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Samorządowy Informator Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

egzemplarz bezpłatny

www.katywroclawskie.pl

Wspólnie tworzymy
#ZieloneKąty
• str. 6-7

Zespół żłobko-przedszkolny oficjalnie
otwarty • str. 8

Narodowe Święto
Niepodległości
• str. 12

100 dni za nami
– wywiad
• str. 5
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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

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.

Dofinansowanie dla
kąckich bibliotek
13 750,00 zł – właśnie taką kwotę otrzymają biblioteki publiczne w gminie Kąty Wrocławskie na zakup książek. Wniosek o dofinansowanie do zakupu nowych publikacji został
pozytywnie rozpatrzony przez Bibliotekę Narodową, a biblioteka jeszcze w tym roku dokona zakupu nowych pozycji. W związku z tym zachęcamy czytelników do składania propozycji lektur do zakupu.

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Podatniku, pamiętaj
o terminowej
zapłacie podatku
Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, u osób fizycznych podatek od nieruchomości (ustalany w drodze decyzji
przez organ podatkowy) płatny jest w ratach, w terminach:
• do 15 marca,
• do 15 maja,
• do 15 września,
• do 15 listopada.

Termin ten dotyczy także zapłaty podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadkach, gdy kwota podatku od nieruchomości nie
przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty (art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Od 13 października 2021 r. koszty upomnienia wynoszą 16 złotych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
(Dz.U. z 2021 r., poz. 67).

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych
do dzierżawy
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Energooszczędne oświetlenie w Kątach Wrocławskich

Zakończono modernizację gminnego oświetlenia drogowego w Kątach Wrocławskich na ul. Brzozowej, ul. Jana Pawła II, ul. Modrzewiowej, ul. Bukowej, ul. Kołłątaja, części ul.

Staszica oraz na ul. Popiełuszki. Wysłużone oprawy sodowe o mocy 150 W zastąpione zostały przez nowoczesne
i energooszczędne oprawy LED o mocy 18W, 36 W i 55W.

Wymiana opraw pozwoli zmniejszyć koszt zużycia energii o około 70%, co przy obecnych cenach prądu zapewni zwrot kosztów modernizacji już po niecałych 5 latach.

Nowy taras przy Ruszyły prace nad nowym
świetlicy wiejskiej oświetleniem drogowym w gminie
w Sośnicy
Świetlica wiejska w Sośnicy od niedawna może pochwalić
się odnowionym tarasem. Po starych, odpadających płytkach nie ma już śladu, a na ich miejsce położony został
nowy materiał z antypoślizgową strukturą. Zdecydowanie
poprawiła się nie tylko estetyka tego miejsca, ale i bezpieczeństwo. Taras gotowy na kolejne spotkania i wydarzenia czeka na mieszkańców. Dodatkowo w ramach akacji
#ZieloneKąty na terenie wokół świetlicy posadzonych zostało 30 drzew, które odgrodzą boisko, a latem zapewnią
przyjemny cień.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza pieszym jest szczególnie ważne. Odpowiednie oświetlenie
odgrywa w tym ogromną rolę, zwłaszcza teraz, gdy dzień
staje się coraz krótszy.
Trwają więc prace nad budową nowego oświetlenia drogowego. Obecnie prace podejmowane są na odcinku drogi Samotwór – Skałka oraz na ul. Chabrowej w Smolcu. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada br.
Podobnie jest w przypadku oświetlenia zatoki autobuso-

Ponad 12 milionów
na rewitalizację
rynku w Kątach
Wrocławskich
Pod koniec października ogłoszone zostały wyniki pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach dofinasowania do inwestycji z trzech zgłoszonych przez Gminę Kąty Wrocławskie wniosków wybrany został jeden – „Rewitalizacja Rynku
w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej". W ramach rządowego projektu Gmina otrzyma na wykonanie tego zadania 12 350 000,00 zł.

wej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich w pobliżu stacji PKP, gdzie zakończenie prac planowane jest na połowę listopada.
Przekazany został już również plac budowy i wkrótce rozpoczęte zostaną roboty oświetleniowe przejść dla pieszych w miejscowości Sadków, Pełcznica, Sośnica i Zabrodzie. Dodatkowo ruszy budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Sadkowie, odcinków dróg łączących Kąty Wrocławskie i Pełcznicę oraz Kamionną i Piławę.

Remont infrastruktury sportowej

W ramach rozbudowy obszaru do rekreacji i sportu w Bogdaszowicach przeprowadzone zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu przy kontenerach szatniowych
na boisku. Prace obejmowały wykonanie utwardzenia z betonowej kostki na dojeździe i dojściach do kontenerów. Ponadto wstawiona została nowa brama wjazdowa i furtka

