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#Szczepimysię
Informujemy, że podczas tegorocznych Dożynek Gmin-
nych skorzystać będzie można ze szczepienia przeciw-
ko COVID-19. Na placu dożynkowym zostanie urucho-
miony mobilny punkt szczepień. Chętni będą mogli za-

szczepić się jednodawkową szczepionką firmy Johnson  
& Johnson. Dla młodzieży przygotowano szczepionkę Pfizer. 
Mobilny punkt szczepień organizowany jest przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Skałce.

Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej.
Przypominamy, że od 1 lipca 
2021 roku w środy wydłużone 
zostały godziny pracy  
Urzędu Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich. Urząd czynny jest 
do godziny 17.00.
Aktualne 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

Liczymy się dla Polski
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Przypominamy, że dokonanie 
spisu jest obowiązkowe. Codziennie w godzinach pracy urzędu działa Gminne Biuro Spi-
sowe. Nasi pracownicy służą pomocą w wypełnieniu internetowego formularza spisu.

Nowy zespół  
przedszkoln0- 
-żłobkowy rusza  
już od września
Zakończyły się czynności odbiorowe nowo wybudowane-
go obiektu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków 
w Kątach Wrocławskich. Od września w placówce pojawią 
się już pierwsi podopieczni. Docelowo opieką może zostać 
objętych 200 dzieci przedszkolnych w ośmiu grupach oraz 
50 dzieci żłobkowych w dwóch grupach. Obiekt został wy-
posażony m.in. w zestawy meblowe, dotykowe ceramiczne 
tablice interaktywne i zabawki, a do dyspozycji najmłod-
szych zostały oddane dwa osobne place zabaw oraz sala 
z „magicznym dywanem” i sześcianem wspinaczkowym.
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Kanalizacja
Kontynuowane są prace przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. 

Obecnie wykonywane są roboty kanalizacyjne w drodze 
gminnej ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z al. Konwalio-
wą w kierunku Mokronosu Dolnego. Trwają również pra-
ce w ulicy Jodłowej – zlewnia P5-MG, gdzie wykonywane są 
odcinki kanalizacyjne, umożliwiające mieszkańcom w przy-
szłości przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej. Do 
tej pory generalny Wykonawca wybudował już sieci kana-
lizacyjne na zlewni P2 w ulicy Słonecznej, Pogodnej, Rado-
snej wraz z pobocznymi ulicami oraz na zlewni P1 – w ale-
jach kwiatowych (Konwaliowa, Róż, Bzowa, Fiołkowa, Ma-
ków, Liliowa itd.). Zostały wykonane również prace kanali-
zacyjne na zlewni P8-MG koło boiska. W dniu 19.08.2021 r. 
został wykonany przecisk pod ulicą Wrocławską przy wia-
dukcie autostradowym. Rozpoczęto przygotowania do bu-
dowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni, które zostaną 
wykonane po pracach kanalizacyjnych na zlewni P2 (obszar 
ulic Pogodna, Słoneczna, Radosna) oraz zlewni P1 w ob-
szarze ulic kwiatowych.

Nowy garaż  
dla OSP w Smolcu
Julian Żygadło, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
podpisał umowę z firmą C-Vertical z Wrocławia na budowę 
garażu 2-stanowiskowego dla potrzeb Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Smolcu. Budynek powstanie obok istniejącej 
remizy strażackiej. Umowa opiewa na kwotę 710 585,55 zł  
brutto, a termin realizacji inwestycji został wyznaczony  
do 15 grudnia 2021 r.

Budowa ul. Sybiraków 
Zadanie obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej o dłu-
gości 361 m, obustronnych chodników, ścieżki rowero-
wej, odwodnienia kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego, kanału teletechnicznego, wdrożenia doce-
lowej organizacji ruchu oraz wykonanie parkingu wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem. 
Obecnie wykonano podbudowę z masy bitumicznej oraz 
ułożono krawężniki dla drogi rowerowej i chodników. 
Rozpoczęły się prace brukarskie polegające na ułożeniu 
nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i miej-
scach postojowych wzdłuż drogi. Rozpoczęto prace przy 
budowie parkingu.
Zadanie jest dofinasowane w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

Zakończono 
remont ul. Polnej 
w Samowtorze
Prace obejmowały wymianę nawierzchni ze starej kostki 
kamiennej na nawierzchnię asfaltową. Dodatkowo wzmoc-
niona została podbudowa i wykonana korekta krawężni-
ków. Do utwardzenia pobocza wykorzystane zostały od-
zyskane materiały kamienne. W zakres zadania wchodzi-
ło również udrożnienie kanalizacji odwodnieniowej, ko-
rekta wpustów deszczowych oraz regulacja infrastruktu-
ry towarzyszącej.

Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych 
ulicy Storczykowej i ulicy Różanej
Trwa procedura przetargowa. 
Planowane prace będą polegać na wykonaniu nawierzch-
ni w ciągu pieszo-jezdnym oraz zjazdów z kostki beto-

nowej wibroprasowanej wraz z wykonaniem konstruk-
cji podbudowy, instalacją krawężników oraz obrzeży be-
tonowych.

Remont drogi nr 107212D  
na odcinku Gniechowice – Górzyce
Zadanie polegało na rozbiórce istniejącej uszkodzonej 
nawierzchni bitumicznej, frezowaniu nawierzchni bi-
tumicznej w miejscu zniszczonych krawędzi jezdni, prze-
łożeniu chodnika po regulacji krawężników, wykonaniu 
remontu masami bitumicznymi miejsc po oczyszcze-

niu i frezowaniu oraz demontażu i ponownym montażu 
oznakowania pionowego. Termin realizacji 30.07.2021 r. 
Zadanie zakończono i wyznaczono termin odbioru. Re-
mont został dofinasowany w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

Nowe  
oświetlenie 
drogowe
Zakończone zostały prace związane 
z budową nowego oświetlenia drogowego 
w Smolcu na ul. Dębowej i Miodowej oraz 
w Kątach Wrocławskich przy przejściach dla 
pieszych na ul. Nowowiejskiej i Popiełuszki 
w rejonie sklepu sieci Biedronka.

Aktualnie prowadzone są prace przy budowie doświetlenia 
przejść dla pieszych w miejscowości Pełcznica, Sadków, So-
śnica, Zabrodzie, jak również oświetlenia drogowego zatoki 
autobusowej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich w po-
bliżu stacji PKP, ul. Lipowej w Gniechowicach, ul. Ogrodowej 
w Sadkowie, ul. Chabrowej w Smolcu. Powstaje także oświe-
tlenie odcinków dróg łączących Kąty Wrocławskie i Pełczni-
cę, Skałkę i Samotwór oraz Kamionną i Piławę.
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Dotacje  
do wymiany 
źródła 
ogrzewania
Wznowiony został nabór wniosków w gmin-
nym programie dotacji do wymiany syste-
mu ogrzewania. 
Dofinansowanie obejmuje trwałą zmianę źródła ogrzewa-
nia opartego na paliwie stałym na nowy, ekologiczny sys-
tem oraz instalację odnawialnych źródeł ciepła.
Likwidacja pieca i rozpoczęcie inwestycji może nastąpić 
dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie, pracownik Urzę-
du Miasta i Gminy przeprowadzi oględziny, podczas któ-
rych sprawdzi czy w mieszkaniu (domu) znajduje się piec 
na paliwo stałe przeznaczony do likwidacji.

Powiat Wrocławski 
w strefie 
niebieskiej ASF
Powiat miejski Wrocław oraz Powiat Wrocławski objęte 
zostały obszarem ochronnym w ramach walki z Afrykań-
skim Pomorem Świń.
ASF to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na 
którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. 
W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do du-
żych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli 
i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym 
śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Wirus jest wyjąt-
kowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowu-
je właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza 
surowych, niedogotowanych produktach z mięsa wieprzo-
wego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy. Najczęst-
szym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub 
pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprze-
strzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośred-
nictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, 
skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobod-
ny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak rów-
nież przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt 
odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprze-
tworzone mięso zakażonych świń lub dzików.
W związku z wystąpieniem ASF na obszarze Powiatu Wro-
cławskiego, region ten został objęty strefą niebieską. Ozna-
cza to wprowadzenie pewnych ograniczeń i obowiązków 
względem właścicieli gospodarstw z trzodą chlewną. Dodat-
kowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu tel.: 71 347 98 20.
Lista przydatnych informacji na temat podstawowych obja-
wów ASF, dróg zakażenia, a także zakazów i nakazów znaj-
duje się na stronie www.katywroclawskie.pl.

