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OSP Małkowice
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Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej
Przypominamy, że od 1 lipca br. 
Urząd Miasta i Gminy 
w Kątach Wrocławskich 
w środy pracuje do 17.00. 
Z kolei w piątki UMiG otwarty 
jest do godziny 14.00.
Przypominamy godziny pracy 
Urzędu:
• poniedziałek 7.30-15.30 
• wtorek 7.30-15.30 
• środa 7.30-17.00 
• czwartek 7.30-15.30 
• piątek 7.30-14.00.

Zachęcamy również 
do korzystania z elektronicznego 
sposobu załatwiania spraw: 
http://eboi.katywroclawskie.pl

UWAGA! W Wigilię 24 grudnia 
Urząd Miasta i Gminy 
nie pracuje
Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 
Kodeksu Pracy, z uwagi na dzień świąteczny 
przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 r., 
dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem 
wolnym dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie.

Godziny pracy BOK Smolec
Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta 
w Smolcu czynne jest od poniedziałku 
do piątku:
• poniedziałek 7.30-15.30 
• wtorek 9.00-15.30 
• środa 9.00-17.00 
• czwartek 7.30-14.30 
• piątek 7.30-13.00.

Kontrola  
obiektów 
budowlanych
W związku z trwającym sezonem zimowym 
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
przypomina o konieczności kontrolowania 
obiektów budowlanych w zakresie zalega-
jącego na dachach śniegu oraz występują-
cych sopli i nawisów śniegowych na elewa-
cjach budynków, mogących zagrażać bez-
pieczeństwu mieszkańców oraz trwałości 
budynków. 

Obowiązek utrzymania i użytkowania obiektów we wła-
ściwym stanie technicznym, w tym szczególnie ważnej 
w okresie zimowym właściwej drożności przewodów ko-
minowych, ciąży na właścicielach i zarządcach obiektów 
(podstawa prawna – art. 61 i 62 Ustawy Prawo Budowla-
ne t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zmiana stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi
Wydział podatków i opłat informuje, iż zgodnie z podjętą 
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 roku nr 
XLIV/586/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty, zmianie ulega wysokość opłaty.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku – stawka opłaty wyno-
sić będzie 29 zł miesięcznie od każdej osoby zamiesz-
kującej nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obo-
wiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selek-
tywny – stawka podwyższonej opłaty wynosić będzie z ko-
lei 58 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nie-
ruchomość.
Informujemy podatników, że w związku ze zmianą staw-
ki – nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

Organ podatkowy wyliczy nową opłatę i poinformuje 
mieszkańców, wysyłając zawiadomienie.
UWAGA: Opłatę należy wpłacić na rachunek wskazany 
w zawiadomieniu.

Podstawa prawna: Art. 6m ust 2a. w przypadku uchwalenia 
nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako 
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. 
W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest  
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera 
pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego.

Od stycznia 
wraca 
opłata targowa
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku ponownie 
będzie pobierana opłata targowa w niezmienionej kwo-
cie 9.50 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący zajętego miej-
sca targowego.

Szczepimy się! 

Szczepienie będzie wykonywane przy użyciu szczepionki 
Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej 
– 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawko- 
wej). 
Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowa-
niu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni mię-
dzy dawkami.

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 dostępne na terenie 
Gminy Kąty Wrocławskie:

ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
Kąty Wrocławskie, ul. Staszica, telefon: 71 316 60 21,  
71 316 60 22 

DR EWA SPÓŁKA Z O.O. 
Kąty Wrocławskie, ul. Brzozowa, telefon: 71 316 60 30 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIRMA LEKARSKA 
KAMA LEK. MED. MAREK SZEWCZYK, LEK. MED. KATARZYNA 
SZEWCZYK
Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja, telefon: 71 316 73 04 

CERTAMED SPÓŁKA Z O. O.
Smolec, ul. Wierzbowa, telefon: 71 316 85 26, 71 316 85 30

Od 14.12. br. ruszyły szczepienia przeciw 
COVID-19 dzieci w grupie 5-11 lat. Skie-
rowania są wystawiane automatycznie 
przez system od 12 grudnia 2021 r. z chwi-
lą ukończenia przez dziecko 5. roku ży- 
cia. 
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Budowa sieci wodociągowej
W ramach działań prowadzonych przez Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Kątach Wrocławskich realizowane są in-
westycje związane z dostawą wody:
•  Budowa sieci wodociągowej Dn 160 Smolec – Krzeptów 

o długości ok. 890 mb realizowana w ul. Wiśniowej, po-
zwoli na zwiększenie dyspozycyjności dostawy wody do 
miejscowości Krzeptów oraz zapewni sieć, od której za-
silany będzie w przyszłości Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Krzeptowie. Całkowita planowana wartość zadania 
wynosi 335 175,00 zł.

•  Budowa sieci wodociągowej Dn 160 w ul. Rakietowej 
– zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do bieżącej 
wody z sieci wodociągowej mieszkańcom ul. Rakietowej 
we Wrocławiu (pomimo adresów w mieście Wrocław, sa-
me nieruchomości przynależą do obrębu geodezyjne-
go Krzeptów). Nieruchomości obecnie zasilane są z lo-
kalnych ujęć, które ze względu na spadek poziomu wód 
gruntowych ulegają stopniowemu zanieczyszczeniu. Cał-
kowita planowana wartość zadania wynosi 174 660,00 zł.

Nowe lampy 
oświetlą kolejne 
ulice
Budowa nowego oświetlenia drogowego na 
terenie gminy idzie pełną parą. W ostatnim 
okresie odebrane zostało oświetlenie w czte-
rech miejscowościach – Smolcu, Sadkowie, 
Kątach Wrocławskich oraz Gniechowicach. 

W Gniechowicach przy ul. Lipowej na odcinku 760 metrów 
powstało 18 lamp, a koszt inwestycji wyniósł 123 617,46 zł. 
W Sadkowie nowe lampy pojawiły się wzdłuż ulicy Ogrodo-
wej, a koszt budowy to 61 413,17 zł. W Smolcu oświetlo-
na została ulica Chabrowa, wykonana inwestycja wyniosła  
101 370,65 zł. Nowe oświetlenie powstało również w po-
bliżu zatoki autobusowej na ul. 1 Maja w Kątach Wrocław-
skich przy dworcu PKP (31 315,80 zł), co pozwoli na zwięk-
szenie bezpieczeństwa pieszych, a także osób oczekują-
cych na komunikację miejską.