oraz wykopany zbiornik do zbierania deszczówki z dachów
kontenerów. Dodatkowo na terenie boiska rozmieszczone
zostały pojemniki na segregowane śmieci wraz z obudowami, które ułatwią utrzymanie terenu w należytej czystości.
Całość prac wykonała firma JOKO Jolanta Kozłowska z Oławy za kwotę 170 688,58 zł brutto.
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Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych w Gminie Kąty Wrocławskie
1-go października w Gminie Kąty Wrocławskie świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień
Osób Starszych. Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się wyjątkowa uroczystość.
Pierwszych gości zaproszeniem na poczęstunek powitał prowadzący spotkanie Michał Leński. Życzenia i podziękowania osobom starszym złożyli włodarze Gminy
i Powiatu: Burmistrz Julian Żygadło oraz Starosta Roman Potocki, a także Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Arleta Szmigielska. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Ewa Walerzak, która wierszem opisując uroki i troski codziennego życia seniora wprowadziła gości w poetycki nastrój. Szczególnie zasłużonym Seniorom wręczono wyróżnienia i dyplomy.
Część artystyczną wieczoru uświetnił chór Powiatowego
Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, wokalistka ze Studia Kreacji Muzycznej GOKiS – Zofia Kalisz wraz z instruktorem Dariuszem Orłowskim, a także zespół Anny Szul.
Porwani muzycznym klimatem goście ruszyli do tańca,
który trwał do późnych godzin wieczornych…

Ruszyło
Dolnośląskie
Centrum
Diagnostyki
i Terapii FAS
16 września br. rozpoczęło działalność
Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii FAS.
Centrum oferuje bezpłatną i kompleksową diagnostykę
dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z podejrzeniem zaburzeń FASD, a także terapię dostosowaną do ich potrzeb
w przypadku potwierdzenia diagnozy.
Opiekę nad pacjentem sprawuje wielodyscyplinarny zespół
w składzie: lekarz psychiatra, pediatra, psycholog oraz logopeda. Wsparciem objęta zostaje także rodzina na każdym etapie terapii dzieci i młodzieży. W ramach swojej
działalności Centrum przeprowadzi także kampanię informacyjno-edukacyjną, obejmującą działania profilaktyczne w zakresie FAS.

Kontakt:
Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii FAS
ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław
Rejestracja:
Tel. 798 732 307 od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-18:00
e-mail: koordynator.fasd@dopdim.pl

Czas na sezon grypowy,
czas na szczepienie
Sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a kończy
w kwietniu. Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową i można
się nim stosunkowo łatwo zarazić.
Dlatego tak ważna jest odpowiednia higiena i profilaktyka. M.in. seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę.
Szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki
niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy. Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią. Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy.
Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest
on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym
sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku. Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane.
Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność, pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.
Osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia mogą zgłosić się do jednego z wskazanych punktów szczepień, by sprawdzić dostępność szczepionki.

PUNKTY SZCZEPIEŃ W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:
Kąty Wrocławskie:
•

NZOZ Firma Lekarska KAMA s.c.
Lek. med. Marek Szewczyk, Lek. med. Katarzyna Szewczyk
1 maja 78, 55-080 Kąty Wrocławskie
Kontakt z placówką 713167304;

•

ZESPÓŁ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Staszica 9, 55-080 Kąty Wrocławskie
Kontakt z placówką 713168115

Smolec:
•

CERTAMED Sp.z o.o.
Wierzbowa 9, 55-080 Smolec
Kontakt z placówką 713168530; 508675805;

#SZCZEPIMYSIE
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Najważniejsze jest
wspólne działanie
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Od 13 czerwca, kiedy mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie w przedterminowych wyborach zdecydowali, że to Julian Żygadło obejmie
funkcję Burmistrza, minęła „magiczna studniówka”. O wyzwaniach z jakimi przyszło się zetknąć i planach na przyszłość rozmawialiśmy
z Julianem Żygadło, Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
ROZMOWA Z

Julianem Żygadło
Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
To już ponad sto dni po objęciu urzędu Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, jak ocenia Pan ten
czas i z jakimi problemami zmierzył się Pan na starcie?
Magiczne sto dni jest znanym chwytem marketingowym,
często używanym w mediach i polityce. Oczywiście na
tym nie można poprzestać, ale to chyba dobry przyczynek do oceny pierwszego okresu mojej kadencji i pracy.
Był to na pewno czas bardzo pracowity, pełen wyzwań
i licznych decyzji. Pierwszą trudnością były kwestie kadrowe i poukładanie wielu instytucji, jak np. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Był to czas powołania Zastępcy Burmistrza, dobrania wielu współpracowników,
znalezienia osób fachowych i kompetentnych w swojej
dziedzinie. Przede wszystkim stawiałem w tym zakresie
na merytoryczne przygotowanie, doświadczenie i zaufanie.
Co istotnego wydarzyło się w tym czasie z punktu widzenia mieszkańców?
Jednym z ważniejszych wydarzeń było otwarcie nowego
żłobko – przedszkola przy ulicy Sybiraków w Kątach Wrocławskich, które jest pierwszym publicznym obiektem tego typu na terenie naszej gminy. Znacznie wzbogaca to
naszą bazę oświatową, spełniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców. W tej części naszej gminy jest z tym całkiem nieźle, lecz w rejonie Smolca, Krzeptowa i obu Mokronosów występuje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki. Będziemy musieli sprostać tym potrzebom i właśnie w tym celu zaplanowaliśmy krzeptowskie
przedsięwzięcie. Ogłosiliśmy w czerwcu przetarg na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który niestety
ze względu na zbyt wysokie oferty musieliśmy unieważnić. Niemniej jednak jest to dla nas aktualnie priorytetowa inwestycja i pracujemy nad nowym przetargiem, który ogłosimy na dniach. Robimy wszystko, aby nowa placówka wystartowała we wrześniu 2024r.
Burmistrz jest organem wykonawczym, jednak jest
jeszcze Rada Miejska – jak wygląda współpraca z radnymi? Czy brak własnego zaplecza politycznego nie przeszkadza?
Oczywiście po wyborach na burmistrza trzeba było postarać się o ułożenie dobrej współpracy. Burmistrzem
zostałem w połowie kadencji w wyniku przedterminowych wyborów. Wybierany był jedynie burmistrz, natomiast Rada Miejska pozostała w takim samym składzie
i pozostanie w nim do końca tej kadencji. Oczywiście zadaniem włodarza gminy i także radnych jest ułożenie sobie jak najlepszych wzajemnych relacji, co ma niebagatelne oddziaływanie na funkcjonowanie gminy. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że moja współpraca z Radą Miejską układa się całkiem pomyślnie. A swoistym papierkiem lakmusowym owej współpracy będzie – to co się teraz zaczyna dziać – czyli projektowanie przyszłorocznego
budżetu, a później uchwalenie tegoż budżetu przez Radę
Miejską. Jednakże wierzę, że jesteśmy w stanie dojść do
kompromisu, mając na względzie wspólny cel, czyli rozwój naszej gminy.
Obwodnica Kątów Wrocławskich to temat, na którym w dużej mierze opierała się kampania wyborcza.
Mieszkańcy na nią czekają. Czy jest realna szansa,
na konkretne rozwiązania, a nie tylko plany?
Temat obwodnicy Kątów Wrocławskich to temat, który
liczony jest już w dziesiątkach lat. Dawno temu pojawiły się takie koncepcje, jednak mam poczucie, że aktualnie realnie przybliżamy się już do etapu realizacji pierwszego odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. Jestem

