aby uzyskać świadczenia na nowy okres 
zasiłkowy należy złożyć wniosek wraz z dokumentami. Bliższe informa-
cje i druki dostępne są w siedzibie Ośrodka – Kąty Wrocławskie ul. No-
wowiejska 4, telefon: 71/33-47-223/225 i na stronie Ośrodka www.bip.
gops.katywroclawskie.pl, w zakładce archiwum BIP-a.
Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń 
lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej 
przez rodziców dzieci, którzy mają przyznany dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania oraz peł-
noletnie osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA  
I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan dochodów po zmianach - 78.452.104 zł
z tego:
dochody majątkowe - 5.438.926 zł
w tym: 
 x dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne -2.748.926 zł
 x wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -2.680.000 zł
 x wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
-10.000 zł

dochody bieżące - 73.013.177 zł
Wykonanie dochodów - 53%   41.563.365 zł
z tego:
dochody majątkowe - 52,8%   2.870.878 zł
w tym:
 x dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne -1.609.836 zł
 x wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego -159.261 zł
 x wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -1.101.781 zł

dochody bieżące – 53% 38.692.487 zł
Wykonanie dochodów wyniosło ogółem ponad 53%. Praktycznie do-
chody bieżące i majątkowe są na tym samym poziomie, co rzadko się 
zdarza w okresie I półrocza.  Znaczący wpływ na ogólny wskaźnik wyko-
nania  ma  realizacja wpływów z dochodów majątkowych. Wpływają na 
to szczególnie wykonane dotacje, ale też osiągnięte dochody ze sprze-
daży mienia oraz znaczące nieplanowane w tak dużej wysokości docho-
dy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Ponad 100 %
wykonania planowanych dochodów  osiągnięto z:
 x podatku od spadków i darowizn
 x podatku od czynności cywilno-prawnych
 x grzywien z kar pieniężnych
 x przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
 x wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków

Na dobrym poziomie są dochody z podatków i opłat lokalnych pobie-
ranych przez gminę , oraz pozostałych dochodów w tym ze zwrotu po-
datku VAT. Najmniejsze wykonanie  jest z tytułu kar za usuwanie drzew, 
(2,6%). Wydano decyzje, od których zostało złożone odwołanie. Jak 
wynika z informacji kierownika wydziału dochody będą zrealizowane, 
jeszcze niskie( 33,5%) z opłat za wywóz odpadów, jednak w II półroczu  
te opłaty powinny osiągnąć planowaną wielkość.

Skarbnik

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA  
I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan wydatków po zmianach   84.760.329 zł. 
Wykonanie wydatków  42,17 %   35.740.689 zł.
z tego
wydatki bieżące: plan    64.808.492 zł,
wykonanie-  48,89 %  31.682.797 zł, 
majątkowe: plan     19.951.836zł,
wykonanie-  20,34 %   4.057.892 zł,
z tego inwestycyjne plan:    19.571.836 zł,
wykonanie-   18,80 %   3.678.865,-
W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w kwocie 
35.740.689,30 zł tj. ponad 42 % zaplanowanych wydatków. Dobry, 
wysoki poziom wykonania mają wydatki bieżące – 40% planu, a wy-
datki majątkowe jak zwykle w I półroczu są w większości w fazie wy-
łaniania wykonawcy lub w trakcie realizacji. Za I półrocze wykonanie 

nastąpiło w wysokości 20 % planu. Faktyczne wydatkowanie 

INFORMACJA W SPRAWIE 
 ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich in-
formuje, że w sprawie wywozu odpadów komunalnych należy  

kontaktować się pod numerem telefonu 

71/ 31-67-079.

środków nastąpi w II półroczu br. Budżet gminy na koniec I półrocza 
zamknął się nadwyżką w wysokości 5.822.675,78 zł. przy zakładanym 
deficycie w wysokości 6.308.225 zł. W trakcie omawianego okresu nie 
zaciągano żadnych  kredytów, ani pożyczek. Koszty obsługi długu wy-
niosły 548.729,22 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów wydano 2.623.656 
złote, z tego na zadania współfinansowane ze środków europejskich 
spłacono 390.786 zł. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwa-
rancji. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Gminne 
jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

Skarbnik

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

10 Rolnictwo i łowiectwo 1 544 680,00 zł 895 369,00 zł

600 Transport i łączność 8 423 327,00 zł 1 716 574,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 701 900,00 zł 3 990 192,00 zł

710 Działalność usługowa 1 760 400,00 zł 184 596,00 zł

750 Administracja publiczna 9 469 577,00 zł 4 177 492,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 404,00 zł 1 700,00 zł

752 Obrona narodowa 300,00 zł -  zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 608 891,00 zł 320 099,00 zł

757 Obsługa długu publicznego 995 000,00 zł 548 729,00 zł

758 Różne rozliczenia 313 000,00 zł -  zł

801 Oświata i wychowanie 29 323 970,00 zł 14 099 399,00 zł

851 Ochrona zdrowia 590 000,00 zł 275 671,00 zł

852 Pomoc społeczna 6 055 712,00 zł 3 073 967,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 000,00 zł 39 150,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 522 423,00 zł 241 284,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 269 139,00 zł 4 278 256,00 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 801 610,00 zł 1 495 700,00 zł

926 Kultura fizyczna i sport 1 321 996,00 zł 402 511,00 zł
Razem 84 760 329,00 zł 35 740 689,00 zł
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Z przyjemnością informujemy, że w gminnym parku o wdzięcznej na-
zwie „Cicha Dolina” została utworzona ścieżka przyrodniczo-edukacyj-
na. Aby dotrzeć do ścieżki należy ulicą Sobótki udać się na Żwirownię 
– jest to miejsce dobrze znane kąteckim wędkarzom oraz miłośnikom 
długich spacerów.  
Trasa ścieżki rozpoczyna się przy zbiorniku wodnym, następnie biegnie 
wzdłuż ściany lasu i przechodzi na pola   położone między lasem i By-
strzycą gdzie znajdują się fragmenty starorzeczy. Dalej kieruje się drogą 
wzdłuż rzeki do miejsca gdzie Bystrzyca krzyżuje się z Czarną Wodą. 
Ostatnie tablica informacyjna została usytuowana przy drodze pro-
wadzącej z doliny do wiaduktu nad autostradą. Na trasie znajdziemy 
dziesięć kolorowych tablic informujących o bogactwie przyrodniczym 
i kulturowym naszej Gminy. Ścieżkę opracowali pracownicy  Dolnoślą-

skiego Zespołu Parków Krajobrazowych wspólnie z pracownikami Gmi-
ny. Również koszty jej urządzenia zostały poniesione wspólnie.  
Aby umożliwić odpoczynek spacerowiczom wędrującym z miasta do Ci-
chej Doliny,  na początku ścieżki przyrodniczej postawiono dwie wiaty 
turystyczne. 
 
Ścieżka w Cichej Dolinie jest jednym z piękniejszych zakątków Parku 
Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”. Informacje o ekosystemach wod-
nych, leśnych i łąkowych oraz faunie najliczniej reprezentowanej przez 
ptaki dotyczą obszarów, które możemy spotkać wzdłuż biegu Bystrzycy 
na terenie całej naszej gminy. Dlatego zapraszamy wszystkich aby mogli 
poznać jakie bogactwo bioróżnorodności jest wokół nas.    

Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

ZAPROSZENIE DO „CICHEJ DOLINY”  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH



WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd Klubu Biegacza Kąty Wrocławskie zwo-
łuje walne zgromadzenie członków  na dzień 
26 września 2013 r. Zgromadzenie odbędzie 
się w sali GOKiS ul. Zwycięstwa 23 (I piętro) o 
godzinie 17.00.
Program walnego zgromadzenia:
1. Uchwalenie działań stowarzyszenia na lata 

2014-2017.

2. Udzielenie absolutorium zarządowi z lata 
2009-2013.

3. Wybór zarządu oraz komisji rewizyjnej na 
lata 2013-2016.

4. Dyskusje na tematy związane z kierunkiem 
działań statutowych stowarzyszenia.

 
Członkowie klubu oraz zaproszeni goście 
otrzymają imienne zaproszenie wraz z mate-
riałami omawianych spraw w czasie walnego 

zgromadzenia.
Sympatyków biegania zapraszamy na część 
ogólną walnego zgromadzenia w której będą, 
omawiany sprawy związane z tematyką tre-
ningu, startu w imprezach oraz sposób wy-
datkowania dotacji pieniężnej otrzymanej z 
gminy Kąty Wrocławskie.

Prezes Klubu Biegacza
Karol Chwastyk

INFORMACJE Z GMINY
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KOLEJNY ROK SZKOLNY  
ANNO DOMINI 2013/2014  

W GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  
ROZPOCZĘTY

2 września 2013r. w obecności wszystkich uczniów, dyrekcji szkoły, gro-
na pedagogicznego, pracowników oraz przybyłych gości i rodziców uro-
czyście rozpoczęliśmy rok szkolny. 
 
Życzenia pomyślności zostały skierowane w szczególności do  uczniów 
klas trzecich, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów gimna-
zjalnych. Oby okazały się proste i przystępne i żeby ten ostatni rok 
w naszym gimnazjum był dla nich nie tylko ciężką pracą, ale również 
przyjemnością. Uczniowie starszych klas powitali równie serdecznie 
pierwszaków, którzy podczas uroczystości złożyli ślubowanie na sztan-
dar szkoły: „Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, w każdej sytuacji 
zachowywać się w sposób godny młodego Polaka!”.
 