Przebudowa 
ulic Zwycięstwa, 
Kościuszki 
i Norwida w Kątach 
Wrocławskich
Zadanie polegało na przebudowie dróg o łącznej długo-
ści ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączą-
cy drogę wojewódzką nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 
(ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Ta-
deusza Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 
107217D, natomiast ul. Cypriana Kamila Norwida jest dro-
gą wewnętrzną. W ramach zadania przebudowana zosta-
ła jezdnia, chodniki, wybudowana nowa kanalizacja desz-
czowa i oświetlenie drogowe.
Zmieniona została również docelowa organizacja ruchu na 
ul. C.K. Norwida. Po przebudowie ul. C.K. Norwida w kie-
runku ul. Zwycięstwa jest drogą z pierwszeństwem prze-
jazdu, natomiast wyjazd z rynku w kierunku ul. C.K. Nor-
wida stanowi drogę podporządkowaną. Inwestycja kosz-
towała 3 038 628,12 zł.

Ścieżka rowerowa 
w Sadkowie
Zakończono zadanie pn. „Budowa sieci dróg rowerowych 
oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wro-
cławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” na od-
cinku Sadków – Sadowice. W ramach inwestycji wykona-
no drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej wraz z od-
wodnieniem. Lokalnie zamontowano bariery ochronne 
przy rowach. Zadanie zostało dofinansowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020 r.

Nasadzenia 
w Krzeptowie
Z inicjatywy Sołtysa Piotra Brzuzka zagospodarowano 
i wykonano nasadzenia na terenie rekreacyjnym w Krzep-
towie. Prace wykonano dzięki pozyskanemu dofinanso-
waniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 
grantowego pt. ,,Upiększamy wspólną przestrzeń na ob-
szarze Lider A4 2020! – Edycja II. 3.2.3 Estetyzacja i po-
prawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich ob-
szaru Lider A4” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pn. „Poprawa 
estetyki terenów w sołectwie Krzeptów poprzez nasadze-
nia roślinności na terenie ogólnodostępnego terenu re-
kreacyjnego”. Celem jest poprawa wizerunku sołectwa 
Krzeptów i standardu istniejących obiektów rekreacyj-
nych, a w wyniku tego poprawa warunków życia miesz-
kańców na obszarze Lider A4.

#ZieloneKąty
Na zakończenie I edycji #ZielonychKątów zasadzono drze-
wa w Bogdaszowicach, Pietrzykowicach, Baranowicach-Bli-
żu, Mokronosie Górnym oraz Kębłowicach. W ramach ak-
cji na terenie gminy posadzonych zostało ponad 120 drze-
wek. Całe wydarzenie wsparte zostało przez zewnętrznych 
partnerów – Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, 
Tauron Dystrybucja S.A., Néstle Purina, PM Group, Mount 
Park, Cedo, Röben Polska oraz Alba.

FOT. ZGK SP. Z O.O.
FOT. PIOTR BRZUZEK

FOT. PIOTR BRZUZEK
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OSP Małkowice  
z nowym samochodem  
ratowniczo-gaśniczym
Jednostka operacyjno-techniczna OSP Małkowice wyposażona została w nowoczesny  
samochód pożarniczy marki SCANIA N323 P320 z napędem 4x4.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wy-
niósł 964 935 zł i sfinansowany został przez Gminę Kąty 
Wrocławskie przy wsparciu z dotacji budżetowej Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu. Nowy wóz zastąpił wysłużonego ponad 
20-letniego Renault Premium 260 i pozwoli druhom na 
bezpieczne i co najważniejsze, jeszcze bardziej skuteczne 
stanie na straży bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

Gmina deklaruje dalsze wsparcie jednostek OSP w celu 
podnoszenia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
Dzięki wsparciu firmy SMB z Małkowic, zajmującej się ser-
wisem węzłów betoniarskich, jednostka otrzymała również 
myjkę ciśnieniową Karcher K5 Full Control, która pozwoli 
odpowiednio zadbać o nowy wóz.

Prezentacja 
Kroniki  
Wsi Romnów
11 grudnia w Regionalnej Izbie Pamięci 
odbyła się prezentacja wydanej niedawno 
kroniki wsi Rommenau – Romnów i spo-
tkanie z tłumaczem Waldemarem Jankow-
skim. Księga ta przed wielu laty trafiła do 
Urzędu Gminy Kąty Wrocławskie i stąd do 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej.

Historia powstania tej kroniki rozpoczyna się w roku 
1936. Została ona spisana przez Niemkę Elisabeth Le-
der, żonę majora Ledera, zarządcę majątku Rommenau. 
Na wstępie napisała ona tak: „Nie możemy wykazać się 
żadnymi zabytkami architektury czy sztuki, nie posiadamy 
nawet własnej świątyni. Tak więc Romnów powinien przy-
najmniej posiadać własną kronikę. Ona będzie naszym za-
bytkiem.” Kronika kończy się z chwilą wkroczenia Armii 
Czerwonej do wsi i okolic, opisując okrucieństwa wojny.
Jest to wartościowa pozycja prezentująca życie ludzi miesz-
kających na tych terenach. Część zapisów oparta została 
na starych dokumentach zebranych w archiwach Breslau. 
Nie brakowało jednak trudności z jej wydaniem. Pierwszą 
okazał się fakt, że kronika napisana została ręcznie, nie-
znanym stylem pisma, od dawna już nieużywanym na te-
renie Niemiec. Kolejną to, że nikt z lokalnego kręgu nie po-
trafił się podjąć takiego tłumaczenia. O braku środków na 
wydanie nie wspominając.
Pewnego razu do Regionalnej Izby Pamięci trafiło dwóch 
wędrowców uprawiających turystykę pieszą, którzy za-
interesowali się tą kroniką. Jan Cisło pokazał im ją, py-
tając: warto by było wiedzieć, co tam jest napisane? Od 
słowa do słowa padła decyzja: skopiujcie to i ja spróbu-
ję przetłumaczyć. Tak się zaczęła przygoda z tłumacze-
niem, która trwała 2,5 roku, bo przecież Waldemar Jan-
kowski tłumaczył w wolnych chwilach i co najważniej-
sze za darmo.
Tłumaczenie starego tekstu to wielka sztuka, wiele słów już 
nie jest używanych, dochodzą śląskie regionalizmy, archa-
izmy, czy określenia gwarowe oraz lokalne nazwy geogra-
ficzne. Dużo pracy wymagało to, by dopasować poszcze-
gólne słowa i zachować wierność tekstu.
Prezes, który przez lata usilnie zabiegał o wydanie tej kro-
niki napisał na wstępie:
„… Mnóstwo osób poświęciło swój czas i włożyło ogrom pra-
cy, aby powstała ta publikacja. Szczególne podziękowania 
chciałbym złożyć tłumaczowi Waldemarowi Jankowskiemu, 
oraz Wojtkowi Czopowskiemu, który pierwszy tę publikację 
czytał i na bieżąco korygował. Dużą zasługę mają też człon-
kowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej, a w szcze-
gólności: Stanisław Cały, Magdalena Klag, Jan Cisło i Zbi-
gniew Kuriata…”

Stanisław Cały
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej

Złote i diamentowe gody

Wręczenie medali na Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Odznaczonych medalem Prezydenta RP zostało 9 par