po rozmowach z władzami województwa, dyrekcją Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Jest dobry klimat, by wspólnie w najbliższych latach zaprojektować i wybudować
przynajmniej pierwszy niespełna kilometrowy odcinek
obwodnicy i już zacząć projektować całość tego przedsięwzięcia. Nie jest to zadanie Gminy Kąty Wrocławskie,
a Województwa, niemniej jednak z mojej strony jest wola, abyśmy jako gmina partycypowali w tej inwestycji.
Są to działania niezwykle istotne z punktu widzenia nie
tylko Kątów Wrocławskich, ale i okolicznych miejscowości, dlatego będziemy pomagali, aby zrealizować je
jak najszybciej.
Aktualnie stoi Pan przed wyzwaniem konstruowania przyszłorocznego budżetu. Czy już wiadomo, jakie będą priorytety?
Z pewnością czeka nas w przyszłym roku szereg ważnych
wyzwań inwestycyjnych. Wspomniałem już wcześniej
o budowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie, co będzie jedną z najważniejszych – jeśli nie najważniejszą – pozycją w naszym przyszłorocznym budżecie. Przymierzamy się również do rozpoczęcia budowy
– przy współudziale samorządu województwa dolnośląskiego – pierwszego odcinka obwodnicy Kątów Wrocławskich. Oczywiście mamy także niemało wydatków bieżących, dlatego też budżet na rok 2021 będzie budżetem
trudnym. Z pewnością będę kontynuował dobre projekty realizowane przez ostatnie lata. Zamierzam się skupić zwłaszcza na tych, które będą docierały do jak największej grupy odbiorców. Zadaniem gminy jest zapewnianie zbiorowych potrzeb mieszkańców i w tym kierunku zamierzam iść.