UWAGA WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz.U.2021 poz. 
554 tj.) od 1 lipca 2021 r. powstał obowiązek składania 
deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania, do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, które posiadają źró-
dło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
Więcej informacji uzyskacie Państwo w załączonej ulot-
ce i na specjalnych stronach internetowych Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego, gdzie będziecie mogli 
Państwo przekazać deklarację w formie elektronicznej:
https://zone.gunb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-
-emisyjnosci-budynkow-faq

Zaproszenie na konsultacje Planu 
Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału 
w konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu 
Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Ten etap konsultacji społecznych trwa od 30 lipca do 15 wrze-
śnia 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych w trakcie konsul-
tacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i prze-
kazanie go do Komisji Europejskiej.
Tak jak w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Pla-
nu, również teraz zależy nam szczególnie na Państwa opi-
niach i propozycjach, ponieważ Państwa praktyczna wie-
dza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie 
wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwór-

ców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spo-
żywczym i na obszarach wiejskich oraz mieszkańców ob-
szarów wiejskich.
Dlatego pragniemy przekazać zaproszenie do udzia-
łu w kolejnym etapie konsultacji. Zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie i aktyw-
ne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośred-
nictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej po-
święconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych pro-
jektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:  
https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się web- 
ankieta.

Nowa opinia w sprawie 
inwestycji w Sadkowie
Do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wpłynęła nowa opinia Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. 

Postanowienie to negatywnie opiniuje warunki realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na ho-
dowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą na działce nr 142/21, obręb Sadków, gmina Kąty Wro-
cławskie”, pod względem wymagań higienicznych i zdro-
wotnych. Opinia ta jest wynikiem nowych dokumentów 
przedłożonych do SANEPIDU przez gminę. Wśród wnio-
sków dowodowych znalazła się analiza raportu o oddzia-

ływaniu inwestycji na środowisko sporządzona na wnio-
sek Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przez nie-
zależny podmiot Ekolog Sp. z o.o. oraz negatywna opinia 
o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. Gmina nadal oczekuje na opinię 
Wód Polskich oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska. Po otrzymaniu kompletu dokumentów w tej sprawie 
wyznaczony zostanie nowy termin konsultacji społecznych.
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Gmina realizuje  
programy pomocowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przystąpił do programów: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dzien-
nego, sfinansowany jest ze środków Gminy Kąty Wrocław-
skie pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przy-
znanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa 
– edycja 2021″. Kwota dofinansowania wynosi: 97.800 zł.
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków 
rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami po-
przez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapew-
nienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu opiekunowie 
zaangażowani na co dzień w opiekę dysponować będą 
czasem na odpoczynek, jak również załatwienie niezbęd-
nych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczo-
na nieodpłatnie.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opie-
kunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posia-
dającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wy-
żej wymienionego.
Czas realizacji projektu: sierpień 2021 – grudzień 2021.

Realizatorem opieki wytchnieniowej na terenie Gminy Ką-
ty Wrocławskie jest FUNDACJA IMAGO ul. Hallera 123 we 
Wrocławiu. Tel.: 797 996 564; 509 771 751 poniedziałek 
– piątek 10:00 do 16:00, email: agnieszka.pawlowska@fun-
dacjaimago.pl oraz martyna.rangno@fundacjaimago.pl

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 
sfinansowany jest ze środków Gminy Kąty Wrocławskie 
pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyzna-
nych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej – edycja 2021″. Kwota dofinansowania 
wynosi: 104.958 zł (sto cztery tysiące dziewięćset pięć-
dziesiąt osiem zł).
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta ja-
ko formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu 
codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym, motywowaniu osoby niepełnosprawnej do podej-
mowania aktywności życiowej oraz umożliwianiu osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społecz-
ności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, 
kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. Usługi 
asystenta są świadczone nieodpłatnie.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzecze-
nie równoważne do wyżej wymienionego.
Czas realizacji projektu: sierpień 2021 – grudzień  
2021.
Realizatorem asystentury na terenie Gminy Kąty Wrocław-
skie jest FUNDACJA BYŚ KOLOROWO ŻYŁ ul. Konwaliowa 4  
w Kątach Wrocławskich. Tel.: 506 852 028 poniedziałek- 
-piątek 10:00 do 16:00, email: byskolorowazyl@gmail.com

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w for-
mie opieki wytchnieniowej lub asystenta osoby niepeł-
nosprawnej, a także osoby chętne do podjęcia współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi jako opiekunowie 
osób zależnych proszone są o kontakt z wyżej wymie-
nionymi fundacjami lub z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Kątach Wrocławskich, tel.: 71 33 47 226; 
email: sekretariat@gopskaty.pl. Nabór do programów  
trwa.