Jubliaci wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julianem Żygadło oraz przedstawicielami Gminy Mietków

Waldemar Jankowski,  
tłumacz Kroniki Romnowa

FOT. GOKIS

Wydana po polsku Kronika Romnowa

FOT. GOKIS

Prezentacja oryginalnej  
kroniki

FOT. GOKIS

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żyga-
dło, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wrę-
czył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznacze-
ni zostali Państwo Halina i Jan Walczakowie, Danuta i Wik-
tor Psykowie, Zofia i Waldemar Żygadło, Danuta i Walde-
mar Saganowie, Alfreda i Henryk Klimkowie, Halina i Ja-
nusz Kubikowie, Halina i Grzegorz Siwczyńscy, Irena i Ste-
fan Kukuczko, Sydonia i Józef Bilińscy.
Uroczystość odbyła się 10 grudnia 2021 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Od-
znaczeni przez Burmistrza Jubilaci świętowali 50-lecie 

ślubu, a jedna z par okrągłą 60-tą rocznicę pożycia mał-
żeńskiego. Podczas wręczenia medali obecni byli rów-
nież przedstawiciele Gminy Mietków – Pan Ireneusz Sło-
ma Sekretarz Gminy Mietków, Pani Helena Artymowicz 
Przewodnicząca Rady Gminy Mietków oraz Pani Kamila 
Czmiel Prezes Klubu Seniora w Mietkowie. Uroczystość 
wręczenia medali odbyła się w obecności zaproszonych 
gości z rodzin jubilatów.
Szacownym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życze-
nia długich i jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdro-
wiu, pomyślności i wzajemnej miłości.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Małkowice
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Przedsmak świątecznego klimatu  
na kąckim Rynku
Gorąca atmosfera, zapach zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia, rodzinne spotkania, przyjacielskie pogaduchy i wy-
jątkowe jarmarczne stoiska, na których można było nabyć 
smakołyki, ozdoby oraz wiele lokalnych produktów, takich 
jak rękodzieło, wypieki czy miody. W niezwykły, świątecz-
ny nastrój wprowadził nas tegoroczny Jarmark Bożonaro-
dzeniowy, który odbył się w Kątach Wrocławskich w dniach  
11-12.12.2021 r. Temu wyjątkowemu wydarzeniu towa-
rzyszyły liczne występy artystyczne. Nie mogło zabraknąć 

wspólnego kolędowania z uczestnikami sekcji GOKiS – Stu-
dia Kreacji Muzycznej, prezentacji uczestników zajęć teatral-
nych oraz instrumentalnych. Na naszej scenie wystąpili rów-
nież uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała 
Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich oraz uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich, którzy 
przygotowali cudowne jasełka oraz przepiękne kolędy i pa-
storałki. Wspólnie kolędować mogliśmy także z Chórem Soł-
tysów Dyszkant oraz z młodymi artystami ze Studia Limmia 

Music i wsłuchać się w dźwięki zespołu Mavi. Podczas jar-
marku ogłoszono także wyniki konkursu na najpiękniejszą 
kartkę bożonarodzeniową.
Wśród licznych stoisk zaprezentowały się lokalne stowarzy-
szenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich i sołectwa. Kre-
atywnie było zarówno w strefie warsztatów GOKiS, jak i w tak 
chętnie odwiedzanej Regionalnej Izbie Pamięci. Wszystkim 
sprzedawcom oraz uczestnikom jarmarku serdecznie dzię-
kujemy za wspaniałą atmosferę oraz wspólne świętowanie.

FOT. GOKIS
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Składowa 
wielu 
czynników, 
czyli od czego 
uzależniona 
jest tzw. 
„opłata 
śmieciowa”
Znaczący wzrost ilości odbieranych odpa-
dów, drożejące ceny paliwa i energii, ko-
nieczność wdrażania unijnych wytycznych, 
czy podwyższona opłata środowiskowa to 
tylko niektóre z czynników wpływających 
na ostateczny koszt odbioru i utylizacji od-
padów. Dotychczasowe opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi nie są 
w stanie zapewnić pokrycia kosztów funk-
cjonowania systemu. Konieczność wpro-
wadzenia nowej stawki za odbiór odpadów 
to problem, z którym borykają się samorzą-
dy w całym kraju.
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach, odbiór i unieszkodliwianie odpadów pocho-
dzących z nieruchomości mieszkalnych należy do za-
dań własnych gminy. Gminie nie wolno zarabiać z tego 
tytułu, a cała suma z opłat uzyskanych od mieszkańców 
musi zostać przeznaczona na ten cel i powinna w cało-
ści pokryć koszty funkcjonowania systemu. Niestety ty-
le w teorii. W rzeczywistości sytuacja wygląda wręcz od-
wrotnie, a samorządy z budżetu przeznaczonego na in-
ne zadania zmuszone są pokrywać powstały deficyt. Tyl-
ko w tym roku Gmina Kąty Wrocławskie będzie musiała 
dołożyć do zagospodarowania odpadów blisko 4 milio-
ny złotych. Są to fundusze przesuwane z innych zadań, 
które mogłyby być przeznaczone np. na oświatę, drogi 
czy kanalizację.

Jak naliczana jest opłata za odpady?
Gmina Kąty Wrocławskie, podobnie jak i inne samorzą-
dy, zmuszona została do zweryfikowania wysokości opła-
ty pobieranej za odpady od mieszkańców. W wyniku du-
żego deficytu podjęta została decyzja o zmianie staw-
ki za wywóz odpadów, a Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
25.11.2021r. została ona zwiększona do 29 zł. Opłata 
naliczana jest w miesięcznym okresie rozliczeniowym 
za każdą osobę zamieszkałą w danym gospodarstwie. 
W takiej kwocie da to w 2022 w przybliżeniu planowany 
dodatkowy dochód budżetu gminy w wysokości ok. 9,5 
mln zł. Przyjęta nowa stawka nadal nie pokryje w całości 
kosztów funkcjonowania systemu, który obecnie kształ-
tuje się na poziomie ok. 11,3 mln zł rocznie. Aby system 
mógł się w całości zbilansować, konieczne byłoby pod-
niesienie stawki aż do 35 zł za osobę. Wychodząc jednak 
naprzeciw mieszkańcom, wprowadzona została stawka 
kompromisowa, która w dużej mierze pozwoli wyrów-
nać deficyt, a jednocześnie zbyt mocno nie obciąży osób 
wnoszących opłaty.

Skąd biorą się wyższe koszty?
Koszt utrzymania systemu zagospodarowania odpadów to 
składowa wielu czynników, które wpływają na stale rosną-

Przyszłość to 
segregacja odpadów
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to jednostka podległa Gminie, z której usług na co 
dzień korzysta większość mieszkańców. Do jej zadań należy zarządzanie gospodar-
ką mieszkaniową, ale również zagospodarowaniem odpadów komunalnych. O tym, 
co dzieje się z odpadami po wrzuceniu do kosza oraz roli recyklingu i segregacji roz-
mawialiśmy z Grzegorzem Stryjeńskim, Kierownikiem Zakładu Gospodarki Mieszka- 
niowej w Kątach Wrocławskich.