Wspomniał Pan, że przyszłoroczny budżet będzie trudny do ułożenia. Czy są jakieś plany na pozyskiwanie
środków zewnętrznych?
Zadania, które do tej pory kontynuowaliśmy, realizujemy
i rozliczamy w wielu przypadkach były dofinansowane z zewnętrznych grantów. Dzisiaj jednak patrzymy w przyszłość
i zastanawiamy się, co będzie z Polskim Ładem. W pierwszym rozdaniu udało nam się uzyskać ponad 12 mln dofinansowania na rewitalizację rynku w Kątach Wrocławskich.
Liczymy również na Krajowy Plan Odbudowy, na który czekają wszystkie polskie samorządy, a także na inne fundusze rządowe. Będziemy starali się pozyskiwać zewnętrzne pieniądze z różnych źródeł, aby móc dzięki temu zrealizować jak najwięcej inwestycji.
Sporo zmian również w obszarze kultury i sportu. Jaki jest plan w tym zakresie?
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w ostatnich latach bardzo
się rozrósł. W tej chwili w jego skład wchodzi aż 7 obiektów.
Plan jest na rozdzielenie tej instytucji na dwie placówki, osobno zajmującą się sportem i kulturą. Powołany został nowy
Dyrektor, który mam nadzieję uporządkuje wiele kwestii.
Jakie Kąty Wrocławskie chciałby Pan zobaczyć za dwa lata?
Kąty Wrocławskie moich marzeń jako gmina, to przede
wszystkim wspólnota mieszkańców, którzy czują, że taką wspólnotę tworzą. To wspólnota, która widzi, że działania gminy są realizacją wspólnego interesu wszystkich
mieszkańców. Mam nadzieję, że jeśli nasza gmina będzie
realizowała nawet najważniejsze przedsięwzięcia infrastrukturalne, to zawsze w tle będzie widoczna wspólnota.
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Wspólnie tworzymy
#ZieloneKąty
W piątek, 29 października, przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich
odbył się ekologiczny piknik edukacyjny, który stanowił zwieńczenie pierwszej edycji
#ZielonychKątów. Gmina Kąty Wrocławskie wspólnie z partnerami posadziła w ramach
akcji blisko 120 drzew i rozdała ponad 130 sadzonek mieszkańcom.
#ZieloneKąty to akcja wspólnego sadzenia drzew w Kątach
Wrocławskich, która zainicjowana została przez Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. Ideą przedsięwzięcia
jest tworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni do życia i pracy przy dużym współudziale społeczności lokalnej i biznesu. Podejmowane działania mają również na celu edukację, zwłaszcza młodego pokolenia, w zakresie ochrony środowiska i dbania o zielone tereny wokół nas. Wydarzenie
ma charakter edukacyjny – propaguje proekologiczną postawę oraz integruje lokalną społeczność wokół wspólnego celu. Pokazuje również, jak ważną rolę pełni społeczna
odpowiedzialność biznesu.
Do wydarzanie dołączył Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz firmy związane z gminą – TAURON
Dystrybucja, Nestlé PURINA, PM Group, Cedo, Mount
Park, Röben Polska oraz Alba, które aktywnie włączyły
się w tworzenie zielonej przestrzeni w gminie Kąty Wrocławskie. W ramach współpracy firmy przekazały gminie środki finansowe, za które zakupiono drzewa. Dzięki
wsparciu wolontariuszy z firmy Nestlé PURINA, PM Group oraz Cedo, a także więźniów z Zakładu Karnego nr 2
z pomocą profesjonalistów drzewa posadzone zostały,
m.in. w Kątach Wrocławskich, Sośnicy, Jurczycach, czy
Nowej Wsi Wrocławskiej.
– Wydarzenia tego typu pozwalają budować wspólnotę,
która jednoczy się wokół przyrody i jej ochrony. Cieszę się,
że nasza akcja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem
ze strony firm zlokalizowanych na terenie naszej gminy.
Przy współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz partnerami komercyjnymi udało nam
się zgromadzić sumę, która pozwoliła na zakup blisko
120 drzew. Liczę na to, że przerodzi się to w cykliczny projekt, który pomoże stworzyć w naszej gminie przyjazne
i zielone miejsce do życia – mówi Julian Żygadło, Burmistrz
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Dzięki firmie TAURON Dystrybucja przy wsparciu GOKiS
Kąty Wrocławskie, oprócz sadzenia drzew, wydarzenie
miało również wymiar edukacyjny. Obok hali przy ulicy Brzozowej w Kątach Wrocławskich odbył się piknik
ekologiczny „Drzewa mają megaMoc”, w którym udział
licznie wzięły dzieci i młodzież z okolicznych przedszkoli i szkół. Była to nie tylko doskonała okazja do dobrej
zabawy, ale również do tego, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologii oraz bezpiecznego posługiwania się prądem.
– Dla dzieci przygotowaliśmy zabawy i zajęcia dotyczące
ekologii, ale również bezpieczeństwa przy urządzeniach
elektrycznych. Najmłodsi mogli uczestniczyć w warsztatach z kreatywnego przetwarzania odpadów, a także
wziąć udział w ekoquizie czy zamienić się w projektantów
ekologicznej mody – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy
TAURON Dystrybucja.
Program przewidywał również szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, czy prelekcje i fachowe doradztwo z zakresu sadzenia drzew, a w szczególności sadzenia w pobliżu linii energetycznych. Dodatkowo w trakcie
wydarzenia można było w bezpieczny dla środowiska sposób zutylizować niepotrzebny sprzęt elektroniczny, a w zamian za elektroodpady otrzymać sadzonkę krzewu ozdobnego. Chętnych nie brakowało, kontener na elektrośmieci zapełnił się szybko, a łącznie rozdanych zostało ponad
130 sadzonek, które mieszkańcy posadzić będą mogli na
własnych posesjach.
Podczas pikniku miało miejsce również symboliczne zamknięcie całej akcji. We wspólnym sadzeniu pamiątkowego drzewa przed Szkołą Podstawową nr 2, udział wziął
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło,
Zastępca burmistrza Patryk Hałaczkiewicz oraz przedstawiciele firm partnerskich. Dąb otrzyma imię, które widnieć
będzie na umieszczonej obok tablicy.

Wspólne posadzenie pamiątkowego dębu z udziałem władz gminy oraz przedstawicili firm partnerskich

Sadzenie drzew w Nowej Wsi Wrocławskiej z udziałem pracowników
Nestle PURINA oraz PM Group

Sadzenie drzew w Sośnicy
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współorganizator

partner tytularny

Burmistrz Julian Żygadło, Zastępca Burmistrza Patryk Hałaczkiewicz oraz przedstawiciele firm partnerskich

Część Grupy TAURON, zajmująca się dystrybucją
oraz przesyłaniem energii. Odpowiedzialna za rozwój,
użytkowanie i utrzymanie sieci elektroenergetycznych
na terenie południowej Polski. Wykorzystuje nowoczesne
rozwiązania technologiczne, aby zapewnić klientom
ciągłość dostaw energii.

złoci sponsorzy

Sadzenie drzew w Kątach Wrocławskich z udziałem pracowników Cedo, Mount Park oraz Burmistrza
FOT. TAURON DYSTRYBUCJA

Mountpark Logistics EU Sarl jest spółką joint venture
pomiędzy USAA Realco-Europe Holdco,
BV i Mountpark Finco Sarl, która powstała,
aby rozwijać obiekty logistyczne w całej Europie,
ze szczególnym uwzględnieniem rynków Wielkiej Brytanii
oraz Europy Zachodniej i Środkowej.
W Polsce Mountpark jest w trakcie realizacji parków
logistycznych we Wrocławiu i w Strykowie.