Przypominamy, że Gmina Kąty Wrocławskie realizuje pro-
gram zdrowotny pn. „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia 
i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie”.
W budżecie gminy na rok 2021 na realizację programu 
przeznaczono 250.000 zł. W wyniku przeprowadzonego 
konkursu dotację celową otrzymał Zespół Lecznictwa Am-
bulatoryjnego w Kątach Wrocławskich.
Rehabilitacja lecznicza jest realizowana przez 5 dni w tygodniu 
w godzinach 8-18 przez powyższe podmioty. Aby korzystać 
ze świadczeń rehabilitacyjnych należy każdorazowo posiadać 
skierowanie od lekarza opieki podstawowej lub specjalisty.

Kontakt do placówki: Zespół Opieki Ambulatoryjnej, ul. Sta-
szica 9, Kąty Wrocławskie, tel. 71 316 60 21.
W ramach Programu Zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza 
(fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie” realizowane są zabiegi:
 1)  laser
 2)  jonoforeza
 3)  stymulacja
 4)  diadynamik
 5)  ultradźwięki
 6)  tens – prądy
 7)  gimnastyka

 8)  krioterapia miejscowa
 9)  terapia polem magnetycznym
 10)  Interdyn
 11)  masaż suchy
 12)  kąpiel wirowa kończyn
 13)  sollux
 14)  galwanizacja
 15)  fonoforeza

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finan-
sowanych z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie i życzymy dużo  
zdrowia.

Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców gminy
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Zmiany 
w komunikacji 
autobusowej  
na terenie  
gminy
Z dniem 21 sierpnia br. zmianie uległa organizacja komunikacji 
autobusowej na terenie naszej gminy. 

Jest to wynik umowy przewozowej o współpracy aglomeracyjnej z dnia 14 maja 2021 ro-
ku, zawartej pomiędzy Wrocławiem, Kątami Wrocławskimi, Siechnicami, Czernicą, Ko-
bierzycami i Żórawiną. 
Dotychczasowe linie aglomeracyjne o numerach 8xx zastąpione zostały przez no-
we linie strefowe o numerach 9xx, które łączą strefę KW1 gminy Kąty Wrocławskie 
z węzłami komunikacyjnymi Wrocław Nowy Dwór oraz Wrocław Oporów. Będą one 
obsługiwane m.in. przez najnowsze autobusy Mercedes-Benz Conecto. Są to pierw-
sze pojazdy tego typu w Polsce, wyposażone w nowoczesnego asystenta aktywnego  
hamowania. 
Podpisana została również umowa z nowym przewoźnikiem – firmą Markpol, która 
obsługiwać będzie linie dowozowo-szkolne na terenie naszej gminy. Umowa obej-
muje obsługę linii 80-89 taborem składającym się z 8 autobusów i jednego busa do-
wozowego na linii 85. Zapewnią one mieszkańcom wygodny dojazd do Kątów Wro-
cławskich, stacji kolejowych oraz placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie  
gminy. 
Ceny biletów i trasy autobusowej komunikacji gminnej pozostają bez zmian.

Smolec/Krzeptów/Mokronos Dolny/Mokronos Górny

Kąty Wrocławskie
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PRZEJAZDY BEZPŁATNE I ULGOWE
Do korzystania z przejazdów bezpłatnych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:

Do korzystania z przejazdów ulgowych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:

Dowodami potwierdzającymi uprawnienia do przejazdów ulgowych są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień. 
Bilety zakupić można bezpośrednio u kierowcy oraz w punktach sprzedaży przewoźnika.