ROZMOWA Z
Grzegorzem Stryjeńskim
Kierownikiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Od września w drodze konkursu objął Pan stano-
wisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Kątach Wrocławskich. Funkcja odpowiedzial-
na, ale i trudna ze względu na obszerny zakres i klu-
czowe z perspektywy mieszkańców zadania. Z jakimi 
wyzwaniami musiał się Pan zmierzyć na początku?
Typowymi. Czyli porządki formalne w papierach (nowe 
regulaminy, statut) oraz – porządki kadrowe. Plus „kry-
zys” w realizacji umowy z ALBĄ, grożący wstrzymaniem 
przez firmę odbioru śmieci od mieszkańców. Wynikał on 
z powodu braku rozliczeń za wywóz odpadów od począt-
ku br. (a był wrzesień, gdy rozpocząłem pracę).

Pierwsze miesiące były z pewnością intensywne – bie-
żące zarządzanie, ale i tworzenie przyszłorocznego 
budżetu. Szykują się jakieś duże inwestycje w nad-
chodzącym roku?
Niestety 2022 to będzie trudny rok. Będzie to bardziej 
rok oszczędności, trudnego budżetu i bieżącego zarzą-
dzania niż wielkich wyzwań. Trzeba konsekwentnie po-
rządkować gospodarkę odpadową i dbać o mienie ko-
munalne. Z „wyzwań” zostanie zapewne wymiana par-
komatów w Rynku na nowoczesne.

Porozmawiajmy o temacie, z którym styka się Pan 
na co dzień jako kierownik odpowiadający za spraw-
ne funkcjonowanie całego systemu, z drugiej stro-
ny jako mieszkaniec wnoszący comiesięczne opła-
ty. Czy zmiana stawki opłat za wywóz odpadów by-
ła nieunikniona?
Absolutnie konieczna. Odsyłam do artykułu na temat 
składowych opłaty za wywóz odpadów, gdzie graficz-
nie i przejrzyście wytłumaczono powody podwyżki. Nie 
wszyscy wiedzą, że jedynym źródłem finansowania przez 
gminę kosztów wywozu odpadów jest opłata „z deklara-
cji” od mieszkańców. Nie ma tu żadnego dofinansowa-
nia z budżetu państwa czy dotacji z innych, zewnętrz-
nych źródeł. A gdy koszty wywozu przewyższają wpływy 
„z deklaracji”, to na gminie spoczywa obowiązek zasypa-
nia dziury. Jakim kosztem? Kosztem inwestycji w szkołę, 
ośrodek zdrowia czy drogę.

Wiele osób nie zastanawia się jednak, co dzieje się 
ze „śmieciami” po wyrzuceniu do kosza. Gospodar-
ka odpadami nie kończy się jednak na ich odebraniu. 
To bardzo złożony i rozbudowany system, który prze-
kłada się też na koszt. Czy mógłby Pan krótko przy-
bliżyć ten proces?
Dzieje się dużo :). Odpady posegregowane są wywo-
żone do specjalnych instalacji – hall, gdzie są belowa-
ne (papier), miażdżone (puszki), tłuczone (butelki), do-
czyszczane i ponownie segregowane (np. wg koloru 
szkła) i w końcu oddawane recyklerom (np. producen-
tom opakowań) do wykorzystania. Odpady zmiesza-
ne zanim finalnie trafią na wysypisko lub do spalarni 
też są poddawane skrupulatnej segregacji pod kątem 
odzyskania czegokolwiek przydatnego do recyklingu. 
Z BIO robi się kompost, a na kilku instalacjach w kra-
ju – produkuje się z nich gaz, a nawet prąd! Nie muszę 
dodawać, że koszty instalacji, recyklingu, resegregacji, 
utylizacji są gigantyczne. W skali kraju to są miliardy.

Niektórzy dość sceptycznie podchodzą do tematu se-
lektywnej zbiórki odpadów, argumentując to tym, że 
wszystko i tak wrzucane jest do jednej śmieciarki. Jak 
faktycznie wygląda ten proces?
Nie ma już problemu jednej śmieciarki. Sam się wkurza-
łem, że segreguję, staram się, zajmuję miejsce w garażu 
na pojemniki, a potem przyjeżdża „śmieciara” i wszystko 

do jednego „wora”. Nowa umowa z ALBĄ wyklucza takie 
przypadki. Każda frakcja odpadów segregowanych ma 
być odbierana odrębnie. Jeżeli tak nie jest – proszę zgła-
szać to do ZGM z dowodami. Do jednej śmieciarki wy-
rzucane są odpady zmieszane, z zielonych kubłów, co 
jest chyba oczywiste.

Jakie błędy ludzie najczęściej popełniają w zakresie 
segregacji odpadów?
Odpowiem przewrotnie i odrobinę sarkastycznie – pod-
stawowy błąd polega na niesegregowaniu. Z przyzwycza-
jenia, lenistwa, często też – z nieświadomości. Jak szyb-
ko nabyć wiedzę? Proszę choćby czytać klarowne opi-
sy na workach do segregacji, co można do nich wrzu-
cić, a czego nie wolno.

Jak ocenia Pan poziom segregacji odpadów w na-
szej gminie?
Od 2019 roku trend jest jasny: spada ilość odpadów zmie-
szanych, a rośnie dynamicznie tych segregowanych. Moż-
na pogratulować i podziękować mieszkańcom. „W śmie-
ciach” jest jedna droga: albo będzie coraz większy sto-
pień selekcji (i późniejszego recyclingu), albo w śmieciach 
„utoniemy” płacąc do tego za nie coraz więcej.

ZGM to coś więcej niż tylko zagospodarowanie odpa-
dów, to również, jeśli nie przede wszystkim, zarządza-
nie gminnym zasobem mieszkaniowym. Jak wygląda-
ją przyszłoroczne plany w tym obszarze?
Z powodów „budżetowych” niezbyt ambitne: utrzyma-
nie mienia komunalnego w stanie niepogorszonym. Ale 
planujemy także sporządzenie raportu o stanie mienia 
komunalnego z kompleksowymi wnioskami co do zby-
cia poszczególnych lokali, ich remontu bądź pozosta-
wienia w stanie dotychczasowym. Oraz – i tu pewnie 
będą kontrowersje – planujemy weryfikację kryteriów 
na podstawie, których wynajęte zostały lokale miesz-
kalne pod kątem tego, czy te kryteria są dalej spełnio-
ne. Prawo nas do tego zmusza.