Chętnych na energetyczne doświadczenia nie brakowało

Chętni mogli zmierzyć swoją energię na specjalnym rowerze

FOT. TAURON DYSTRYBUCJA

Ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy

Cedo Sp. z o.o. to firma z ponad 25-letnim stażem
w Polsce, która mieści się w Kątach Wrocławskich.
Zajmuje się wytwarzaniem artykułów gospodarstwa
domowego – worków na śmieci, woreczków
do mrożenia, czy papieru do pieczenia. Kieruje się
zasadami zrównoważonego rozwoju – przy produkcji
wykorzystywane są materiały z recyclingu.

Ekologiczne prace plastyczne w wykonaniu dzieci

PM Group w Polsce to ważna część należącej
do pracowników międzynarodowej firmy projektowo
– inżynierskiej. Od prawie 50 lat z sukcesem
zarządza kompleksowymi projektami inwestycyjnymi,
projektuje procesy technologiczne, oferuje wielobranżowe
usługi projektowe i inżynierskie oraz zarządzania budową
dla wiodących międzynarodowych firm.

FOT. TAURON DYSTRYBUCJA

FOT. TAURON DYSTRYBUCJA

W Nowej Wsi Wrocławskiej powstała najnowocześniejsza
w Europie fabryka Nestlé Purina PetCare. To już trzecia
w Europie Centralnej fabryka tej firmy produkująca
karmę dla zwierząt domowych. Fabryka PURINA PetCare
w Nowej Wsi Wrocławskiej otwarta została w 2015 r.,
ale inwestycja rozłożona została na kilka etapów. W fabryce
produkowana jest obecnie mokra karma dla kotów takich
marek jak Friskies, Gourmet, Pro Plan, One, Felix.

srebrny sponsor

Uczestnicy mogli zaprojektować własne eko stroje

Warsztaty robienia ekologicznych karmników dla ptaków oraz lasu w słoiku
FOT. TAURON DYSTRYBUCJA

Röben to jeden z wiodących producentów ceramiki
budowlanej na świecie. Z lokalnych złóż gliny powstają
cegły, płytki klinkierowe, dachówki i akcesoria
dachowe. Wyjątkowa linia produktów łączy tradycyjny
materiał z doskonałymi parametrami technicznymi,
ekologicznością, najnowocześniejszymi rozwiązaniami
technologicznymi i długoletnim doświadczeniem.

brązowy sponsor

Nie zabrakło również quizów i konkursów

ALBA Group jest jednym z światowych liderów branży
gospodarki odpadami i recyklingu, ochrony środowiska
oraz handlu surowcami wtórnymi.
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Uroczyste otwarcie Przedszkola Publicznego nr 2
oraz pierwszego Publicznego Żłobka w Kątach Wrocławskich
W Dniu Edukacji Narodowej miało miejsce
uroczyste otwarcie Przedszkola Publicznego nr 2 oraz Gminnego Żłobka „Skrzat”. Nowo wybudowany obiekt żłobko-przedszkola przy ul. Sybiraków to pierwsza placówka
tego typu w Kątach Wrocławskich i długo
wyczekiwany przez mieszkańców projekt.
Zespół żłobko-przedszkolny w Kątach Wrocławskich, który
powstał przy ulicy Sybiraków to nowoczesny obiekt, który
przystosowany został na potrzeby 200 dzieci przedszkolnych i 50 żłobkowiczów. Placówka ruszyła wraz z początkiem września i od samego początku cieszy się ogromnym
zainteresowaniem rodziców.
Jest to jedna z ważniejszych inwestycji w naszej gminie, która stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców i zachodzące w naszej gminie zmiany demograficzne. W tej chwili żłobek mamy w całości wypełniony, natomiast w przedszkolu mamy już 171 dzieci. Koszt inwestycji wyniósł około 17,5 mln zł, jednak liczba podopiecznych, którą już w tej
chwili posiada zarówno żłobek, jak i przedszkole, potwierdza, że były to dobrze wydane pieniądze. Z pewnością na
tej inwestycji nie poprzestaniemy i już przygotowujemy
się do kolejnych projektów tego typu m.in. placówki szkolno-przedszkolnej w Krzeptowie – mówi Burmistrz Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.
Uroczystość rozpoczęto od symbolicznego przecięcia
wstęgi przez Burmistrza Juliana Żygadło, dyrektor żłobka
Alicję Nawrocką, dyrektor przedszkola Alicję Szymańską
oraz współwłaściciela firmy „Turpis” Łukasza Czajdę. Burmistrz Julian Żygadło w imieniu gminy przekazał najmłodszym wymarzone prezenty, w tym ułatwiający pracę żłobka czteroosobowy wózek spacerowy. Uroczystość uświetnił spektakl teatralno-taneczny w wykonaniu zerówkowiczów. W uroczystości otwarcia udział wzięli m.in. włodarze
gminy, a także przedstawiciele powiatu Wicestarosta Andrzej Szawan oraz Radni Powiatowi, Radni Rady Miejskiej,
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zaprzyjaźnieni burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciel Wojska Polskiego, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciele
firmy „Turpis” – realizatora inwestycji.
Podczas wyjątkowego dla nas i pierwszego w tych murach
– Święta Edukacji Narodowej – w imieniu obecnych oraz
przyszłych przedszkolaków składam podziękowania i wyrażam naszą wdzięczność za to miejsce.[…] Obiecuję zatem w imieniu swoim oraz moich współpracowników, że
dołożymy największych starań, aby te piękne mury wypełniały radość i szczęście, a wokół nas rozbrzmiewał zewsząd
śmiech dzieci i tylko pozytywne emocje – podsumowała
Alicja Szymańska, dyrektor przedszkola.