Nie zapomniano również o nauczycielach, dla których początek kolej-
nego roku szkolnego oznacza wytężoną pracę i skuteczne przygotowa-
nie młodzieży do sprostania wyzwaniom, czekającym gimnazjalistów 
podczas egzaminów i konkursów. Uczniowie zwrócili się do nauczycieli 
słowami: „Życzymy wam by współpraca z nami, uczniami, układała się 
jak najlepiej i abyście osiągali sukcesy na polu zawodowym. Pamiętaj-
cie jednak, że uczeń to też człowiek i wiele różnych niesprzyjających 
okoliczności sprawia, że czasem nie ma on zadania, nie jest przygoto-
wany tak dobrze jak zwykle, lub po prostu nie mógł przyjść do szkoły na 
ważny sprawdzian.”
1 września to nie tylko początek roku szkolnego. To również jedna z tra-
giczniejszych dat w historii ludzkości. II Wojna Światowa była najwięk-
szym konfliktem zbrojnym w historii świata. W tym roku obchodzimy 
74 rocznicę jej wybuchu. Nasi uczniowie rokrocznie oddają cześć Pola-
kom-bohaterom wojny obronnej. Cios polskim nadziejom został zada-
ny 17 września 1939 r. Wojska radzieckie wtargnęły wówczas na ziemie 
naszego kraju. Mimo ciemnej nocy okupacyjnej - terroru, masowych 
wywózek na roboty do Niemiec, obozów koncentracyjnych, Polacy wy-
kazywali się wielkim patriotyzmem i poświęceniem. Podczas uroczysto-
ści wspólnie wysłuchaliśmy opisów bohaterstwa Polaków na tle przej-
mujących prezentacji multimedialnych. Ich pamięć uczciliśmy minutą 

ciszy. Niech na zawsze w pamięci naszego Narodu pozostaną imiona 
Tych, którzy życie oddali dla Ojczyzny. To dzięki nim możemy żyć teraz 
w wolnej ojczyźnie. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie 
dla nas drogowskazem w nauce i życiu codziennym. Młodzież nie po-
winna odnosić się do II wojny światowej, jako doświadczenia starszych 
pokoleń czy podręcznikowej przeszłości., ale i przestrogą dla przyszłych 
pokoleń. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, 
który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.

Szkolny Klub Kulturalny 

PIKNIK  
 W ZACHOWICACH
W sobotę 7 września odbył się w Zachowicach 
PIKNIK JESIENNY. Był mecz między reprezen-
tacją Stowarzyszenia „Damy radę” a LZS-em 
Zachowice (7:5 dla sportowców), były konie 
ze stadniny w Magnicach, a wieczorem było 
ognisko. Przejażdżki konne oraz kiełbaski na 
ognisko były dla wszystkich chętnych bez-
płatne. Organizatorem przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Damy 
radę”. Oto kilka zdjęć z tej imprezy:

Bożena Posadzy

Panom 

Dariuszowi Pacynie i Grzegorzowi Pacynie 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
Rada Miejska i pracownicy UMiG
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OGŁOSZENIA DROBNE
Bezpłatne ogłoszenia są przyjmowane pod numerem  
71 390 71 46
1. Sprzedam 2-pok. mieszkanie 40 m kw., III p., własno-
ściowe bezczynszowe, Rynek Kąty Wr., tel. 602 718 724
2. Tanio SPRZEDAM MIESZKANIE w Krobielowicach, 80 
m2. + 20 m2 piwnicy, POM. gosp., ogródek tel. 601 53 48 26
3. TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie,
tel. 71 397 10 77, kom. 501 023 397
4. Akademia Sportu „SPORT-KĄTY” zbiera zapisy dla mło-
dzieży szkolnej z Nauki i Doskonalenia Pływania na basenach 
krytych. tel.: 609-020-719, 693-574-545
5. Opieka nad osobami starszymi, dziećmi, sprzątanie 
(osoba z doświadczeniem szuka pracy) tel. 783 709 173
6. SKLEP - Smolec ul. Główna 3b
Maszyny i narzędzia ogrodnicze, meble ogrodowe, nasiona, 
nawozy, asortyment BHP, kostka burkowa, tel. 782-033-303
7. MIÓD PROSTO Z ULA, Pasieka Smolecka ul. Bukowa 81 
Smolec, tel. 533 183 897
8. UBEZPIECZENIA BEATA KURYŚ Smolec, ul. Różana 1  
tel. 605 477 010, Klient korzystający z usług otrzyma bon 
wartości 50 zł

ALL DENT  
GABINET STOMATOLOGICZNY

Oferujemy:
- Leczenie zachowawcze dorosłych  

i dzieci
- Protetykę stomatologiczną - korony, 

mosty, protezy, licówki,  
implantoprotetyka

- Chirurgię stomatologiczną
- Implanty

NAJLEPSZE CENY I TERMINY  
WYKONYWANYCH PRAC PROTETYCZNYCH

Kontakt
ul. Nowowiejska 30, 

Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 63 44, 506 419 560

rejestracja online- www.zumlist.pl

OGŁOSZENIA
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Nasze usługi:
 kompleksowe i bezbolesne leczenie stomatologiczne
 chirurgia stomatologiczna: usuwanie ósemek, resekcje
 protetyka: korony, mosty i protezy
 nowoczesne leczenie kanałowe i diagnostyka RTG
 ortodoncja: aparaty ruchome, stałe, estetyczne
 leczenie chorób przyzębia
 profesjonalne czyszczenie zębów: scaling, piaskowanie
 wybielanie zębów oraz biżuteria nazębna
 medycyna estetyczna: botox, wypełniacze

NOWA KLINIKA DENTYSTYCZNA 
W KĄTACH WROCŁAWSKICH

ZAPRASZAMY NA DARMOWE 
KONSULTACJE ORAZ PRZEGLĄD 
REJESTRACJA: TEL. 510 90 80 90

Medenti Klinika Dentystyczna - Kąty Wrocławskie 
UL.Kołłątaja 15 U3-Os. Wiedeńskie-obok Banku SPÓŁ.
TEL. 510 10 80 90  mail: rejestracja@medenti.pl//

Dla dzieci:
 indywidualne podejście do najmłodszych pacjentów 
 kolorowe wypełnienia oraz owocowe znieczulenia 
 ekrany TV z bajkami 
 wizyty adaptacyjne dla dzieci oraz rodziców
 nagrody po każdym zabiegu

 przyjazna atmosfera, komfort i bezpieczeństwo !
 wszystkie usługi objęte gwarancją !
 korzystne finansowanie ratalne ! w

w
w

.m
e
d
e
n
ti
.p

l 
 w

w
w

.f
a
c
e
b
o
o
k
.p

l/
m

e
d
e
n
ti
 

//



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

Stawiamy sobie za cel osiąganie najwyższych standardów, które przekładają się 
na zadowolenie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z usług naszego 
MAN Truck & Bus Center Wrocław oraz stale rozwijającej się sieci Autoryzowanych 
Partnerów Serwisowych MAN w Polsce. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej. 

Twój sukces jest dla nas najważniejszy 

MAN Truck & Bus Center Wrocław

ul. Józefa Wymysłowskiego 9

Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie

Serwis 71 712 22 10 

Sprzedaż części 71 712 22 20 

Dział handlowy 71 712 22 30

www.man-mn.pl

ŚŚWIADECTWA ENERGETYCZNE!

WIADECTWA ENERGETYCZNE!

SZYBKO, FACHOWO I W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ADM CompleX

usługi doradcze z zakresu analizy i przygotowania dokumentacji

formalno-prawnej w procesie uzyskania pozwolenia na budowę /zakończenia

budowy oraz certyfikacji energetycznej budynków/świadectwa energetyczne

TEL. +48 781 680 884

E-MAIL: adm-complex@wp.pl

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

•  naprawa silników, hamulców oraz zawieszeń
•  diagnostyka i naprawa elektroniki – wszystkie 

marki
•  serwis klimatyzacji
•  przeglądy letnie oraz zimowe
•  montaż alarmów i czujników cofania – certyfikat

Bosch Car Service Kopeć

Moje
auto

ul. Spółdzielcza 17, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71/31-67-260, www.kopec.bosch-service.pl

Bosch Car Service... jakość i kompleksowa obsługa w zasięgu ręki

•	 przeznaczenie:		

dowolny	cel	konsumpcyjny

•	 kwota	kredytu:	do	10	000	PLN

•	 okres	kredytowania:	27	miesięcy

•	 karencja	w	spłacie:	3	miesiące	

KREDYT JUBILEUSZOWY 
Z OKAZJI 65 – LECIA
Banku Spółdzielczego  
w Kątach Wrocławskich 

www.bskw.pl
PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY DLA KREDYTU JUBILEUSZOWEGO
RRSO	 wynosi	 13,54%	 i	 została	 wyliczona	 przy	 następujących	 założeniach:	 całkowita	 kwota	 kredytu	
w	wysokości	2	000,00	zł,	umowa	zawarta	w	dniu	03-01-2012	r.	na	okres	27	miesięcy,	oprocentowanie	
zmienne	 w	 wysokości	 8,50%,	 raty	 malejące,	 płatne	 ostatniego	 dnia	 każdego	 miesiąca,	 wysokość	
pierwszej	 raty	 81,59	 zł.	 Całkowity	 koszt	 kredytu	 wynosi	 294,94	 zł,	 na	 który	 składają	 się:	 odsetki	
w	wysokości	202,94	zł,	prowizja	za	udzielenie	kredytu	w	wysokości	4,60%	tj.	92,00	zł.	Całkowita	kwota	do	
zapłaty	przez	Kredytobiorcę	wynosi	2	294,94	zł.	
Ostateczne	warunki	kredytowania	zależą	od	wiarygodności	kredytowej	Klienta,	daty	wypłaty	kredytu	oraz	
daty	płatności	pierwszej	raty.
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Kilianów