Równolegle ze zmianą pracy, zdecydował się Pan na 
zmianę miejsca zamieszkania i obecnie stanowi Pan 
już statystycznego mieszkańca Gminy Kąty Wrocław-
skie. Jak ocenia Pan naszą gminę z punktu widze-
nia mieszkańca?
Właściwie to było odwrotnie. Najpierw zamieszkałem 
w Kątach, a potem zmieniłem pracę. Niczego nie żałuję. 
Wręcz przeciwnie! Mieszka mi się tu doskonale. Do WRO  
nie wrócę!

Dziękujemy bardzo za rozmowę.
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ce ceny. Obejmują one: odbiór, transport, odzysk i uniesz-
kodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzy-
manie PSZOK-ów, obsługę administracyjną oraz eduka-
cję ekologiczną.
•  W dużej mierze „drożejące śmieci” są konsekwencją 

wdrażania unijnych wytycznych związanych z ochroną 
środowiska naturalnego. Polska jako członek UE zobo-
wiązała się do ograniczenia liczby niesegregowanych 
odpadów do 50% do roku 2020. Limit ten do 2025r. 
ma kształtować się już na poziomie 45%. Jest to oczy-
wiście pożyteczna zmiana z punktu widzenia ekologii 
i wpływu na środowisko, ale niestety również kosztow-
na i zwiększająca ilość odbieranych frakcji. W Gminie 
Kąty Wrocławskie aktualnie odbierane od mieszkańców 
są oprócz odpadów zmieszanych aż 4 frakcje segrego-
wane (szkło, papier i tektura, bio oraz tworzywa sztucz-
ne, metale i opakowania wielomateriałowe). Dodatko-
wo dochodzi możliwość dowożenia odpadów wielkoga-
barytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Od roku 2021r. na PSZOK-ach odbiera-
ne są również nowe frakcje, jak tekstylia, oleje mine-
ralne, odpady niebezpieczne itp. Dodatkowo w Smol-
cu i Gniechowicach powstały stałe Punkty Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Utrzymanie tych 
punktów stanowi dodatkowe obciążenie finansowe  
systemu.

•  Co więcej zwiększa się nie tylko ilość odbieranych frakcji, 
ale przede wszystkim ilość ton odpadów wytwarzanych 
przez mieszkańców. Jest to niepokojąca tendencja, która 
bardzo mocno wpływa na zwiększenie ostatecznej ceny. 
W stosunku do roku 2019 w przypadku niektórych frak-
cji obecnie jest to zwyżka nawet o ponad 100%. A prze-
cież koszt odbioru, transportu, przetwarzania i utylizacji 
odpadów, jest rozliczany za każdą tonę.

•  Istotnym czynnikiem wpływającym na zwiększające się 
koszty utrzymania systemu, jest również wzrastająca 
cena za każdą tonę odebranych odpadów. W przecią-
gu ostatniego roku w przypadku odpadów zmieszanych 
kwota ta wzrosła o ponad 100 zł za tonę, a w przypadku 
odpadów biodegradowalnych blisko 100 zł za tonę. Są 
to dwie frakcje, które w Gminie Kąty Wrocławskie gene-
rują największy tonaż na poziomie ok. 80% wszystkich 
odbieranych „śmieci”.

•  Do tego dochodzą koszty stałe, które wynikają z ob-
sługi całego systemu. Drożejące ceny paliwa czy ener-
gii elektrycznej nie pozostają bez wpływ na ostateczną 
cenę. Dodatkowo zwiększeniu uległa również wysokość 
płacy minimalnej, a co za tym idzie zwiększone koszty  
kadrowe.

•  Ważnym aspektem, niezależnym do gminy jest również 
drastyczny wzrost opłaty środowiskowej za wszystkie ga-
zy lub pyły wprowadzane do powietrza oraz umieszcza-
nie odpadów na składowisku. Do końca roku 2017r. wy-
nosiła ona 24,15zł, a obecnie kształtuje się na poziomie 
aż 270 zł za tonę. Opłata ta nie zasila ani budżetu gmi-
ny, ani przedsiębiorcy i przekazywana jest w całości do 
Urzędu Marszałkowskiego.

Jak zniwelować rosnące koszty?
Duży nacisk położony zostanie na wprowadzenie na-
rzędzi pozwalających na uszczelnienie systemu pobo-
ru opłat. W tym celu Gmina Kąty Wrocławskie zdecy-
dowała się na wprowadzenie specjalnej aplikacji „Świd-
nik”, której zadaniem jest wskazywanie nieprawidłowo-
ści w dokonywanych opłatach za „śmieci”. System po-
równuje dane mieszkańców, które pochodzą z baz pro-
wadzonych przez najróżniejsze instytucje. Aplikacja ze-
stawia ze sobą informacje otrzymane z jednostek pod-
ległych Urzędowi Miasta, m.in. z Urzędu Stanu Cywilne-
go, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspólnot 
i Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki czemu będzie moż-
na odnaleźć osoby niewidniejące do tej pory w systemie 
poboru opłat oraz uaktualnić złożone deklaracje. Na za-
sadzie: mieszkaniec pobiera zasiłek społeczny i jest uję-
ty w bazie GOPS, ale nie „widać go” w bazie osób, które 
mają obowiązek złożyć deklarację odpadową.
Nadto na zlecenie gminy firma ALBA (obsługująca aktu-
alnie odbiór odpadów) wprowadza system BIOTOP, któ-
ry wykrywa anomalie w odbiorze odpadów – gdy miesz-
kaniec gwałtownie zwiększył ilość odpadów z posesji, co 
może wskazywać że w lokalu zamieszkało więcej osób. 
Odrębnie planowane jest wprowadzenie kart identyfika-
cyjnych dla mieszkańców korzystających z PSZOK tak, by 
identyfikować czy osobą oddającą odpady jest mieszka-
niec gminy, który złożył deklarację, deklaracja jest opłaco-
na, a przywiezione odpady są odpadami osobistymi, a nie 
np.: z działalności gospodarczej.
Ważne jest również stawianie na edukację i zwiększenie 
świadomości mieszkańców w zakresie właściwej segre-
gacji odpadów – chodzi tu zarówno o zmniejszenie ma-
sy odpadów zamieszanych, zero-waste i recykling, ale 
również jakość tej segregacji. W ten sposób zmniejszy 
się ilość ton kosztochłonnych odpadów zmieszanych, 
uniknie się kar nakładanych na gminę ze względu na nie-
spełnianie unijnych wymogów, a przede wszystkim po-
zytywnie wpłynie to na środowisko naturalne i jakość ży-
cia mieszkańców.



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE8 HISTORIA

Zabytkowy kościół w Sośnicy
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  1.  Zestawienie planowanych wydatków. 
W gminie tworzony z końcem każdego  
roku.