Jubileusz 75-lecia Szkoły w Małkowicach
14 października w świetlicy wiejskiej w Małkowicach w Dniu Edukacji Narodowej odbyła się wyjątkowa uroczystość związana z obchodami Jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej w Małkowicach. Akademię uświetniły występy artystyczne podopiecznych placówki.
W uroczystości wziął również udział Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Julian Żygadło.

Szkoła Podstawowa w Małkowicach, dzięki mobilizacji
lokalnej społeczności i wsparciu ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Bartoszewicza, rozpoczęła swoją działalność w 1946r. Szkoła, oprócz podstawowej funkcji
pedagogicznej, szybko stała się również lokalnym centrum życia kulturalnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów oraz kadry pedagogicznej przez lata

systematycznie poprawiany był stan techniczny obiektów, unowocześniana baza szkoły, a także systematycznie rozszerzany zakres podejmowanych działań dydaktycznych. Dzięki staraniom obecnej pani dyrektor Iwony Iwanków oraz mieszkańców, w najbliższym czasie
w szkole zbudowana zostanie długo wyczekiwana sala gimnastyczna.

75-lecie szkoły było dobrą okazją do wspomnień dotyczących osiągnięć szkoły, do prezentacji planów na przyszłość, a także podziękowań dla całego grona pedagogicznego i wszystkich osób, które codziennie wkładają ogromny trud w zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania
placówki i edukację młodego pokolenia mieszkańców
gminy.
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KRZYŻÓWKA
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1. 	Roślina z rodziny bukowatych
z owocami ukrytymi w kolczastej
kuli
2. Najstarszy wiekiem członek rodziny
3. 	Placówka opiekuńczo-wychowawcza
dla dzieci wieku 3-6 lat
4. Polska odzyskała ją w 1918 roku
5. 	Sekwencyjna historia obrazkowa,
często z dodanym tekstem
6. 	Morska lub drogowa,
służy do oświetlania
7. 	Narodowy sport i tradycyjna
sztuka walki Korei
8. 	Instytucja kultury, która gromadzi
i przechowuje książki
9. 	Np. tarantula, często wykorzystywany
jako symbol halloween
10. 	Pierwotna nazwa
Kątów Wrocławskich
11. 	Zajęcia praktyczne doskonalące
umiejętności artystyczne

4
5
6
7
8
9
10
11

FOT. GOKIS

Kąckie Zabytki Warsztaty
– Pałac
komiksowe
w Samotworze

Nazywała się Thiemdorf. Niestety sama wioska, jak i pamięć o niej zaginęła. Co się z nią stało? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy czwartkowych warsztatów komiksowych w Regionalnej Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich.
Podczas warsztatów zwiedziliśmy dawne miejskie więzienie, wysłuchaliśmy legendy o zapomnianej przez
wszystkich wsi, a później słowo zamieniliśmy w obraz.
Prowadzący przybliżyli tło historyczne oraz etapy i techniki powstawania komiksu. Celem zajęć było stworzenie historii rysunkowej, która byłaby odpowiedzią na pytanie, co spowodowało zniknięcie wsi. Uczestnicy mieli mnóstwo świetnych pomysłów, które zaowocowały
pięknymi pracami.
Kolejna edycja warsztatów odbędzie się 18 listopada.

FOT. GOKIS

FOT. WIESŁAW JUREWICZ

Dawno dawno temu, w czasach średniowiecza nieopodal drogi do Kilianowa
w pięknym lesie była sobie osada.

Bliska historia – czyli lekcje w Regionalnej Izbie Pamięci
FOT. GOKIS

Folwark z pałacem stanowią główną część
wsi. Zabudowania folwarczne poprzedzają
obiekt pałacowy. Na teren majątku prowadzi brama z 1866r. zdobiona tarczą herbową Richthofena.
Pałac stanowi interesujący przykład architektury klasycystycznej w skali całego Dolnego Śląska – zwłaszcza ze
względu na typowe dla klasycyzmu rozwiązania. Rezydencję wzniesiono między 1776-1781r., najprawdopodobniej
wg projektu Karla Gottharda Langhansa, jednego z najważniejszych przedstawicieli wczesnego klasycyzmu w architekturze Prus. Pałac położony jest na skarpie nad Strzegomką – to murowana budowla trzykondygnacyjna z wysokim przyziemiem. W 1919r. pałac przebudowano pod
kierunkiem architekta Ericha Graua z Wrocławia, który zaprojektował nowy szczyt elewacji ogrodowej, lukarny, podział wnętrz, przebudował ciągi komunikacyjne. W 1973r.
odremontowano salon, uporządkowano tarasy i odmalowano elewacje. Jednak dopiero remont trwający przez kilka ostatnich lat przywrócił pałacowi dawny blask.