Szymanów

Kamionna

Czerñczyce

Zachowice

Zachowice-Stradów

Nowa Wieœ K¹cka

Koz³ów

Sokolniki

Pe³cznica

Wszemi³owice

Ró¿aniec

Strzeganowice

Stary Dwór

Górzyce

Gniechowice

Krobielowice

Wojtkowice

Soœnica

Sadkówek

Jurczyce

Sadowice

Ma³kowice

Romnów

Stoszyce

Bogdaszowice

Samotwór

Ska³ka

Kêb³owice

Krzeptów

K¹ty Wroc³awskie

14.11

Sadków

Rybnica

Bli¿

Baranowice

Pietrzykowice

Jaszkotle

Zybiszów

G¹dów

Nowa Wieœ Wroc³awska

Zabrodzie

Cesarzowice

Mokronos Dolny

Mokronos Górny

Smolec

19.11

20.11

18.11

12.11

(wtorek)

MIEJSCOWOŒÆDATA MIEJSCOWOŒÆDATA 

13.11

(œroda)

(czwartek)

15.11

(pi¹tek)

(ponie-
dzia³ek)

(wtorek)

(œroda)

Dodatkowo w dniach 15.11.2013 – 20.11.2013 na terenie miasta K¹ty Wroc³awskie bêd¹ rozstawione 

specjalne kontenery do zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych przy ul. Drzyma³y, ul. Ko³³¹taja,

ul. Zwyciêskiej 19-21, ul. Koœciuszki /ko³o Stra¿y Po¿arnej/ .

Harmonogram Wystawek w gminie

K¹ty Wroc³awskie, jesieñ 2013
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OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia są przyjmowane pod numerem 
71 390 71 46

1. UBEZPIECZENIA BEATA KURYŚ Smolec, ul. Różana 1 

tel. 605 477 010, Klient korzystający z usług otrzyma bon 

wartości 50 zł

2. BIURO RACHUNKOWE, KĄTY WROCŁAWSKIE  

tel.71 311-96-67, 509-705-821

3. TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie,

tel. 71 397 10 77, kom. 501 023 397

4. Sprzedam dom do małego wykończenia 

tel. 511 458 957

5. Salon fryzjerski, Kąty Wrocławskie 

czynne do godz. 21:00, tel. 791 717 553

6. MIÓD PROSTO Z ULA, Pasieka Smolecka ul. Bukowa 81 

Smolec, tel. 533 183 897

7. Opieka nad osobami starszymi, dziećmi, sprzątanie 

(osoba z doświadczeniem szuka pracy) tel. 783 709 173

8. Protetyka Dentystyczna, Kąty Wrocławskie, 

Przychodnia, tel. 71 795 10 37, 799 245 618 

OGŁOSZENIA
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SKLEP RUDA MYSZA POLECA:
PASZE ( PROVIMI )

KARMY DLA PSÓW I KOTÓW 
( )

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 
od 8:00 do 18:00

/czerwony dom/

ul.1go MAJA 69A

tel. 665 841 804

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

„ROBSON” Robert Perczak 

tel. 601 24 70 35; 609 85 07 87 

www.robson-remonty.pl 

 





Zespół redakcyjny: 
Antoni Kopeć, Weronika Szwaj, 
or@katywroclawskie.pl. 
Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Przygotowanie, skład i druk: 
Drukarnia ANTEX,  www.antex.pl

PROJEKT BUDŻETU NA 2014 ROK GOTOWY
Szanowni Państwo,
Jak co roku przed 15 listopada, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, skierowałem do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obra-
chunkowej projekt budżetu na kolejny rok. Procedura uchwala-
nia tego tak ważnego dokumentu przewiduje, że trafia on teraz 
do właściwych komisji Rady Miejskiej w celu wydania opinii na 
temat jego założeń. Na grudniowej sesji RM planowane jest 
jego uchwalenie. 
Ile mamy w tym roku do podzielenia? To pytanie zawsze pada 
po zebraniu wszystkich wniosków składanych przez radych, soł-
tysów, stowarzyszenia i poszczególne wydziały urzędu. Ta kwota 
z roku na rok się zwiększa. Projekt uchwały budżetowej przewi-
duje, że dochody budżetu na 2014 rok ustala się na poziomie 
80 mln 249 tys., a wydatki przekraczają kwotę 88 mln 600 tys. 
Rokrocznie pojawia się dylemat – co wybrać? Proszę pamiętać, 
że potrzeb i wniosków jest o wiele więcej niż możliwości finan-
sowych. 
Wydawałoby się, że 80 milionów to ogromna kwota, lecz zde-
cydowana większość tej sumy przeznaczona jest na wydatki 
bieżące związane ze statutowym obowiązkami gminy. Jak każ-
da jednostka samorządu terytorialnego zobowiązani jesteśmy 
finansować naszą gminną oświatę: przedszkola, szkoły podsta-
wowe i gimnazja. Wydatki na ten cel obejmą wszystkie koszty 
związane nie tylko z utrzymaniem budynków i wynagrodzeniem 
zatrudnionych tam pracowników, ale także koszty dowozu, do-
żywiania, zakupu pomocy naukowych oraz wszelkich remontów 
i innych wydatków niezbędnych do właściwego funkcjonowania 
szkół. Na ten cel w projekcie budżetu przeznaczamy 30 milio-
nów złotych. Koszty te nie są niestety w całości rekompensowa-
ne przez przekazywaną nam na ten cel subwencję budżetową. 
Z roku na rok do oświaty trzeba dokładać coraz więcej środ-
ków własnych. W Gminie Kąty Wrocławskie subwencja pokry-
wa tylko połowę potrzeb w tym zakresie. Ponadto jesteśmy 
zobowiązani zabezpieczyć środki na pomoc społeczną, gospo-
darkę komunalną i mieszkaniową oraz ochronę środowiska. 
To naszym obowiązkiem jest utrzymywać odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Bar-
dzo dużo środków pochłania bieżące utrzymanie dróg wraz 
z oświetleniem i utrzymaniem estetyki, nie tylko centrum mia-
sta, ale wszystkich terenów publicznych. Prawie 300 rodzin 
w gminie korzysta z mieszkań komunalnych. Rocznie na utrzy-
manie i remonty, często starej substancji mieszkaniowej, prze-
znaczamy kolejne kwoty, gdyż wnoszone czynsze (nie zawsze 
terminowo) nie pokrywają potrzeb w tym zakresie. 
Państwo przerzuca na gminy co roku kolejne zadania nie re-

kompensując w za-
mian poniesionych 
kosztów. Większość 
z Państwa może 
o tym nawet nie wie, 
że od dwóch lat zaj-

mujemy się również ściąganiem alimentów od osób, które po-
siadają obowiązek utrzymywania swoich dzieci, a tego nie chcą 
robić. Nowe wymagania ustawowe w gospodarce śmieciowej 
to dodatkowe obowiązki i często dodatkowe wydatki. Z własnej 
woli finansujemy rehabilitację i inne programy zdrowotne, gdyż 
dostępność niektórych usług oferowanych przez NFZ oceniamy 
bardzo negatywnie. Bez wsparcia gminy, a właściwie prawie 
całkowitego jego finansowania sport (piłka nożna, koszyków-
ka, zapasy) w gminie przestałby istnieć. Staramy się wesprzeć 
wszelkiego rodzaju inicjatywy organizacji pozarządowych i sto-
warzyszeń, gdyż to środki gminy de facto pozwalają prowadzić 
im jakąkolwiek działalność.
Po podsumowaniu tych i innych stałych wydatków, zdecydowa-
liśmy się przeznaczyć na inwestycje ponad 23 mln złotych. Jest 
to duża kwota, ale wsparta została kredytem, który zamierzamy 
ewentualnie zaciągnąć, gdy pojawią się możliwości pozyskania 
kolejnych pieniędzy ze środków funduszy krajowych i europej-
skich.
Na ostatnim Kongresie Związku Miast Polskich pani minister 
Bieńkowska apelowała do burmistrzów i prezydentów, aby tak 
konstruować budżety, by pozwoliło to zaabsorbować jak naj-
więcej środków europejskich. Oświadczyła wprost, że najbliższe 
lata są prawdopodobnie ostatnimi, kiedy będzie można zrobić 
cywilizacyjny krok i nadrobić zaległości. W przyszłości środków 
nie będzie albo będzie ich niewiele. Chcemy nadal budować 
drogi i kanalizację, przeznaczać środki na chodniki i nakładki as-
faltowe. Duże pieniądze zostały zaplanowane na prace projek-
towe i przygotowawcze dot. rozbudowy kanalizacji na północ-
nym wschodzie gminy od Mokronosu Górnego aż po Zabrodzie 
i Nową Wieś Wrocławską. Bardzo chcemy się zaangażować we 
współpracę z innymi jednostkami we wspólne przedsięwzięcia, 
które pozwolą zrealizować na naszym terenie inwestycje uła-
twiające nie tylko codzienne życie, ale także pozyskanie kolej-
nych inwestorów. Już dzisiaj myślimy i działamy, aby powstała 
w przyszłości obwodnica Kątów Wrocławskich czy nowoczesny 
szpital bezpośrednio przy granicy z Wrocławiem. O szczegółach 
napiszemy później, gdy inwestycje te będą miały bliżej okre-
ślony termin i źródło finansowania. Celem obecnego budżetu 
jest zapewnić dalszy rozwój i maksymalne wykorzystanie środ-
ków zewnętrznych. Szczegółowe zestawienie planowanych 
inwestycji podamy na początku roku. Ważne jest, aby decyzje 
były podejmowane w spokoju, w sposób racjonalny bez nie-
potrzebnych przepychanek. Mamy w kraju wiele negatywnych 
przykładów populistycznych zachowań, które nie przynoszą nic 
dobrego. Nie bierzmy z nich przykładu. Jestem przekonany, że 
konsekwentnie i w zgodzie można wybrać priorytety, które za-
pewniają rozwój i będą zgodne z oczekiwaniami większości oby-
wateli naszego miasta i naszej gminy.