  2.  Dwujezdniowa droga o bezkolizyjnych 
skrzyżowaniach przeznaczona  
do szybkiej jazdy.

  3.  Znajduje się w bożonarodzeniowej szopce, 
w nim ułożono malutkiego Jezusa.

  4.  Przedstawienie o Bożym Narodzeniu  
wzorowane na średniowiecznych  
misteriach.

  5.  Region w Finlandii utożsamiany  
z miejscem zamieszkania  
Świętego Mikołaja.

  6. Dzielenie odpadów na różne frakcje.
  7.  Rodzaj świątecznego targowiska 

organizowany zimą.
  8. Nazwa 50. rocznicy ślubu.
  9.  Przymusowe, pieniężne świadczenie  

na rzecz Skarbu Państwa.
10.  Pierwsza, wypatrywana na niebie  

w Wigilię.
11. Dzień poprzedzający Nowy Rok.
12. Powtórne wykorzystanie odpadów.
13. Obchodzone 6 grudnia.
14.  Czynność wykonywana w celu usunięcia 

śniegu z ulicy czy chodników.

KRZYŻÓWKA

Kąckie historie

Ostatnie takie Boże Narodzenie
Tak oto swoje ostatnie święta Bożego Narodzenia 
w Smolcu w 1945 r. wspominał pastor Wilhelm Treblin 
(1880-1969), wieloletni proboszcz tamtejszej ewange-
lickiej parafii:
Właściwie to wszystko wyglądało tak bardzo nieświątecz-
nie, jak to tylko możliwe. Tych kilkoro z nas, którzy nadal 
byli „w domu”, stało się sporą gromadą nieszczęśników. 
Byliśmy raz po raz łupieni i ograbiani. Jak w takim ubó-
stwie można było choć trochę normalnie świętować? Gdy-
byśmy przynieśli do domu choć zwykłą choineczkę z krza-
ka, to nie bylibyśmy w stanie kupić do niej żadnych lampek. 
[...] A w sercu był jeszcze strach i troska o bliskich, o któ-
rych nie było wiadomo, czy w ogóle jeszcze żyją. A jednak 
było w nas wszystkich żywe pragnienie, aby szczególnie 
podniośle obchodzić w tym roku Boże Narodzenie. Na-
sza dusza potrzebowała tej uroczystości, tego przesłania.
Obchody Bożego Narodzenia w kościele były zaplanowa-
na na wczesne popołudnie, bo nikt nie odważyłby się wra-
cać do domu po ciemku. Nasza świątynia była dość dobrze 
zachowana, ponieważ przez długi czas służyła [żołnierzom 
radzieckim – przyp. tłumacza] jako kino. Ołtarz i organy zo-
stały zniszczone. Obraz ołtarzowy przedstawiający adora-
cję pasterzy kilkakrotnie pocięto, a do wizerunku Chrystu-
sa namalowanego na ścianie ołtarzowej strzelano. Dziu-
ry po kulach utworzyły jakby wieniec wokół głowy Pana.
Z ogrodu parafialnego przynieśliśmy świerk, na którym za-
wiesiliśmy 15 lampek. Dzieci stały blisko ołtarza. Złożyły 
ręce i patrzyły z wielką błogością na światła. Pełne odda-
nia śpiewały swoje pieśni. Jakże wzruszająco zabrzmiały 
słowa: „W Twej miłości zatopię się głęboko. Oddam Ci mo-
je serce i wszystko, co mam!”. Właśnie wtedy przemó-
wiła do nas stara bożonarodzeniowa opowieść i za-
brzmiały tak drogie sercu kolędy.
Świętowanie dobiegło końca. Dzieci miały mieć jesz-
cze jeden szczególny powód do radości. Przy wej-
ściu na plebanię ustawiono stół z „darami”. Jak-
że były ubogie, a ile radości przyniosły rodzicom 
i ich pociechom! Wywoływano imiona dzie-
ci, a następnie każde z nich otrzymywało ga-
łązkę świerkową z gwiazdą. Gwiazdy wycina-
no z papieru i wypisywano na nich cienkim 
atramentem werset biblijny. Oprócz tego 
dzieci otrzymywały także trzy małe kawałki 
piernika. Nie wyobrażacie sobie, jak szczę-
śliwe były, gdy wracały do domu!

Potem poszedłem z córką do naszego mieszkania. Nad na-
mi na plebanii mieszkała z ośmioletnim wnuczkiem stara 
babcia, której mąż został pobity na śmierć. Chłopiec był 
chory na tyfus, jak wielu w tamtych czasach. Również je-
mu przynieśliśmy gwiazdę i kawałek piernika. Dostaliśmy 
też malutką choinkę z dwoma światełkami, którą postawi-
liśmy przy łóżku tego dziecka. Śpiewaliśmy razem z nim, 
a ja opowiedziałem mu historię bożonarodzeniową. Do-
piero potem weszliśmy do naszego salonu, gdzie leżała 
moja żona – także chora na tyfus.
Było zimno i ciemno. Odkąd wróciliśmy do domu z pierw-
szej ucieczki jako kompletni żebracy, nasze mieszkanie 
wyglądało tak, jakby nie nadawało się do zamieszkania. 
W tym momencie nie było to jednak tak ważne. Na naszym 
stole leżała gałązka jodły, na której paliło się małe świa-

tełko, które raczej potęgowało niż zmniejszało ciemność.
Oboje usiedliśmy przy łóżku chorej i patrzyliśmy na 
światło. Myśleliśmy o wszystkich naszych bliskich, od 
których od miesięcy nie mieliśmy żadnej wiadomości. 

Wtedy Elisabeth powiedziała: „Jest jak w betlejem-
skiej stajence”. A słowo to znalazło drogę do na-
szych serc i przejęło nad nimi władzę. Tak – jakże 

to było cudowne – dzięki tym słowom wielka 
radość nagle zagościła w naszych duszach. 
Światło zgasło. Cienie na ścianach stawały 
się coraz większe i większe, aż wokół nas 
zrobiło się zupełnie ciemno. Ale w końcu 
do naszych serc zawitało Boże Narodzenie.