Jest takie miejsce w kąckim Rynku, obok którego nie
można przejść obojętnie. Regionalna Izba Pamięci prowadzi szeroką działalność, której celem jest pielęgnowanie lokalnej historii i jej popularyzacja wśród mieszkańców naszej gminy. Izba Pamięci dostępna jest dla zwiedzających przez pięć dni w tygodniu, od wtorku do soboty (wt., śr., pt. – 8:00-16:00; czw. – 12:00-18:00; sob.
10:00-16:00). Aktualnie możecie w niej Państwo zobaczyć wystawę stałą „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do
Kątów Wrocławskich”, która jest zapisem zmian społecznych, związanych z pierwszymi latami powojennymi na
ziemiach zachodnich.
Poza działalnością wystawienniczą, Regionalna Izba Pamięci prowadzi również projekty edukacyjne, są to m.in.:
lekcje muzealne – poświęcone historii regionalnej oraz

warsztaty tematyczne „Kreatywnie z Izbą Pamięci” (warsztaty komiksowe, manualne – słowiańskie lalki motanki, pająki bożonarodzeniowe).
Niezmiernie cieszy zainteresowanie ze strony najmłodszych zwiedzających ze szkół i przedszkoli, którzy w Izbie
Pamięci mogą „dotknąć” historii – dosłownie i w przenośni,
ponieważ każdy eksponat jest na wyciągnięcie ręki. Dzieci
mogą nakręcić mechanizm dawnego zegara, zważyć coś
na starej, sklepowej wadze, przekonać się, jak ciężka była
praca na roli i ile wysiłku trzeba było włożyć w zwyczajne
czynności domowe typu pranie.
Ważnym punktem zwiedzania jest również odtworzona
na ścianie mapa Friedricha Bernharda Wernera, śląskiego rysownika, dzięki której możemy przenieść się w czasie do XVIII wieku i podziwiać ówczesną panoramę miasta.
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Słowiańskie Święto Plonów
W niedzielny wieczór Gminny Ośrodek Kultury i Sportu za sprawą Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA wypełniły ludowe melodie.
FOT. GOKIS

FOT. GOKIS

W repertuarze znalazły się utwory nawiązujące do Słowiańskiego Święta Plonów w oryginalnych aranżacjach szefa zespołu Piotra Lerocha. W przerwach głos zabrał znawca kultury słowiańskiej Marcin Gniewomir Gizka, który przybliżył
słuchaczom charakterystykę rodzimych bóstw, rytuałów
i obrzędów, związanych ze zbiorami oraz Świętem Dziadów.
FOT. GOKIS

Zero-waste,
czyli wietrzymy
szafy
Pierwsze jesienne wietrzenie szaf już za nimi! Mieszkańcy gminy chętnie wzięli udział
w akcji.

Noc bibliotek

Wśród dwudziestu stoisk, kupujący mogli znaleźć prawdziwe modowe perełki i wymienić garderobę na „lepszy
model”, a wszystko to w duchu zero-waste i w trosce o nasze środowisko. Dla spóźnialskich mamy dobrą wiadomość: kolejna okazja na upolowanie wymarzonego stroju już 20 listopada!

8 i 15 października w naszych bibliotekach
w Smolcu i w Kątach Wrocławskich po raz
kolejny odbyła się Noc Bibliotek, tym razem
pod znakiem kosmosu. Kolejna edycja już
5 listopada.

Bogata oferta
FOT. GOKIS

Gość specjalny, Pan Wojtek rozpoczął opowieściami
o wszechświecie i jego tajemnicach. Wśród takich tematów nie mogło zabraknąć tegorocznego Patrona Roku
– Stanisława Lema. I tu prawdziwym fanem literatury fantastycznej okazał się również prowadzący, który opowiedział dzieciom o tym, kim chciał zostać młody Stanisław,
ile znał języków obcych, a nawet co lubił jeść. Następnie
uczestnicy mieli okazję programować lego-robota. Do zabawy dołączyły również ufoludki Edzi-x i Zing, które szybko zdobyły sympatię dzieciaków. A w oczekiwaniu na pizzę Edzi-x i Zing wspólnie z dziećmi zatańczyli kosmiczną
wersję Macareny. Na koniec dzieci zostały podzielone na
grupy i tworzyły kreatywne prace plastyczne – układ słoneczny. To był kooosmiczny wieczór!

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach
Wrocławskich od września realizuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych skierowanych
do dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów, na którą składają się m.in. zajęcia
artystyczne, muzyczne, sportowe i rekreacyjne.