Wszelkie uwagi na temat gminnej komunikacji autobusowej prosimy kierować na adres transport.zbiorowy@katywroclawskie.pl

Szczegółowe rozkłady jazdy autobusów dostępne są na stronie 
www.katywroclawskie.pl/komunikacja

Linie gminne 
–  dowozowe i lokalno/szkolne zapewniają dojazd do Kątów Wrocławskich, do stacji kolejowych oraz do placówek 

oświatowych na ternie gminy. 
Linie o numerach 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Linie strefowe 
– łączą miejscowości położone najbliżej Wrocławia z węzłami przesiadkowymi Wrocław Nowy Dwór i Wrocław Oporów. 
Umożliwiają kontynuowanie podróży komunikacją miejską Wrocławia.  
Linie o numerach 907, 909, 927L/P, 933, 947

• dzieci do lat 7,
• dzieci i młodzież ucząca się do lat 21,
•  osoby, które od dnia 1 stycznia 2021 ukończyły 66 lat, od 1 stycznia 2022  

– które ukończyły 65 lat,
• członkowie rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny,
• inwalidzi wojenni i wojskowi z przewodnikiem,
•  osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne  

do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem,

•  osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności oraz ich przewodnicy,

• osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
• weterani i weterani poszkodowani,
• kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
•  osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze 

opozycji antykomunistycznej,
• inni pasażerowie określeni w Uchwale taryfowej Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie

• studenci i doktoranci,
• uczniowie szkół policealnych do lat 24,
• renciści i emeryci,

• osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych,
•  inni pasażerowie określeni w Uchwale taryfowej Rady Miejskiej  

Kąty Wrocławskich
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Kąteckie zabytki 
– Ratusz
Ratusz umiejscowiony w sercu Kątów Wro-
cławskich pełni obecnie swoją pierwotną 
funkcję, stanowiąc siedzibę Urzędu Miasta 
i Gminy.

Pierwszy ratusz spłonął w 1624 r. i przez wiele lat umiejsco-
wiona była w tym miejscu jedynie wieża ratuszowa, waga 
miejska, studnie i kramy. Renesansowa wieża o wysoko-
ści 36 m pochodzi z 1613 r. W północnej ścianie zachowa-
ły się tablice herbowe biskupstwa wrocławskiego z XVII w. 
W części ośmiobocznej osadzono cztery figury lwów trzy-
mających tarcze herbowe. Od południa znajduje się wej-
ście główne z łukiem pełnym. Obok umieszczono tablicę 
wspominającą burmistrza Christopha Biedermanna i pię-
ciu rajców miejskich, którzy przyczynili się do przebudowy.
Obecny ratusz powstał w latach 1876-1879. Zbudowany 
został na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem, 
na którym znajduje się studnia.

Stop przemocy 
w rodzinie
Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska 
z Myślenic we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Kątach Wrocławskich przygotowuje „Dia-
gnozę problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy 
Kąty Wrocławskie”. Przedmiotowa diagnoza będzie pod-
stawą opracowania Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2022-2024.
W związku z powyższym zachęcamy do wypełniania ankiet, 
które dostępne będą na stronach Urzędu Miasta i Gminy 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wro-
cławskich w okresie 01.09.2021 do 30.09.2021. Ankiety bę-
dzie można pobrać również w wersji papierowej w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wro-
cławskich ul. Nowowiejska 4 w godzinach urzędowania.

Profilaktyczne wycieczki 
dla najmłodszych
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
zorganizowany zostały cykl wycieczek rekreacyjnych dla najmłodszych. Działania te mia-
ły charakter profilaktyczny, a ich celem było m.in. propagowanie zdrowego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Podczas tegorocznych wakacji odbyło się 6 wycieczek, w cza-
sie których oprócz atrakcji turystycznych i dużej dawki za-
bawy, nie zabrakło również zajęć profilaktycznych zwią-
zanych z tematem przeciwdziałania alkoholizmowi. Dzie-
ci odwiedziły Złoty Stok wraz ze starą kopalnią i średnio-
wieczną osadą górników, zamek w Mosznej i Minieuroland 

w Kłodzku. Uczestnicy mogli poznać również tajniki daw-
nych zawodów, korzystając z atrakcji ścieżki edukacyjnej 
„Szlakiem ginących zawodów” oraz tajemnice podziemne-
go miasta Osówka – jednej z największych kwater Hitlera. 
Dzieci mogły również spędzić aktywnie czas podczas spa-
ceru w rezerwacie „Błędne Skały”.
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Rodzinny Piknik Zdrowia
W niedzielę 15 sierpnia na terenie przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich odbył się Rodzinny Piknik Zdrowia. 
Oprócz pięknej pogody nie zabrakło dobrej zabawy i uśmiechów, zwłaszcza na twarzach najmłodszych.