Burmistrz MiG Kąty Wr.
Antoni Kopeć
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INFORMUJEMY
że zostało otwarte 

Biuro Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta i Gminy w Smolcu

przy ul. Wierzbowej 9 (budynek przychodni zdrowia).
Biuro jest czynne: 

od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.30 do 10.00.
Telefon 71/336-20-05

Serdecznie zapraszamy 
Wydział Obsługi Klienta

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w 2014 roku będzie istniała dodatkowo możliwość za-
warcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu 
Cywilnego w następujące soboty tj.:
18.01.2014; 15.02.2014; 15.03.2014; 12.04.2014; 10.05.2014; 
07.06.2014; 12.07.2014; 09.08.2014; 13.09.2014; 18.10.2014; 
22.11.2014;     06.12.2014

Urząd Stanu Cywilnego

Dnia 31 października 2013 roku odbyła się XXXVII sesja Rady Miej-
skiej w Kątach Wrocławskich. Tematem było: podjęcie uchwał o opła-
tach i podatkach lokalnych na 2014 rok.

Na początku sesji Rady Miejskiej były gratulacje i podziękowania dla:
Pana Antoniego Kopcia z okazji Jubileuszu 15-lecia na stanowisku 
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Pana Mieczysława 
Repsa z okazji Jubileuszu 15-lecia na stanowisku Zastępcy Burmistrza 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, radnego Czesława Pudlika i radne-
go Antoniego Palikowskiego z okazji Jubileuszu 15-lecia sprawowania 
mandatu radnego Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie.

Wszystkim Jubilatom składano życzenia satysfakcji z pracy na rzecz 
tworzenia sukcesu Gminy, aby wysiłki i starania dobrze służyły lokal-
nej społeczności, oraz pomyślności i zdrowia.
FOTOGRAFIE Z UROCZYSTOŚCI NA STRONIE 4

Głównym tematem sesji było podjęcie uchwał w sprawie określenia  
wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2014, oraz w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych w roku 2014.
Podatki na 2014 rok zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, tj o 2,3 %.

Rada Miejska zaakceptowała średnią cenę skupu żyta ustaloną przez 
Prezesa GUS, w wysokości 69,28 za 1 dt, stanowiącą podstawę do wyli-
czenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok. 
Podatek rolny będzie niższy niż w bieżącym roku o 16,45 zł i będzie 
wynosił 173,20 zł za 1 hektar.

Od 1998 roku podatki i opłaty lokalne w naszej Gminie, rosną o wskaź-
nik inflacji. Wyraża to gwarancję stabilności i przewidywalności Rady 
Miejskiej i władz Gminy i jest szczególnie ważne dla inwestorów i 
mieszkańców Gminy.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie  miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy:
 » w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Stoszyce, dla terenów położonych w północnej części 
wsi,
 » w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Krzeptów, dla terenów w rejonie dróg powiatowych,
 » w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Słonecznej,
 » w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie, obejmują-
cego tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi,
 » w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic 
Topolowej i Azaliowej,
 » w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty 
Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębach Gniechowice i 
Zachowice.

Radni podjęli wniosek dotyczący:
potrzeby opracowania programu dożywiania dzieci w szkołach gmin-
nych. Rada Miejska wyraziła stanowisko, że należy w miarę możli-
wości organizować zdrowe tradycyjne i smaczne posiłki dla dzieci w 
szkołach.

Informuję, że protokół z obrad sesji Rady Miejskiej, po zatwierdzeniu 
na następnej sesji Rady Miejskiej będzie umieszczony na BIPie, w za-
kładce: Rada Miejska.

Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 listopada.
Tematem będzie informacja o przygotowaniu gminy do zimowego 
utrzymania dróg.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
ogłasza nieograniczony  przetarg  

(licytacja ustna) na : 

Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna
1) sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej geodezyjnie 
jako  działka  nr  14/8, 14/3 i 14/12, AM-11  o łącznej pow. 1171 m2, 
KW  nr WR1S/00025019/4
Cena wywoławcza 159.200,00 zł ne>o
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek   VAT wg stawki   wy-
noszący 23%.
Wadium  15.000,00  zł 
2) sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej geodezyjnie 
jako  działka  nr  14/9,  AM-11 o  pow. 764 m2, KW nr WR1S/00025019/4
Cena wywoławcza  117.900,00 zł ne>o
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek   VAT wg stawki   wy-
noszący  23%.
Wadium  11.000,00  zł 
3) sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej geodezyjnie 
jako  działka  nr 14/10,AM-11 o pow. 861 m2, KW nr WR1S/00025019/4
Cena wywoławcza 128.300,00 zł ne>o
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wy-
noszący 23%.
Wadium  12.000,00  zł                
4) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie 
jako  działka  nr  14/7, 14/5 i 14/13, AM-11 o łącznej pow. 948 m2, KW  
nr WR1S/00025019/4
Cena wywoławcza  131.400,00 zł ne>o
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek   VAT wg stawki   wy-
noszący  23%.
Wadium  13.000,00  zł 

Kąty Wrocławskie ul. Grabowa
5) sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej geodezyjnie 
jako działka  nr  9/20, AM-18 o pow. 1360 m2, KW nr WR1S/00025019/4
Cena wywoławcza  177.800,00 zł ne>o
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek   VAT wg stawki   wy-
noszący  23%.
Wadium 17.000,00 zł 
Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu 
nie może  wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej.  
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego: 
teren przeznaczony pod  zabudowę o przewadze funkcji mieszkaniowe

UINFORMACJA USC

ciąg dalszy na str. 3
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NIE MYLIĆ PLACÓWEK 
W JASZKOTLU!

Dyrekcja i pracownicy ZOL w Jaszkotlu chcą wyjaśnić informacje, któ-
re nie dotyczą ZOL dla Dzieci. Przypominamy, że w jednym budynku 
w Jaszkotlu działają dwie placówki: 
 » Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II (w skrócie 
ZOL) oraz
 » Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana 
Pawła II (w skrócie NSOSW).

ZOL zajmuje się opieką medyczną i rehabilitacją niepełnosprawnych 
dzieci, a NSOSW – edukacją na poziomie szkoły podstawowej i gim-
nazjalnej.
Każda placówka ma swoją dyrekcję i administrację, ale obie mają 
wspólny organ prowadzący. Jednoznacznie sprzeciwiamy się uogól-
nianiu wszystkich sądów, jeśli dotyczą tylko którejś z tych placówek. 
A nagminnie ma to miejsce. Bardzo zależy nam, aby wyjaśnić, jak wy-
gląda podział kompetencji oraz profil działania dwóch placówek.

Nieprawidłowościami w NSOSW, o których donoszą media od 16 
września br. zajmują się powołane do tego instytucje. Ale w imieniu 
ZOL prosimy i apelujemy o cierpliwość i spokój, które powinny towarzy-
szyć pracy odpowiednich służb. Tylko atmosfera spokoju i rozwagi bę-
dzie sprzyjać szybkiemu wyjaśnieniu niepokojących doniesień dotyczą-
cych Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

W trosce o rzetelną informację został wysłany list do Pana Antoniego 
Kopcia -  Burmistrza Kątów Wrocławskich z zaproszeniem do ZOL. Pan 
Burmistrz przyjechał na spotkanie 17 października i razem z nami zasta-
nawiał się, jak położyć tamę niewłaściwie adresowanym oskarżeniom.

Obie strony przypomniały wzajemne wieloletnie dobre kontakty, 
zwłaszcza współpracę z gminnymi świetlicami terapeutycznymi. ZOL 
przez kilka lat organizował integracyjne spotkania dla podopiecznych 
świetlic i swoich niepełnosprawnych dzieci. A gmina np. wsparła orga-
nizację konferencji na temat rehabilitacji, przygotowaną przez ZOL w 
roku beatyfikacji Jana Pawła II – patrona ZOL.