FOT. GOKIS
FOT. GOKIS

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele – instruktorzy i specjaliści w swoich dziedzinach: artyści plastycy,
muzycy, pedagodzy.
Aktualna oferta Ośrodka to:
• Studio Sztuki Wizualnej: ceramika, plastyka, rękodzieło, malarstwo;
• Studio Estetyki Ruchu: taniec nowoczesny, jazz, balet;
• Studio instrumentalne: skrzypce, gitara, pianino, keyboard, perkusja, saksofon,
• Studio wokalno-instrumentalne: studio kreacji muzycznej, wokal;
• Studio teatralne: teatr;
• Studio aktywny senior.
Poza ofertą zajęć stałych, uczestnicy mogą skorzystać również z odbywających się cyklicznie warsztatów i autorskich
projektów, przygotowanych przez kadrę instruktorską zarówno Ośrodka, jak i biblioteki i Izby Pamięci.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.
gokiskwr.pl lub pod numerem telefonu 71 316-61-41.
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Zapaśnik ze Smolca
Wicemistrzem Polski!
FOT. H. KURYŚ

Sportowcy z naszej gminy odnoszą sukcesy
w wielu dyscyplinach. Tym razem czas na
zapaśnika Bartłomieja Klimka, który z Mistrzostw Polski wrócił z tytułem Wicemistrza Polski seniorów.

Młodzi
szczypiorniści
z Pucharem
w Świdnicy
W trzydniowym turnieju o Puchar Prezesa
Firmy Juan w Świdnicy rywalizowało siedem ekip z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Większość
spotkań była bardzo wyrównana i na wysokim poziomie.
Z kompletem sześciu zwycięstw najlepsi okazali się młodzi
szczypiorniści z Kątów Wrocławskich. Druga lokata przypadła ekipie ŚKPR-u 2010 Świdnica, a trzecia Siódemce
Miedzi Legnica.
FOT. MIROSŁAW RZEPKA

Wychowanek trenera Hieronima Kurysia przeszedł przez
eliminacje grupowe z najlepszym wynikiem.
Zapaśnik ze Smolca po bardzo dobrych walkach i pewnej wygranej w półfinale z Bartoszem Rajterem okazał
się najlepszy w swojej grupie eliminacyjnej. W finale Mistrzostw Polski, które odbyły się w Kostrzyniu nad Odrą
zmierzył się z zawodnikiem Sobieski Poznań Edgarem
Babayanem. Walkę zakończył zdobywając tytuł Wicemistrza Polski seniorów na rok 2021.

Medale młodzików w badmintona
Krajowy Turniej Młodzika Młodszego w Wieliczce zakończyliśmy z dwoma złotymi medalami w grze podwójnej i mieszanej dla Kątów Wrocławskich.

w grze mieszanej Weronika Hoszowska z Bronisławem
Skórą (UKS AB Kraków).

Złoto naszej zawodniczki na
międzynarodowym turnieju badmintona!
Zwycięzcami gry mieszanej w turnieju Slovak Youth International 2021 w Trencinie zostali Weronika Hoszowska (UKS

GOKiS Katy Wrocławskie) i Bronisław Skóra (AB Kraków), którzy w finale gry mieszanej pokonali parę czesko-słowacką.

Sukces kąckich taekwondzistów
FOT. JAKUB JAGIELSKI

FOT. JAKUB JAGIELSKI

ta Taekwondo ITF (2017) i nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich.
Adriana Hawliczek – złoty medal (walka semi contact)
Piotr Zieliński (nauczyciel w szkole SP2) – złoty medal (walka light contact)
Maja Ranosz – srebrny medal (układy formalne 10-7 cup)
Piotr Zieliński – srebrny medal (techniki specjalne)
Maciej Sobiecki – srebrny medal (walka semi contact)
Paulina Karp – brązowy medal (walka light contact)
Paulina Rudzka – brązowy medal (walka light contact)

„Na krańcu tęczy”
w Nowej Wsi
Wrocławskiej
W Nowej Wsi Wrocławskiej odbyła się 7 edycja Turnieju
Międzygminnego o Puchar Przechodni Prezesa Fundacji
,,Na krańcu tęczy’’. Od 7 lat w rywalizacji udział biorą zespoły rodzinne reprezentujące mieszkańców Gminy Kąty
Wrocławskie i Mietków.
Tym razem stacje z zadaniami przygotował Klub Młodego
Wolontariusza REPLIKON, działający przy Fundacji. W jury zasiadła Anna Skórczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, Andrzej Pieruszka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mietków, a także sołtysi wsi
Gądów, Nowa Wieś Wrocławska i Milin. Rywalizacja była
zacięta, a uczestnicy – niezależnie od wieku – dawali z siebie wszystko. Całość osłodziły przepyszne ciasta upieczone przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Wrocławskiej. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali nagrody,
a puchar na kolejny rok został w Gminie Kąty Wrocławskie i zdobi świetlicę wiejską w Gądowie.
FOT. JAKUB JAGIELSKI

W pierwszych dniach października w Będzinie odbyły
się Mistrzostwa Polski w Taekwon-do ITF. Udział w nich
wzięli reprezentanci klubu UKS Samuraj. Na podium stanęli mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich.
Cała ekipa dzielnie walczyła, czego efektem były 2 złote,
trzy srebrne i dwa brązowe medale. Mimo zmęczenia
oraz długich godzin spędzonych w ,,Będzin Arenie” kącka reprezentacja nie zapomniała o gminie i na podium
stanęła z gminną flagą. Medaliści na swój sukces trenowali pod okiem Kamila Śmigielskiego, Wicemistrza świa-

FOT. MIROSŁAW RZEPKA

FOT. GOKIS

W grze podwójnej sukces odniosła Weronika Hoszowska
z Nikolą Płuchowską (MKS Spartakus Niepołomice) oraz
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