Wakacyjny piknik prowadzony było przez Grupę Artystycz-
ną Maska, która zadbała o odpowiednią oprawę muzycz-
ną wydarzenia oraz organizację licznych gier i zabaw dla 
całych rodzin. Możliwością sprawdzenia się w rywalizacji 
zainteresowane były zarówno dzieci, jak i dorośli. Uczest-
nicy brali udział w zawodach tańca limbo, kręcenia hula 
hop na czas, nauce chodzenia na szczudłach i koturnach, 
czy wyścigach. Chętni mogli skorzystać również z kursów 
pierwszej pomocy z użyciem nowoczesnej technologii. Dzię-
ki specjalistycznym goglom VR można było przenieść się 
w wirtualny świat i poczuć się jak prawdziwy ratownik me-
dyczny. Dzięki temu można było na własnej skórze prze-
konać się, jak należy postępować w przypadku konieczno-
ści udzielenia pierwszej pomocy oraz zdobyć wiedzę z za-
kresu prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy stra-
żackie zrealizowane dzięki uprzejmości zastępów z OSP 
Gniechowice i OSP Małkowice. Na najmłodszych czekały 
także atrakcje dodatkowe takie, jak bańki mydlane, strze-
lanie z łuku, czy malowanie ciała. Dobre humory uwiecz-
nić można było wykonując pamiątkowe zdjęcie w fotobud-
ce, chętnych nie brakowało. 
Dodatkowo podczas wydarzenia chętne osoby skorzystać 
mogły ze szczepienia przeciwko COVID-19. W mobilnym 
punkcie szczepień możliwe było zaszczepienie się 1-daw-
kową szczepionką firmy Johnson & Johnson. Z opcji tej sko-
rzystało blisko 40 osób.

Animacje prowadziła Grupa Artystyczna Maska

Pokazy strażackie z udziałem OSP Gniechowice

Gry i zabawy dla najmłodszych Gry i zabawy pod wodzą wodzireja z grupy Maska Najmłodsi mogli poznać tajniki pracy strażaków

Z wirtualnej nauki pierwszej pomocy chętnie korzystali dorośli, jak i dzieci

Z wirtualnej nauki pierwszej pomocy chętnie korzystali dorośli, jak i dzieci

Oficjalne otwarcie pikniku przez Juliana Żygadło, Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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Regionalna Izba Pamięci najlepszym 
muzeum na Dolnym Śląsku
Radio Wrocław już po raz czwarty ogłosiło zwycięzców plebiscytu 
TOP 5 Dolnośląskich Muzeów. 

W tym roku w gronie laureatów nie zabrakło Regionalnej Izby Pamięci. Kąteckie muzeum 
zdobyło 1006 głosów i tytuł najciekawszego muzeum naszego regionu.
Regionalna Izba Pamięci mieści się w centrum Kątów Wrocławskich, w budynku dawne-
go kościoła ewangelickiego i zaprasza na wystawę stałą „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth 
do Kątów Wrocławskich”.  Wstęp do muzeum jest bezpłatny.
Godziny otwarcia wystawy: wtorek, środa, piątek 8-16; czwartek 12-18; sobota 10-16; 
niedziela, poniedziałek – nieczynne.

Krzyżówka z nagrodami!
Dwie pierwsze osoby, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę  
i prześlą hasło na adres redakcja@katywroclawskie.pl  
w tytule wpisując „Krzyżówka Kątem Oka sierpień”  
zdobędą podwójną wejściówkę na premierowy występ  
Kabaretu Moralnego Niepokoju. 
Na zgłoszenia czekamy do 06.09.2021 r.

KRZYŻÓWKA

1

3

4

5

6

7

8

9

2

  1.  Medal zdobyty przez drużynę UKS GOKIS Kąty Wrocławskie w PGNiG 
Summer Superlidze 2021

 2.  Ludowe święto plonów
 3.   Nazwa jednostki pomocniczej gminy, charakterystyczna głównie  

dla obszarów wiejskich
 4.   Świadczenie pieniężne na rzecz państwa wydatkowane na potrzeby 

realizacji zadań publicznych, np. dochodowy lub VAT
 5.  Pozarządowe, pożytku publicznego czy NON PROFIT
 6.   Placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona dla dzieci  

powyżej 3. roku życia
 7.   Drapieżne zwierzę z rodziny kotowatych lub nazwa  

Nocnego Maratonu dla Służb i ich Sympatyków
 8.   Preparat biologiczny podawany w celu zbudowania odporności, 

stosowany w profilaktyce chorób zakaźnych
 9.    Reprezentacyjny budynek zlokalizowany np. w Krobielowicach, 