Tłumaczył Sebastian Kotlarz

Kąckie zabytki 

Kościół w Sośnicy
Z najstarszym zabytkiem sośnickim związane są początki 
wsi, która rozwinęła się w pobliżu kościoła pielgrzymko-
wego. Wzmianka w źródłach z 1244r. potwierdza istnienie 
kościoła romańskiego i wioski, należącej do rycerza Stefa-
na, syna Wincentego. Od 1302r. Sośnica przyciągała piel-
grzymów ze względu na odpustową funkcję kościoła na-
daną mu przez biskupa wrocławskiego Henryka. Wzmo-
żony ruch pielgrzymkowy okolicznej ludności wstrzymany 
został na jakiś czas dopiero w okresie protestantyzmu. Ko-
ściół podlegał protestantom w latach 1570-1653.
Obecny kościół budowano w kilku etapach. Pod koniec 
XIII w. powstało prezbiterium i mury obwodowe nawy. 
W 1487r., z fundacji Hansa von Prockendorfa i jego żony 
Katarzyny, powstała zakrystia i sklepienia nawy. W 1504r. 
dobudowana została wieża, a w 1619r. powstała kruchta 
południowa. Pożar dachu i wieży w 1753r. wymusił kolej-
ne remonty. W 1776r. z pomocą fundacji wdowy Marii Jó-
zefiny von Würz und Burg, wybudowano Kaplicę Świętych 
Schodów, którą wzorowano na Scala Santa bazyliki Św. Ja-
na na Lateranie. Przy okazji przebudowano kruchtę połu-
dniową i dostawiono kolejną nawę. Kościół ma charakter 
gotycki z barokowymi przybudówkami. Kształtem przypo-
mina krzyż grecki, którego ramiona tworzą nawa, prezbi-
terium i przybudówki. W kościele znajduje się barokowe 
wyposażenie z XVII i XVIII w., w tym ołtarz główny z 1714r.
Święte Schody stanowiły do 1945r. powód częstych piel-
grzymek do Sośnicy. Z pozoru zwykłe, proste schody kry-
ją w 28 stopniach relikwie, wśród których ma się znajdo-
wać część gwoździa z Krzyża Chrystusa, relikwie z prawej 
ręki Św. Anny oraz włókno z chusty, którą została otarta 
twarz Chrystusa w drodze na Golgotę.

Wilhelm i Elisabeth Treblin

FOT. ZE ZBIORÓW DIETMARA NESSA



GRUDZIEŃ 2021 r. 9GMINAKULTURA I ROZRYWKA

Mikołajki – radość dla najmłodszych, 
pomoc dla Amelki
Spotkanie z Mikołajem to niewątpliwie wielkie wydarzenie dla większości dzieci. W tym roku siwobrody gość z dalekiej północy od-
wiedził Kąty Wrocławskie wcześniej niż zazwyczaj, bo już 5 grudnia. Przyspieszyliśmy jego wizytę ze względu na małą Dolnoślązaczkę 
potrzebującą pomocy – Amelkę, która z całych sił walczy z SMA.

W oczekiwaniu na ulubionego dziecięcego bohatera z La-
ponii uczestnicy mogli wspólnie zdobić pierniczki, przy-
gotować ozdoby choinkowe, a co najważniejsze dosko-
nale bawić się i śpiewać podczas koncertu Anny Tomczak 
z Zespołem Rewelacja. Dzieci i dorośli wspólnie odtańczy-
li rozgrzewającą Zumbę z Coffi S., a następnie wysłuchali 
historii małej bohaterki tamtego dnia, która została wyda-
na w formie ilustrowanej książeczki „Amelka i 9 wyzwań”.
Gdy na zewnątrz zapadł zmrok, w ośrodku rozbrzmiało we-
sołe i dobrze wszystkim znane: „Ho, ho, hooo”, więc dono-
śnym śpiewaniem dzieci wspólnie z opiekunami zaprosili 
Mikołaja do wspólnej zabawy, a on, zjawił się z wielkim wor-
kiem pełnym prezentów. Na zakończenie spotkania, uroczy-
sty pochód na czele z Mikołajem wyruszył na kącki Rynek, 
żeby zapalić lampki na choince, która za sprawą małych 
pomocników Mikołaja rozbłysła kolorowymi światełkami.
To jeszcze nie koniec dobrych wieści! Cały dochód z wy-
darzenia został przekazany na leczenie małej Amelki. Do 
pokrycia kosztów terapii genowej brakuje jeszcze ponad 
2 mln złotych, a czas biegnie nieubłaganie. Tym bardziej 
cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wspólnymi siłami na 
leczenie Amelki zebrać kwotę 8 824,20 zł. Razem z Orga-
nizatorami serdecznie dziękujemy za Wasze ogromne, go-
rące serducha!

Mikołaj na kąckim Rynku

Wspólne ozdabianie pierników Występ zespołu Rewelacja Anny Tomczak

Kreatywne warsztaty z ozdób świątecznych

Świąteczna zbiórka na pomoc małej Amelce w walce z SMA

FOT. GOKIS
FOT. GOKIS

FOT. GOKIS
FOT. GOKIS

FOT. GOKIS



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE1010 KULTURA I ROZRYWKA

Uroczysty orszak 
ulicami Smolca
Obchody Święta Trzech Króli w nadchodzącym roku po raz ko-
lejny uświetni uroczysty orszak. Będzie to już piąta edycja tego 
wydarzenia. Orszak, nawiązując do lat poprzednich, po Mszy 
świętej, przejdzie ulicami Smolca. Na zakończenie będzie moż-
na wziąć udział we wspólnym śpiewaniu kolęd, odtańczyć polo-
neza i posilić się przepyszną grochówką. Wydarzenie organizo-
wane jest z inicjatywy Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Smolcu  
przy wsparciu podmiotów zewnętrznych.

FOT. GOKIS
FOT. MARCIN ŁĘCZYCKI

Spotkanie z Krzysztofem Czają cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców

Świąteczny klimat zagościł w Regionalnej Izbie Pamięci

Świąteczne warsztaty 
w Regionalnej Izbie Pamięci

Spotkanie autorskie 
z Krzysztofem Czają
Ponad 40 osób uczestniczyło w wieczorze autorskim wrocławskie-
go pisarza Krzysztofa Czai. Wydarzenie miało miejsce 27 listopada 
w Regionalnej Izbie Pamięci. Nie bez przyczyny odbyło się właśnie 
w takiej lokalizacji, gdyż obecna ekspozycja muzealna wpisuje się 
dokładnie w klimat książki. 

Styczeń z GOKiS
    WYDARZENIA SPECJALNE

D A T A W Y D A R Z E N I E

  8.01.2021 r.     Koncert Zespołu Muzyki Polskiej Mokosza

21.01.2021 r.     Dzień Babci i Dziadka

30.01.2021 r.     30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

31.01.2021 r.     Ferie zimowe z GOKiS

    WARSZTATY I SPOTKANIA

             STYCZEŃ

    Reportaż z cyklu „Ciekawi ludzie”

    Spotkania autorskie i konkursy w bibliotece

    Warsztaty komiksowe i konkurs fotograficzny  
    w Regionalnej Izbie Pamięci

    Wykłady i spotkania wokół historii

2 grudnia w Regionalnej Izbie Pamięci za-
panował świąteczny nastrój. Wszystko za 
sprawą prowadzonych przez Pana Michała 
Skrzypka warsztatów, na których uczestni-
cy mogli stworzyć bożonarodzeniowe cho-
inki i stroiki z różnych materiałów. Powstały 
oryginalne prace, którymi uczestnicy będą 
mogli przyozdobić wnętrza swoich domów. 
Jedna choineczka w prezencie od Moniki 
trafiła nawet do Izby Pamięci w podarku. 