Podczas spotkania podkreślono, że ZOL systematycznie realizuje pro-
jekt centrum rehabilitacji tworzonego dzięki pomocy i ofiarności róż-
nych firm i osób, które ma służyć także osobom niepełnosprawnych 
dochodzącym do tego centrum, w tym z terenu gminy. Zasadą przyjętą 
przez ZOL jest otwarcie tego zakładu na zewnątrz oraz ułatwienie do-
stępności do wysoko wyspecjalizowanych usług medycznych.

ZOL zawsze był i będzie otwarty dla wszystkich, którzy chcą pomóc 
naszym dzieciom i poprawić ich los. Bardzo dziękujemy za wyrazy po-
parcia wszystkim przyjaciołom ZOL, którzy często nas odwiedzają i wi-
dzą, jak opiekujemy się, leczymy i rehabilitujemy nasze dzieci. Ich sło-
wa, że nie mamy nic do ukrycia – są dla nas nagrodą i zachętą w pracy 
z niepełnosprawnymi dziećmi.

Długo i systematycznie pracowaliśmy na pozycję i dobrą opinię o 
ZOL, bo to bezpośrednio przekłada się na troskę o nasze dzieci – ich 
leczenie, opiekę i rehabilitację. 
Dbamy o dobre relacje z mediami, bo to jest jedna z dróg dotarcia do 
sprzymierzeńców niepełnosprawnych dzieci i chcemy z tej drogi nadal 
korzystać.

Apelujemy także do władz gminy, aby nadal prostowały nieprawdzi-
we informacje i kładły skutecznie tamę niesprawdzonym lub uogólnia-

nym oskarżeniom.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2013r . od godz. 9:00 
co 10 minut w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, 
Rynek-Ratusz 1 w sali obrad Rady  Miejskiej.

2. Rodzaj przetargu: nieograniczony ustny ( licytacja).
3. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani ograniczenia-

mi na rzecz osób trzecich.
Osoby przystępujące do przetargu powinny nie później niż 3 dni przed 
przetargiem wpłacić wadium w formie pieniężnej na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Bank Spółdzielczy Kąty Wrocław-
skie Nr  62 9574 0005 2001 0000 0101 0005.
Zainteresowanym, którzy nie wygrają przetargu wadium wypłaca się 
po jego zakończeniu.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli Nabywca  nieruchomości nie przy-
stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy formie aktu notarial-
nego w miejscu i w terminie podanym w odrębnym zawiadomieniu.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzy-
skać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 23 
tel. 71 390 72 39 jak również na stronie internetowej www.bip.gov.pl 
– nieruchomości - przetargi”.

ciąg dalszy ze str. 2

Wiele osób podarowało serce naszym dzieciom. To dla dzieci i nas – 
ich opiekunów i terapeutów - najcenniejszy dar! Nie chcemy, aby został 
zaprzepaszczony.
Uważamy także, że wiele lat dobrej współpracy ZOL i gminy nie po-
winno pójść na marne. Opowiadamy się stanowczo za tym, aby nie 
tylko nie mylić placówek, ale również nie mylić, a tym bardziej – nie 
przekłamywać faktów.

Pracownicy i Siostra Halina Borowska - Dyrektor ZOL w Jaszkotlu

GIMNAZJALIŚCI Z KĄTÓW 

WROCŁAWSKICH NA SPOTKANIU

 MIŁOŚNIKÓW WOŁYNIA
Członkowie Szkolnego Pocztu Sztandarowego: Karolina Milczarek, 
Alicja Gidzińska i Wojtek Romaniszyn wraz z opiekunami Wiole>ą 
Tomczuk i Anną Blandzi-Grubizną 14 września 2013 r. uczestniczyli 
w Świątnikach koło Sobótki w III Ogólnopolskim Spotkaniu Miłośni-
ków Wołynia zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Kultury 
Kresowej. 
Zgodnie z programem odbyła się Msza św. w intencji ofiar zamordo-
wanych i zamęczonych przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne 
(OUN-UPA) oraz przez hitlerowskich i stalinowskich okupantów. W uro-
czystym i podniosłym charakterze upamiętniono tragiczne wydarzenia 
sprzed lat. 
Ważnym punktem był Apel Pamięci w asyście pocztów sztandarowych 
i pododdziałów honorowych Wojska Polskiego i Policji. Szczególnie 
wzruszającą chwilą był moment oddawania salw honorowych i wspól-
ne odśpiewanie „Roty”. Mszę koncelebrował ksiądz Kardynał Henryk 
Gulbinowicz, który z charakterystyczną dla siebie pogodą ducha 
i dowcipem komentował kapryśną i wyjątkowo niesprzyjającą tego 
dnia aurę.
Przemawiali także zaproszeni goście i duchowni. Świadkowie tragicz-
nych wydarzeń tamtych czasów dzielili się wspomnieniami i doświad-
czeniami. Wyraźnie sformułowana została potrzeba pamięci o ludziach, 
którzy zginęli, ale również rozwijania i utrzymywania dobrych relacji 
oraz współpracy z obecnymi mieszkańcami i władzami. 
Obecny na uroczystości ks. Waldemar Szlachta, pracujący aktualnie 
w Korcu na Wołyniu, przekazał od swoich parafian serdeczne podzię-
kowania za ofiarowane dary, środki finansowe  a przede wszystkim za 
pamięć.
Wzięliśmy udział w tej uroczystości, ponieważ od kilku lat nasze gim-
nazjum wspiera inicjatywy na rzecz przypominania o historii dawnych 
ziem polskich. W akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” zbie-
ramy pieniądze na renowację polskich cmentarzy na Kresach. Przeka-
zujemy również znicze, które za naszą wschodnią granicą zapalane są 
przy okazji Wszystkich Świętych. W okolicach Świąt Bożego Narodzenia 
za pośrednictwem regionalnej telewizji Wrocław gromadzimy żywność 
i inne produkty w ramach akcji „Świąteczne dary dla dzieci na Wileńsz-
czyźnie i Ukrainie”. 
W naszym środowisku lokalnym jest wielu mieszkańców, którzy po dru-
giej wojnie światowej przybywali z ówczesnych Kresów Wschodnich 
i na terenie gminy Kąty Wrocławskie na nowo budowali swoje życie. 
Powinniśmy pamiętać o tym, że tam zostawili groby bliskich – cząstkę 
swojej i naszej historii.

Wiole!a Mruszczak
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KONKURS NA WYKONANIE KONCEPCJI 
ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI W OBRĘBIE 

STAREGO MIASTA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
ROZSTRZYGNIĘTY!

Gmina Kąty Wrocławskie reprezentowana przez Burmistrza Miasta 
i Gminy we wrześniu br. ogłosiła otwarty jednoetapowy konkurs na 
wykonanie koncepcji zagospodarowania zieleni w obrębie Starego 
Miasta w Kątach Wrocławskich. Prace konkursowe należało złożyć do 
17.10.2013 r. Do konkursu zgłosiło się 12  uczestników – zarówno indy-
widualni projektanci, jak i zespoły. 

W wymaganym terminie złożono 6 prac konkursowych.
Komisja konkursowa po analizie projektów wyłoniła zwycięską koncep-
cję. Laureatem nagrody w wysokości 10 000 zł został zespół w składzie:
Maja Konopniak, Karolina Kawalec, Paulina Bąk
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Opracowana koncepcja stanowić będzie podstawę do realizacji pro-
jektu nowego zagospodarowania zieleni na terenie Starego Miasta 
w Kątach Wrocławskich.

Wydział OŚiR
 

������ ��	
� �����������
�� ����
�
��������� �������������� �������� �� ������� �	����
������������� ������ ��� ����� ����!��� ��!
"� �� #
������� ���� #&� �  ����	���)��
���
�����
��	����������

������ ��	
� �����������
�� ����
� ��� ����*�� � ���� ������
��������� �������������� �������� �� ������� �	����
������������� ������ ��� ����� ����!��� ��!
"� �� #
������� ���� #&� �  ����	���)��
���
�����
��	����������

������ ��	
� �����������
��� ����*�� � ���� ������

��������� �������������� �������� �� ������� �	����
������������� ������ ��� ����� ����!��� ��!
"� �� #
������� ���� #&� �  ����	���)��
���
�����
��	����������!��+��������� ���
���

������ ��	
� �����������
��� ����*�� � ���� �������

��������� �������������� �������� �� ������� �	����
������������� ������ ��� ����� ����!��� ��!
"� �� #
������� ���� #&� �  ����	���)�� ���)��� ���
��� ����� �����	����-� ���

!��+��������� ���
���

������ ��	
� ����������� ��������	����� ������ . ����	���� /���	��
� 	���	
� �����	���
� ��� ��� ��� �
�������

��������� �������������� �������� �� ������� �	����
������������� ������ ��� ����� ����!��� ��!
"� �� #

���)��� ���
��� ����� �����	����-� ���
!��+��������� ���
���

��������	����� ������ . ����	���� /���	��
	���	
� �����	���
� ��� ��� ��� �
�������

��������� �������������� �������� �� ������� �	����
������������� ������ ��� ����� ����!��� ��!
"� �� #$�#%�&%#'� ��� (� ��� �� �

���)��� ���
��� ����� �����	����-� ���
!��+��������� ���
���

��������	����� ������ . ����	���� /���	��
	���	
� �����	���
� ��� ��� ��� �
�������

��������� �������������� �������� �� ������� �	����� /���	�� �� ��	����
$�#%�&%#'� ��� (� ��� �� �

���)��� ���
��� ����� �����	����-� ���

��������	����� ������ . ����	���� /���	��
	���	
� �����	���
� ��� ��� ��� �
�������

� /���	�� �� ��	����
$�#%�&%#'� ��� (� ��� �� �

���)��� ���
��� ����� �����	����-� ��� �����
��

��������	����� ������ . ����	���� /���	��
	���	
� �����	���
� ��� ��� ��� �
�������

� /���	�� �� ��	����
$�#%�&%#'� ��� (� ��� �� �

�����
��

„ZIELONA POCZEKALNIA” NA DWORCU PKP 
W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

Z przyjemnością informujemy, że mieszkańcy Kątów Wrocławskich po-
dróżujący koleją mogą oczekiwać przyjazdu pociągu na nowym skwa-
rze urządzonym na stacji PKP. Do niedawna zaniedbany teren, dzisiaj 
zaprasza mieszkańców, szczególnie podróżujących z dziećmi, aby na ła-
weczkach wśród zieleni spędzili czas przed podróżą. Piękny trawnik, zi-
mozielone krzewy żywotnika, gazony z kwiatami, huśtawka ze zjeżdżal-
nią, pergola z bujaną ławeczką wśród starych lip, ażurowe, estetyczne 
ogrodzenie, są uwieńczeniem inwestycji polegającej na modernizacji 
torów kolejowych oraz peronu, realizowanej przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.  Centrum Realizacji Inwestycji we Wrocławiu. Inwestycja 
ta realizowana była na przełomie roku 2012 i 2013. W czasie jej trwa-
nia na terenie stacji, usunięto kilka drzew w bezpośrednim sąsiedztwie 
wiaty peronowej. Nowy skwer rekompensuje wykonaną we wrześniu 

ubiegłego roku wycinkę. Przedstawiciele włoskiego wykonawcy tj. kon-
sorcjum firm SALCEF POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, konsul-
towali z pracownikami wydziału OŚiR zakres koncepcji zagospodarowa-
nia terenu. Cel jaki udało się osiągnąć to przywrócenie mieszkańcom 
miasta oraz podróżnym pięknego zakątka i miejsca do wypoczynku. 
Gmina prowadzi także rozmowy mające zaowocować odnowieniem 
budynku dworca. Złożono stosowne pisma i mamy nadzieję na umiesz-
czenie tego zadania w planach inwestycyjnych  PKP.  

Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

„RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

Klasa 3 już od 2 lat bierze udział w Programie Edukacyjnym „Ratuje-
my i Uczymy Ratować” promowanym przez Fundację WOŚP. Wszystkie 

ciąg dalszy ze str. 2

ciąg dalszy na str. 5



INFORMACJE Z GMINY

ciąg dalszy ze str. 4

5

Masz pomysł na biznes? Jesteś przedsiębiorczy?

Zarejestruj własną firmę na www.firma.gov.pl

Od lipca 2011 roku działa system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal ności 

Gospodarczej (CEIDG), który pozwala na zarejestrowanie własnej działalności 

bez wychodzenia z domu. To bardzo proste – wystarczy wejść na stronę 

www.firma.gov.pl i wypełnić formularz. Podstawowymi informacjami, jakie 

trzeba wpisać są: imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego oraz data 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. Trzeba także podać informację dotyczącą 

branży i wpisać odpowiednie kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).  

Aby przesłać dokument drogą elektroniczną, trzeba posiadać konto w systemie 

ePUAP.gov.pl (i zaufany profil ePUAP) lub podpis elektroniczny weryfikowany 

kwalifikowanym certyfikatem. 

Jeżeli nie posiadasz ani elektronicznego podpisu, ani konta ePUAP, można 

wypełnić formularz w domu, wydrukować i zanieść do dowolnego urzędu  

gminy. Kolejnym udogodnieniem jest to, że wniosek o wpis do CEIDG jest 

jednocześnie żądaniem nadania numeru NIP oraz REGON. 

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG 

www.firma.gov.pl. 

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Na każdym etapie twojej działalności służymy Ci radą i pomocą. Na pytania 

związane z korzystaniem z systemu CEIDG informacje uzyskasz na stronie 

internetowej www.firma.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 0 801 055 088. 

Zachęcamy również do korzystania ze strony www.biznes.gov.pl, gdzie dowiesz 

się, jak realizować procedury związane z działalnością gospodarczą, a także 

znajdziesz szczegółowe informacje o prze pisach prawa, otrzymasz dostęp 

do informacji o instytucjach i rejestrach publicznych. Sprawdź również na 

www.parp.gov.pl, jakiego wsparcia w pro wadzeniu działalności gospodarczej 

może udzielić ci Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nadzorowana przez 

Ministra Gospodarki. 

Zespół CEIDG

Departament Gospodarki Elektronicznej

Ministerstwo Gospodarki

JEDEN KLIK DO BIZNESU!

Infolinia: 0 801 055 088www.firma.gov.plProjekt współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Założenie działalności gospodarczej – teraz to takie proste

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ważne terminy dotyczące działalności gospodarczej
www.firma.gov.pl

Złóż wniosek

Datą złożenia wniosku jest data jego 

podpisania (elektronicznie bądź w urzędzie).

Zawieś

Możesz zawiesić wykonywanie działalności  

na okres 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli nie 

wznowisz jej przed upływem okresu  

24 miesięcy, wpis  zostanie wykreślony 

z urzędu.

Zamknij

Masz 7 dni na poinformowanie  

o zaprzestaniu działalności.

Załóż

Działalność możesz rozpocząć w dniu 

złożenia wniosku lub wskazać we wniosku 

datę przyszłą.

Wznów

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia 

jak i wznowienia działalności gospodarczej  

nie może być wcześniejsza niż dzień 

złożenia wniosku.

Zmień wpis

Masz obowiązek złożyć wniosek o zmianę 

wpisu w terminie najpóźniej 7 dni  

od dnia zmiany danych.

Dzisiaj

DzisiajDzisiaj od 30 dni do 2 lat

+7 dni Dzisiaj

Dzisiaj

Dzisiaj

1

2

3

4

Czy chcesz wypełnić wniosek elektronicznie?

Profil zaufany 
ePUAP

Certyfikat 
kwalifikowany

Rejestracja/
logowanie
Załóż konto potwierdzając tożsa- 
mość jednym z akceptowanych form 
podpisów elektronicznych. Następnie  
po otrzymaniu linka aktywacyjnego  
na podany przy rejestracji e-mail,  
dokonaj logowania.

Wypełnij  
wniosek online
Wypełnij formularz rejestracyjny 
CEIDG-1, skorzystaj z kreatora,  
który krok po kroku pomoże  
wypełnić Ci wniosek. Możesz  
też skorzystać z elektronicznego  
formularza CEIDG-1.

Wypełnij  
anonimowy 
wniosek online
Załóż działalność gospodarczą.  
Skorzystaj z formularza lub kreatora  
z podpowiedziami. Możesz również 
uzupełnic dane wcześniej zapisanym 
plikiem w formacie XML.

Otrzymasz  
kod weryfikacyjny
Wypełniony i wysłany wniosek  
otrzyma kod, który pozwoli Ci  
odszukać prowadzony anonimowo  
formularz. Wydrukuj formularz  
lub zapisz numer kodu.

Masz 7 dni  
na potwierdzenie
Z kodem udaj się do dowolnego  
urzędu gminy. Okaż kod  
pracownikowi urzędu, który  
dopełni reszty formalności. 
Nie zapomnij podpisać  
odręcznie wniosku.

Wniosek możesz 
potwierdzić 
w dowolnym  
urzędzie gminy

Wniosek zanieś 
do urzędu gminy

Wyślij wniosek 
przez Internet
Sprawdź wniosek, podpisz go 
elektronicznie i wyślij. Wniosek  
zostanie przekazany do GUS (REGON), 
Urzędu Skarbowego (NIP), ZUS/KRUS. 
Wpis jest dokonywany w momencie 
przyjęcia wniosku.  
Możesz już prowadzić swoją  
działalność gospodarczą!

Wypełnij wniosek  
tradycyjnie
Udaj się do dowolnego urzędu gminy.
Pobierz formularz CEIDG-1, wypełnij 
go odręcznie i złóż u właściwego pracownika.

TAK NIE

dzieci nauczyły się udzielać pierwszej pomocy. Polska jest pierwszym 
krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę na-
ukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych.  
Skłoniło to Fundację do podejmowania kolejnych wyzwań i dlatego 
też - 16 października chcieliśmy ustanowić rekord w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak naj-
większą liczbę osób. Była ku temu wspaniała okazja, gdyż Europejska 
Rada Resuscytacji ogłosiła dzień 16 października “Europejskim Dniem 
Przywracania Czynności Serca”  pod nazwą „Restart a Heart”. Z tej oka-
zji chcieliśmy pokazać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w 
szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie 
(czyli uciśnięć i wdechów na fantomach przekazanych przez WOŚP). W 
samo południe rozpoczęliśmy półgodzinną resuscytację. Wszystko zo-
stało utrwalone na zdjęciach i filmie.