Kębłowicach czy Samotworze

Stare przeboje w nowym wydaniu
„Sing, sing”, „Sex appile”, „Hit The Road Jack”, „Ta ostatnia niedzie-
la”, „Cicha woda brzegi rwie” – te i wiele innych utworów mogliśmy 
usłyszeć 20 sierpnia w sali widowiskowej GOKiS w Kątach Wro-
cławskich.

Na scenie zagościli wspaniali artyści – Anna Szul z zespołem w składzie: Daniel Kraus 
– saksofon, Waldemar Maszyński – instrumenty klawiszowe, akordeon i Marcin Wełycz-
ko – gitara. Wykonali oni utwory lat 20. i 30., a także powojenne hity do lat 80., w kame-
ralnych, nastrojowych aranżacjach.
Wszystko to za sprawą rodzącej się współpracy pomiędzy GOKiS w Kątach Wrocław-
skich a Centrum Kultury w Siechnicach. Koncert „Ze starej płyty” został zrealizowany 
w ramach projektu „Muzyczne Karty Wspomnień” i współfinansowany był ze środków 
Powiatu Wrocławskiego. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkań-
ców naszej gminy, a zwłaszcza seniorów.

Kabaret Moralnego Niepokoju 
z premierowym programem
„Za długo panowie byli grzeczni” to tytuł najnowszej propozycji Ka-
baretu Moralnego Niepokoju, którą zobaczyć będzie można już we 
wrześniu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich.

Kabaret Moralnego Niepokoju to jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce, który 
bawi Polaków już od blisko 30 lat. Grupa skupia się głównie na sprawach społecznych, 
absurdach życia codziennego oraz nie stroni od polityki z przymrużeniem oka. Tym ra-
zem twórcy przygotowali dla swojej publiczności najnowszą premierę w wyjątkowo efek-
townej scenerii. Recital „Za długo panowie byli grzeczni” trwa około dwóch godzin i przez 
właśnie tyle czasu będzie można zapomnieć, że jest/było coś takiego jak pandemia. Jest 
za to ciepły, błyskotliwy i inteligentny humor, którym Kabaret komentuje życie. Są tu ro-
dzice, od których nie chce się wyprowadzić dorosłe dziecko, córka, która sprawia kłopo-
ty ojcu, ojciec, który zadręcza córkę, mąż, który próbuje wyegzekwować od żony małżeń-
skie obowiązki, małżeństwo, które ciągle nawzajem się poprawia i syn, który zastanawia 
się nad swoją płcią i nad tym, jak właściwie powinno się go nazywać. Jest cała galeria po-
staci, która ma dosyć przypisanych przez konwenanse życiowych ról i która postanawia 
z tym zerwać. Bo jak długo można się dostosowywać do tego, co chcą w nas widzieć inni?
 Na koniec na widzów czekają bisy, a tam największe hity. A wszystko to już 11 września 
o godzinie 19.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich.

FOT. A. KRUCZYKOWSKA-NYKIEL

FOT. B. PŁUSKA
FOT. B. PŁUSKA
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Podwójny brąz dla UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
W tym roku piłkarze ręczni z UKS GOKiS Kąty Wrocławskie zakończyli Mistrzostwa Polski na podium. 

Osiągnięciami może pochwalić się zarówno męska druży-
na piłki ręcznej plażowej Seniorów, jak również juniorska 
kadra. Seniorzy zakończyli udział w  PGNiG Summer Su-
perlidze w Darłowie na 3. miejscu w Polsce. Podobny suk-

ces zanotowali na swoim koncie Juniorzy, którzy podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów w Sierpcu również wywalczyli 
brązowy medal. To ogromny sukces kąckiej reprezentacji 
i 4. rok z rzędu, kiedy drużyna juniorska odbiera medale 

w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej. Specjal-
ne wyróżnienie otrzymał również bramkarz drużyny Senio-
rów Julien Philippe, który zdobył tytuł Najlepszego Bram-
karza MVP PGNiG Summer Superligi. 