Cieszy bardzo kreatywność i zapał uczestni-
ków, bo to przekłada się na ciekawe i zróż-
nicowane prace, a Regionalna Izba Pamię-
ci staje się miejscem interesujących i sym-
patycznych spotkań w miłej i twórczej at-
mosferze!
Przed nami jeszcze jedne świąteczne warsz-
taty, tym razem z Panią Małgorzatą Her-
cuń, na których dzieci będą robić oryginal-
ne ozdoby choinkowe. 

Spotkanie poprowadzone zostało przez Ali-
cję Adamczak, kierownika biblioteki w Ką-
tach Wrocławskich oraz Andrzeja Cichec-
kiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośnicy 
Ziemi Kąckiej. Autor promował swoją naj-
nowszą książkę „Jeszcze wyrosną skrzydła 
aniołom z Nadodrza”, opowiadającą o trud-
nym, a jednocześnie niezwykłym dorasta-
niu we Wrocławiu w latach 50. i 60. ubie-
głego wieku.

Spotkanie okazało się bardzo interesujące 
i przedłużyło się prawie do trzech godzin. 
Pan Krzysztof chętnie odpowiadał na py-
tania uczestników, dla większości których 
lata dzieciństwa przypadały na czasy uka-
zane w książce. Zainspirowało to również 
do dodatkowych rozmów i wspomnień. Na 
zakończenie można było otrzymać auto-
graf autora, a także zakupić książkę z dedy- 
kacją.



GRUDZIEŃ 2021 r. 11GMINA 11SPORT
Młode Tygrysy 
w natarciu
Na głęboką wodę zostali wrzuceni najmłodsi zapaśnicy tre-
nerów Hieronima Kurysia i Grzegorza Graczykowskiego. 
Na szczęście wyszli z tego obronną ręką zdobywając wie-
le medali w rywalizacji indywidualnej oraz puchar w punk-
tacji drużynowej.
Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy rozegrano w miejscowo-
ści Trzciel w województwie lubuskim, stolicy polskich za-
pasów. To stamtąd wywodzi się dwójka medalistów olim-
pijskich Monika i Tadeusz Michalik. Tym bardziej ogrom-
ne brawa i wielkie gratulacje należą się naszym młodym 
zapaśnikom, którzy zdobyli aż 9 medali i wielki puchar dla 
drużyny. W punktacji drużynowej ekipa Tygrysów wywal-
czyła 21 pkt., zdobywając tym samym drugie miejsce przed 
Sobieskim Poznań. Zwycięski tytuł powędrował natomiast 
do gospodarzy – Orląt Trzciel. 

Nasi zapaśnicy stanęli na każdym miejscu podium zdobywając 
medale:
•  złote: Krystian Wiśniowski i Vincent Dydejczyk  

oraz Borys Dziobek-Wincjum i Antoni Pacholski
•  srebrne: Karol Wąsowicz i Jan Bechta  

oraz Hubert Krawecki i Łukasz Lewandowski
•  brązowe: Szymon Mikołajczak
Serdecznie gratulujemy wszystkich uczestnikom i życzy-
my dalszych sportowych sukcesów.

Fantastyczna końcówka roku 
w wykonaniu MAXIMUSA!
Maximuski pod okiem trenerki Małgorzaty Smektały zano-
towały aż trzy zwycięstwa w czterech ostatnich meczach 
i pną się do góry w ligowej tabeli 1 Ligi Koszykarek. Nasze 
koszykarki pokonały kolejno lidera rozgrywek AZS Politech-
nikę Koronę Kraków 78:61, Ślęzę Wrocław 52:64 oraz Con-
timax MOSiR Bochnię po dogrywce 84:79! W meczu w Po-
znaniu z tamtejszym MUKSem Maximuski musiały uznać 
wyższość gospodarzy przegrywając 73:53.

Bardzo dobrze w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn spisują się 
również nasi koszykarze, którzy plasują się w pierwszej 
czwórce ligowej tabeli i mogą pochwalić się bilansem 9 
zwycięstw i zaledwie 3 porażek! W ostatnich dwóch me-
czach podopieczni trenera Jacka Kolisa wygrali z niepo-
konanym dotychczas liderem rozgrywek z Pleszewa oraz 
zanotowali przekonujące zwycięstwo nad wymagającą 
drużyną z Nysy!

Kąty Wrocławskie Mistrzem jesieni!
Zakończyła się I runda rozgrywek w piłce ręcznej męż-
czyzn. W pierwszej lidze liderem został zespół SPR GO-
KIS Kąty Wrocławskie, który wygrał 10 z 11 pojedynków 

i zgromadził 30 punktów. Start II rundy rozgrywek zapla-
nowany jest na 29 stycznia, kiedy to nasz zespół uda się 
na mecz do Nowej Soli.

6 medali!
Świetnie wypadli badmintoniści GOKiSu na Mistrzostwach 
Dolnego Śląska w Badmintonie. W zawodach rozgrywanych 
w Górze nasi zawodnicy zdobyli aż sześć medali! Weronika 
Hoszowska zdobyła tytuł Mistrzyni Dolnego Śląska w grze 
pojedynczej w kategorii U13. Do kompletu dołożyła drugi 
tytuł Mistrzyni Dolnego Śląska w deblu. Na koncie Karoli-
ny Hoszowskiej pojawił się natomiast tytuł Mistrzyni Dol-
nego Śląska w grze pojedynczej w kategorii U11 oraz trze-
cie miejsce w mikst z Filip Bawełkiewicz, kategoria U13. Fi-
lip Bawełkiewicz to z kolei zdobywca tytułu V-ce Mistrza 
Dolnego Śląska w grze pojedynczej w kategorii U13. W za-
wodach nasz klub reprezentowali również: Olivia Góral-
czyk, Jan Polowy, Franciszek Żeberski, Weronika Żeber-
ska, Wiktoria Płatkowska, Milena Witulska, Jakub Witul-
ski, Michał Kołtuniuk.

Kąccy badmintoniści na podium

Zacięta walka o miejsce na podium

Nasi piłkarze ręczni Mistrzem jesieni

Mocny finisz MAXIMUSA

FOT. GOKIS
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ZMS Zagłębie Lubin zwycięzcą 
I Turnieju DAPR rocznik 2009

Osiem drużyn z Dolnego Śląska rywalizowało w sobotę 
11.12.2021 r. w Kątach Wrocławskich w turnieju organizo-
wanym przez Dolnośląską Akademię Piłki Ręcznej finanso-
waną ze środków Województwa Dolnośląskiego.
Emocji nie zabrakło od początku do końca spotkania. Dla 
niektórych zawodniczek była to pierwsza okazja do spraw-

dzenia swoich umiejętności w sportowej rywalizacji. Osta-
tecznie, po bardzo zaciętej walce, w finale zwyciężyły za-
wodniczki Zagłębia Lubin prowadzone przez trenerkę Elż-
bietę Szczepaniak, drugie miejsce zajęła drużyna UKS Je-
dynka Dzierżoniów, a na trzecim miejscu uplasowały się 
gospodynie z GOKiS Kąty Wrocławskie.
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