E. Palka
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XX BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Kątecki Bieg Niepodległości rozegrano 17 października br. na bieżni Stadionu Miejskiego. Roze-
grano 21 biegów, na dystansach: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m oraz 4 sztafety: 100m, 200m, 
400m, 800m. W zawodach wystartowało 260 osób, czołowych zawodników wszystkich biegów 
nagrodzono medalami i pucharami.

Karol Chwastyk, 

Prezes Zarządu Klubu Biegacza

SUKCESY W TENISIE STOŁOWYM
26 października 2013 w Bolesławcu odbył się II Wojewódzki Turniej Kla-
syfikacyjny  młodzików oraz młodziczek w tenisie stołowym. 
Na starcie imprezy stanęło blisko stu zawodników i zawodniczek. Barwy 
GOKiS Kąty Wrocławskie reprezentowało sześciu zawodników i jedna 
zawodniczka. Bardzo dobrze w turnieju zagrał Jakub Matkowski, który 
rywalizując ze starszymi kolegami wygrał pięć spotkań i zajął VII miejsce 
(na poprzednim WTK był 17) oraz Zuzanna Gałka, która w  kategorii 
młodziczek wygrała trzy spotkania i zajęła 13 miejsce. Pozostali repre-
zentanci GOKiS Kąty Wrocławskie zajęli następujące miejsca:Adam 
Ucherek oraz Piotr Cywiński miejsca 9-10, Paweł Sielski 13, Wawrysze-
wicz Artur 16 oraz Krzysztof Dykiel 25-32.
Warte podkreślenia jest, że sześciu z ośmiu zawodników zajęło wyższą 
lokatę niż podczas pierwszego turnieju we wrześniu. Gratulujemy!

27 października 2013 w Stroniu Śląskim odbył się II Wojewódzki Turniej 
Klasyfikacyjny  kadetów oraz kadetek w tenisie stołowym.  Na starcie 
imprezy stanęło blisko stu zawodników i zawodniczek.
Barwy GOKiS Kąty Wrocławskie reprezentowało ośmiu zawodników. 

Znakomicie w turnieju zagrał Maciej Kiciński,  który  wygrał siedem 
spotkań i zajął 2 miejsce, a tym samym wywalczył bezpośredni awans 
na Ogólnopolski Turniej Grand Prix Kadetów (awans do takiego turnie-
ju uzyskuje tylko dwóch najlepszych zawodników z danego wojewódz-
twa).
Maciej Kiciński mimo, że startuje w tej kategorii wiekowej pierwszy rok 
i gra ze starszymi kolegami jest w czołówce kadetów w Polsce.
 
Na duże pochwały zasłużył Jakub Matkowski, który walcząc z przeciw-
nikami o cztery lata starszymi wywalczył 9 miejsce. Warte podkreślenia 
jest, że Jakub jest najlepszym żakiem na Dolnym Śląsku oraz jednym    
z najlepszych młodzików oraz kadetów w województwie. Pozostali re-
prezentanci GOKiS Kąty Wrocławskie zajęli następujące miejsca: Jan 
Sielski 17, Adam Ucherek  21, Aleksander Dziedziński oraz Paweł Sielski 
33-48,Piotr Cywiński oraz Artur Poterałowicz 49-62.
Gratulujemy i życzymy sukcesów Maćkowi na II Grand Prix Polski ka-
detów!

Paweł Parszewski

W dniach 11-13 października 2013r. w Madry-
cie odbyły się zawody Arnold Sport FesXwal 
organizowane przez Arnolda Schwarzeneg-
gera. Były to pierwsze zawody organizowane 
w Europie. W kategorii 59 kg 1 miejsce z wy-
nikiem 630 kg zajął mieszkaniec Gminy Kąty 
Wrocławskie Paweł Ośmiałowski.
Zawodnik składa podziękowania trenerowi 
Remigiuszowi Wołejko, wszystkim kolegom 
za pomoc na treningach, a szczególnie Stowa-
rzyszeniu Przedsiębiorców Kąteckich na czele 
z Sławomirem Hryniewiczem za wieloletnią 
pomoc finansową.

WS

PING!PONG
6 października w Gierałtowcu odbył się I Woje-
wódzki Turniej Klasyfikacyjny  żaków i żaczek.            
Na starcie imprezy stanęło blisko osiemdzie-
siąt zawodników. Znakomicie w turnieju zagrał 
nasz reprezentant Jakub Matkowski, który wy-
grał cały turniej, bez straty seta. W finale wy-
grał z Stanisławem Wnękiem (Granit Strzelin) 
3:0, a w półfinale z reprezentantem gospoda-
rzy Szymonem Sejem,  również 3:0. Dobrze w 
kategorii żaczek zagrała Zuzanna Gałka, który 
wygrała trzy spotkania i zajęła 8 miejsce. Po-
zostali reprezentanci GOKiS Kąty Wrocławskie 
zajęli następujące miejsca: Aleksandra Jarosz 
19,Tomasz Jarosz 23, Tomasz Dąbrowski 25. 
Gratulujemy!

 P. Parszewski

DRODZY 
PRZEDSIĘBIORCY

Informujemy, że przy Stowarzyszeniu Przed-
siębiorców Kąteckich działa Biuro Wspierana 
Lokalnej Przedsiębiorczości, które udziela 
przyszłym przedsiębiorcom, w tym osobom  
bezrobotnym informacji jak założyć własną 
działalność gospodarczą, jak pozyskać środki 
pieniężne w związku z rozpoczęciem działal-
ności gospodarczej. Biuro również zajmuje się 
poszukiwaniem kontrahentów. Adres kontak-
towy:
Biuro Wspierania Lokalnej Przedsiębiorczości
Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 11, 
tel. 71 3167-214. 
Wtorek 10:00-12:00
Czwartek 14:00-16:00

KOLEJNY SUKCES 
OŚMIAŁOWSKIEGO



OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia są przyjmowane pod numerem 
71 390 71 46

1. UBEZPIECZENIA BEATA KURYŚ Smolec, ul. Różana 1 tel. 

605 477 010, Klient korzystający z usług otrzyma bon war-

tości 50 zł

2. BIURO RACHUNKOWE, KĄTY WROCŁAWSKIE  

tel.71 311-96-67, 509-705-821

3. TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie,

tel. 71 397 10 77, kom. 501 023 397

4.  Akademia Sportu „SPORT-KĄTY” zbiera zapisy dla mło-

dzieży szkolnej z Nauki i Doskonalenia Pływania na basenach 

krytych. tel.: 609-020-719, 693-574-545

5. Salon fryzjerski, Kąty Wrocławskie 

czynne do godz. 21:00, tel. 791 717 553

6. MIÓD PROSTO Z ULA, Pasieka Smolecka ul. Bukowa 81 

Smolec, tel. 533 183 897

7. Opieka nad osobami starszymi, dziećmi, sprzątanie 
(osoba z doświadczeniem szuka pracy) tel. 783 709 173

8. Regeneracja ROZRUSZNIKÓW, ALTERNATORÓW, 

Żarów, tel. 607 848 934

9. Kupie mieszkanie 2/3-pokojowe na parterze 

w Kątach Wrocławskich, tel. 693 597 987

ALL DENT 
GABINET STOMATOLOGICZNY

Oferujemy:
- Leczenie zachowawcze dorosłych 

i dzieci
- Protetykę stomatologiczną - korony, 

mosty, protezy, licówki, 
implantoprotetyka

- Chirurgię stomatologiczną
- Implanty

NAJLEPSZE CENY I TERMINY 
WYKONYWANYCH PRAC PROTETYCZNYCH

Kontakt
ul. Nowowiejska 30, 

Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 63 44, 506 419 560

rejestracja online- www.zumlist.pl

OGŁOSZENIA
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PROTETYKA 
DENTYSTYCZNA

Protezy zębowe 
naprawy w ciągu 2 godzin: 

pęknięcia, złamania, dostawienie 
zębów, klamer, dziąseł, podścielenia 

protez.

Kąty Wrocławskie, ul. Staszica 9 
Przychodnia 

(wejście z boku, przy Poradni Dziecięcej)

Czynne: 
poniedziałek, środa, piątek 
w godzinach 15:00 - 18:00

Tel. 71 795 10 37

kom. 799 245 618

ZAPRASZAMY!



Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek–Ratusz, 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

   RESTAURACJA    DELIKATESY      NOCLEGI    

§ Organizujemy przyjęcia wigilijne dla pracowników 

§ Organizujemy imprezy rodzinne i firmowe 

§ Zapraszamy również na Bal Sylwestrowy 2013/2014 
 

§ Przyjmujemy zamówienia na świąteczne wyroby garmażeryjne  

(w ofercie m.in.: uszka, pierogi, gołąbki, krokiety, czy sałatki i inne) 
§ Posiadamy jeszcze wolne miejsca na przyjęcia weselne i komunijne 

w 2014 r. GWARANTUJEMY ATRAKCYJNE CENY 

§ Do dyspozycji Gości stworzyliśmy dwie sale – mieszczącą 40 osób 

oraz nową przestronną salę, w której ucztować może nawet 80 osób! 
 

R e s t a u r a c j a           s e r d e c z n i e  z a p r a s z a  ! ! !  
 