PIŁKA RĘCZNA. TERMINARZ SPOTKAŃ  
SPR GOKiS Kąty Wrocławskie runda jesienna 2021 – mecze domowe 

DATA DZIEŃ MIEJSCE PRZECIWNIK SEKCJA

18/09/2021 Sobota Hala Brzozowa UKS Trójka Nowa Sól 1 Liga mężczyzn

03/10/2021 Sobota Hala Brzozowa WKS Grunwald Poznań 1 Liga mężczyzn

23/10/2021 Sobota Hala Brzozowa MKS Tęcza Folplast  Kościan 1 Liga mężczyzn

30/10/2021 Sobota Hala Brzozowa SPR Bór Joynext Oborniki Śląskie 1 Liga mężczyzn

20/11/2021 Sobota Hala Brzozowa SPR Szczypiorniak Gorzyce Wlk 1 Liga mężczyzn

04/12/2021 Sobota Hala Brzozowa ŚKPR Świdnica 1 Liga mężczyzn

 
KOSZYKÓWKA. TERMINARZ ROZGRYWEK 

Dijo Maximus Gokis Kąty Wrocławskie w rundzie jesiennej 2021/2022
DATA DZIEŃ MIEJSCE PRZECIWNIK SEKCJA

25/09/2021 Sobota Hala Brzozowa Gimbasket Wrocław 2 Liga mężczyzn

09/10/2021 Sobota Hala Brzozowa Rycerze Rydzyna 2 Liga mężczyzn

17/10/2021 Niedziela Hala Brzozowa Widzew Łódź 1 Liga kobiet

20/10/2021 Środa Hala Brzozowa Sudety Jelenia Góra 2 Liga mężczyzn

31/10/2021 Niedziela Hala Brzozowa Rybnik + Ostrów Wlkp.     1 Liga kobiet + 2 Liga mężczyzn

14/11/2021 Niedziela Hala Brzozowa UKS Zgorzelec 1 Liga kobiet

21/11/2021 Niedziela Hala Brzozowa Pogoń Prudnik 2 Liga mężczyzn

28/11/2021 Niedziela Hala Brzozowa Korona Kraków 1 Liga kobiet

05/12/2021 Niedziela Hala Brzozowa Kosz Pleszew 2 Liga mężczyzn

12/12/2021 Niedziela Hala Brzozowa MOSiR Bochnia 1 Liga kobiet

18/12/2021 Sobota Hala Brzozowa Zielona Góra 2 Liga mężczyzn

19/12/2021 Niedziela Hala Brzozowa Tęcza Leszno 1 Liga kobiet

02/01/2022 Niedziela Hala Brzozowa Gorzów Wlkp. 1 Liga kobiet

08/01/2022 Sobota Hala Brzozowa Obra Kościan 2 Liga mężczyzn

16/01/2022 Niedziela Hala Brzozowa Wisła Kraków 1 Liga kobiet

22/01/2022 Sobota Hala Brzozowa KK Oleśnica 2 Liga mężczyzn

29/01/2022 Sobota Hala Brzozowa Nysa Kłodzko 2 Liga mężczyzn

06/02/2022 Niedziela Hala Brzozowa Lider Swarzędz 1 Liga kobiet

13/02/2022 Niedziela Hala Brzozowa WKK Wrocław 2 Liga mężczyzn

23/02/2022 Środa Hala Brzozowa BC Żary 2 Liga mężczyzn

27/02/2022 Niedziela Hala Brzozowa Ślęza Wrocław  1 Liga kobiet

06/03/2022 Niedziela Hala Brzozowa WKS Śląsk 2 Liga mężczyzn

13/03/2022 Niedziela Hala Brzozowa MUKS Poznań 1 Liga kobiet

19/03/2022 Sobota Hala Brzozowa Basket Nysa 2 Liga mężczyzn

Brązowi medaliści  Mistrzostw Polski Juniorów

Kadra juniorów po zdobyciu 3. miejsca

Julien Philippe,reprezentant UKS GOKiS Kąty Wrocławskie,  
z tytułem Najlepszego Bramkarza MVP

UKS GOKiS Kąty Wrocławskie w akcji

UKS GOKiS Kąty Wrocławskie w akcji

FOT. G. TRZPIL
FOT. G. TRZPIL

FOT. ZP RR
FOT. G. TRZPIL

FOT. G. TRZPIL
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