    Sadków, ul. Dębowa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  tel.: 071/ 390-95-82   0-608-022-481    
 

0101010101010101444444444444444444444444444444444444444444444444444
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INFORMACJE Z UMIG
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ciąg dalszy na str. 4
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www.katywroclawskie.pl
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MIEJSCOWO  PLASTIK PAPIER, SZK O 

( PONIEDZIA KI ) 

K ty Wroc awskie 

13, 27 stycze

10, 24 luty 

10, 24 marca 

7, 26 kwietnia 

5, 19 maja 

2, 11, 16,23,30 

czerwiec 

7, 14, 21, 28 lipiec 

4, 11, 18, 25 sierpie  

8, 22 wrzesie  

6, 20 pa dziernik 

3, 17 listopad 

1, 15, 29 grudzie  

13, 27 stycze  

10, 24 luty 

10, 24 marca 

7, 26 kwietnia 

5, 19 maja 

2,16,30 czerwiec 

14, 28 lipiec 

11, 25 sierpie  

8, 22 wrzesie  

6, 20 pa dziernik 

3, 17 listopad 

1, 15, 29 grudzie  

( WTORKI ) 

Bogdaszowice, Koz ów, 

Nowa Wie  K cka, 

Ma kowice, Pe cznica, 

Ró aniec, Sadków, 

Sadkówek, Sadowice, 

So nica, Sokolniki, 

Stoszyce, Szymanów 

14, 28 stycze  

11, 25 luty 

11, 25 marca 

8, 22 kwietnia 

6, 20 maja 

3, 10, 17, 24 czerwiec 

1, 8, 15, 22, 29 lipiec 

5, 12, 19, 26 sierpie  

9, 23 wrzesie  

7, 21 pa dziernik 

4, 18 listopad 

2, 16, 30 grudzie  

14, 28 stycze  

11, 25 luty 

11, 25 marca 

8, 22 kwietnia 

6, 20 maja 

3, 17 czerwiec 

8, 22 lipiec 

5, 19 sierpie  

9, 23 wrzesie  

7, 21 pa dziernik 

4, 18 listopad 

2, 16, 30 grudzie  

( RODY ) 

Baranowice , Bli , 

Cesarzowice, G dów, 

Jaszkotle, K b owice, 

Krzeptów, Mokronos 

Górny, Mokronos 

Dolny,Nowa Wie  

Wroc awska, 

Pietrzykowice, Romnów, 

Rybnica, Ska ka, 

Samotwór, Zybiszów 

4, 15, 29 stycze  

12, 26 luty 

12, 26 marca 

9, 23 kwietnia 

7, 21 maja 

4, 11, 18, 25 czerwiec 

2, 9, 16, 23 lipiec 

6, 13, 20, 27 sierpie  

10, 24 wrzesie  

8, 22 pa dziernik 

5, 19 listopad 

3, 17, 31 grudzie  

4, 15, 29 stycze  

12, 26 luty 

12, 26 marca 

9, 23 kwietnia 

7, 21 maja 

4, 18 czerwiec 

9, 23 lipiec 

6, 20 sierpie  

10, 24 wrzesie  

8, 22 pa dziernik 

5, 19 listopad 

3, 17, 31 grudzie  

( CZWARTKI ) 

Czer czyce, Górzyce, 

Jurczyce, Kamionna, 

Kilianów, Krobielowice, 

Stary Dwór, Stradów, 

Strzeganowice, 

Wojtkowice, 

Wszemi owice, Zabrodzie, 

Zachowice 

2, 16, 30 stycze  

13, 27 

13, 27 marca 

10, 24 kwietnia 

8, 22 maja 

5, 12, 21, 26 czerwiec 

3, 10, 17, 24, 31 lipiec 

7, 14, 21, 28 sierpie  

11, 25 wrzesie  

9, 23 pa dziernik 

6, 20 listopad 

4, 18 grudzie  

2, 16, 30 stycze  

13, 27 luty 

13, 27 marca 

10, 24 kwietnia 

8, 22 maj 

5, 21 czerwiec 

10, 24 lipiec 

7, 21 sierpie  

11, 25 wrzesie  

9, 23 pa dziernik 

6, 20 listopad 

4, 18 grudzie  

( PI TKI ) 

Gniechowice, Smolec 

3, 17, 31 stycze

14, 28 luty 

14, 28 marca 

11, 25 kwietnia 

9, 23  maja 

6, 13, 20, 27 czerwiec 

4, 11, 18, 25 lipiec 

1, 8, 16, 22, 29 

sierpie  

12, 26 wrzesie  

10, 24 pa dziernik 

7, 21 listopad 

5, 19 grudzie  

3, 17, 31 stycze  

14, 28 luty 

14, 28 marca 

11, 25 kwietnia 

9, 23  maja 

6, 20 czerwiec 

11, 25 lipiec 

8, 22 sierpie  

12, 26 wrzesie  

10, 24 pa dziernik 

7, 21 listopad 

5, 19 grudzie  

MIEJSCOWO ZMIESZANE

Samotwór, Ska ka

PONIEDZIA EK 

Bogdaszowice

Romnów, Stoszyce, Jurczyce

Wszemi owice

Smolec ( ECOBAU, ASBAU)

K ty Wroc awskie

Kamionna, Szymanów

 Kilianów, Czer czyce, Zachowice

So nica, Sadowice, Ma kowice 

WTOREK

 K b owice, Krzeptów, Sadkówek

Sadków, Pietrzykowice

Bli , Baranowice,

Strzeganowice, Ró aniec

Jaszkotle, Zybiszów

RODA` 

Cesarzowice, G dów, 

Nowa Wie  Wroc awska

Pe cznica, Sokolniki, Koz ów

Zabrodzie, K ty Wroc awskie

Gniechowice, Krobielowice

Wojtkowice, Górzyce

Mokronos Dolny
CZWARTEK 

Mokronos Górny, Smolec

Nowa Wie  K cka
PI TEK 

K ty Wroc awskie



 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW BIODEGRDOWALNYCH W W 2014 R. W 

K TACH WROC AWSKICH I SMOLCU W 2014 R.                                       

Dodatkowych informacj udziela ZGM - tel. 71 31 67 079   

INFORMACJE Z GMINY 

4

 w 

-

 

 

-

tel. 71 390-71-40

ciąg dalszy ze str. 3



INFORMACJE Z GMINY

5

 



INFORMACJE Z UMIG   SPORT  

6

Grzegorza Kleiterta 



OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia są przyjmowane pod numerem 
71 390 71 46

1. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA MTU, TUW Pocztowe, 
bezpłatna kalkulacja na e-maila ubezpieczenia.sienko@

gmail.com, tel. 692 886 321

2. BIURO RACHUNKOWE, KĄTY WROCŁAWSKIE  

tel.71 311-96-67, 509-705-821

3. TAXI JANUSZ, Kąty Wroclawskie,

tel. 71 397 10 77, kom. 501 023 397

4.  Akademia Sportu „SPORT-KĄTY” zbiera zapisy dla mło-

dzieży szkolnej z Nauki i Doskonalenia Pływania na basenach 

krytych. tel.: 609-020-719, 693-574-545

5. Poczta-Polska Agencja Pocztowa nowy punkt przy 

ul. Nowowiejskiej 3 (naprzeciwko Biedronki) zaprasza.

6. MIÓD PROSTO Z ULA, Pasieka Smolecka ul. Bukowa 81 

Smolec, tel. 533 183 897

7. Regeneracja ROZRUSZNIKÓW, ALTERNATORÓW, 

Żarów, tel. 607 848 934

9. Kupie mieszkanie 2/3-pokojowe na parterze 

w Kątach Wrocławskich, tel. 693 597 987

ALL DENT 
GABINET STOMATOLOGICZNY

Oferujemy:
- Leczenie zachowawcze dorosłych 

i dzieci
- Protetykę stomatologiczną - korony, 

mosty, protezy, licówki, 
implantoprotetyka

- Chirurgię stomatologiczną
- Implanty

NAJLEPSZE CENY I TERMINY 
WYKONYWANYCH PRAC PROTETYCZNYCH

Kontakt
ul. Nowowiejska 30, 

Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 63 44, 506 419 560

rejestracja online- www.zumlist.pl

OGŁOSZENIA
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SKLEP RUDA MYSZA POLECA:
PASZE ( PROVIMI )

KARMY DLA PSÓW I KOTÓW 
( )

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 
od 8:00 do 18:00

/czerwony dom/

tel. 665 841 804

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

„ROBSON” Robert Perczak 

tel. 601 24 70 35; 609 85 07 87 

www.robson-remonty.pl 

 

FITNESS 
 

 

TRENINGI PERSONALNE 
 

  

 

tel. 725 871 123 
w w w . f a c t o r y f i t n e s s . p l  

PROFESJONALNY FITNESS CLUB 

WYKWALIFIKOWANA KADRA, 

 

–  

– –

S

Tel. 605 985 430

S

P

R

Z

E

D

A



   RESTAURACJA    DELIKATESY      NOCLEGI    

 

 imprezy rodzinne i firmowe

 Bal Sylwestrowy 2013/2014 

 

 

GWARANTUJEMY ATRAKCYJNE CENY

 

 

R e s t a u r a c j a           s e r d e c z n i e  z a p r a s z a  ! ! !  
 


