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URZĄD MIASTA I GMINY

Godziny pracy
Urzędu w Kątach
Wrocławskich
Przypominamy, że Urząd Miasta i Gminy
w Kątach Wrocławskich w środy pracuje
do 17.00. Z kolei w piątki UMiG otwarty
jest do godziny 14.00.
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

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Słowem wstępu
Szanowni Państwo,
Za nami bardzo trudny czas tworzenia przyszłorocznego budżetu naszej gminy. Wspólnie z Panią Skarbnik, dyrektorami oraz
kierownikami poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych poświęciliśmy wiele godzin na dogłębną analizę planowanych wydatków, szukanie oszczędności i wybór optymalnych
rozwiązań, które pozwolą utrzymać dalszy rozwój gminy na niezachwianym poziomie. Skonstruowanie budżetu na 2023 r. było
ogromnym wyzwaniem, wymagającym niejednokrotnie podejmowania trudnych decyzji i wyborów. Kluczowe było dla mnie,
by znalazły się w nim najważniejsze inwestycje z punktu widzenia zbiorowych potrzebnych mieszkańców, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu wydatków bieżących. Rosnące ceny energii,
towarów i usług to czynniki, które dotykają zarówno Państwa domowe portfele, jak również finanse gmin. Z podobnymi problemami przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu musiały zmierzyć się wszystkie samorządy. Mimo tak trudnej sytuacji rynkowej, wierzę, że propozycja budżetu, którą wspólnie przygotowaliśmy spotka się z Państwa aprobatą i zrozumieniem. Stanowi
ona kompromis pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi gminy, uwzględniającymi bezpieczne i rozsądne wydatkowanie środków.
Listopad był ważny również z jeszcze jednego względu, a mianowicie obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska po bardzo długim czasie zaborów stała się
wolnym i niepodległym Państwem. Niepodległość, suwerenność i wolność nie są dane raz na zawsze. Trzeba dbać o nie
każdego dnia. Dlatego tak ważne jest, by pielęgnować pamięć
o poległych w obronie naszej Ojczyzny i z pełną czcią oddawać im zasłużony hołd. To dzięki ich uporowi i walce o pol-

ską kulturę, język i tożsamość narodową możemy żyć w wolnym i demokratycznym kraju. Dbajmy każdego dnia o naszą
Ojczyznę, również tę małą, lokalną. Twórzmy społeczność,
która się wspiera i wspólnie dąży do rozwoju. Pamiętajmy, że
patriotyzm ma różne oblicza.

Julian Żygadło
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Budowa drogi A4/S5 - drugie
spotkanie informacyjne

Przypominamy, że Biuro Obsługi Klienta UMiG

Na zlecenie GDDKiA zorganizowany zostanie II cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców, dotyczących Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla budowy/rozbudowy autostrady A4 Legnica Południe-Wrocław Wschód/Stary Śleszów i drogi
ekspresowej S5 Sobótka-Bolków.

w Smolcu zostało przeniesione do budynku

Spotkanie odbędzie się:

dworca PKP przy ul. Dworcowej.

22 listopada 2022 r. o godzinie 16.00 w Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich
Orientacyjny przebieg proponowanych wariantów autostrady A4 Legnica Południe-Wrocław Wschód/Stary Śle-

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom,
w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu, do Państwa

szów i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków na terenie
Gminy Mietków, Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Sobótka
i Gminy Jordanów Śląski oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.a4-s5-stesr.pl.
Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

dyspozycji dostępni są również pracownicy
Wydziału Podatków i Opłat.
W zakresie podatków i opłat w BOK Smolec można
m.in.:
• z łożyć deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział Podatków i Opłat w nowej lokalizacji
Przypominamy, że Wydział Podatków i Opłat UMiG Kąty Wr. funkcjonuje w nowej lokalizacji przy ulicy Kościuszki 16a w Kątach Wrocławskich (jest to dawna siedziba Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wr.).
Droga z ratusza do Wydziału Podatków i Opłat zajmuje około 2/3 minuty, szczegóły na załączonej mapce.

• u zyskać informacje w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego
• otrzymać zaświadczenie w sprawie niezalegania/
stwierdzenia stanu zaległości z tytułu podatków
i opłat, wielkości użytków rolnych
• uzyskać pomoc w wypełnieniu formularzy
Godziny otwarcia BOK Smolec:
• 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

Numery telefonów do poszczególnych zakresów pracy
wydziału:
• Gospodarka odpadami - 71 3907207

• Podatek od nieruchomości - 71 3907231
• Księgowość podatkowa - 71 3907143
• Środki transportu - 71 3907238

INWESTYCJE

PAŹDZIERNIK 2022 r.
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Kolejne drogi w gminie
z nowym oświetleniem
W okresie ostatnich miesięcy prowadzone
były intensywne prace związane z realizacją inwestycji oświetleniowych, które poprawić mają bezpieczeństwo na gminnych drogach oraz zlokalizowanych w pobliżu posesjach. Zakończona została budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach:
• Smolec przy ul. Ogrodowej, gdzie postawionych zostało 12 lamp - długość oświetlonego odcinka to 360 m, koszt budowy
123 258,47 zł
• Górzyce przy ul. Krótkiej, gdzie postawione zostały 3 lampy - długość oświetlonego
odcinka 85 m, koszt budowy 23 344,17 zł

• Nowa Wieś Kącka przy ul. Promykowej,
gdzie postawione zostały 4 lampy - długość
oświetlonego odcinka 120 m, koszt budowy 29 677,44 zł
• Kębłowice przy ul. Przelotowej, gdzie postawionych zostało 7 lamp (w tym dedykowane doświetlenie przejścia dla pieszych) długość oświetlonego odcinka 200 m, koszt
budowy 55 350,00 zł
• Mokronos Dolny przy ul. Gwieździstej i Agrestowej, gdzie postawionych zostało 5 lamp
- długość oświetlonego odcinka 160m, koszt
budowy 52 942,20 zł

Nowe oświetlenie na gminnych ulicach

Sala gimnastyczna w Małkowicach na ukończeniu
Trwają prace wykończeniowe nowobudowanej pełnowymiarowej sali gimnastycznej dedykowanej Szkole Podstawowej w Małkowicach. Planowany termin oddania inwestycji do użytku to I kwartał nowego roku. Prace idą pełną
parą tak, by już niedługo uczniowie mogli korzystać z nowoczesnego zaplecza sportowego.
Aktualnie wykonana została podłoga sportowa w sali głównej i sali do ćwiczeń korekcyjnych oraz sufity podwieszane. Dodatkowo zamontowana została pompa ciepła i drzwi
wewnętrzne. Zakończone zostały również prace z układaniem płytek. Równolegle trwają prace wykończeniowe terenu wokół obiektu.

Dotacja
do transportu
Gminy Powiatu Wrocławskiego otrzymały od Powiatu Wrocławskiego dofinansowania na organizację transportu zbiorowego. Do Gminy Kąty Wrocławskie trafi z tego tytułu
212 012,00 zł. Ze względu na stale rosnące koszty utrzymania oraz konieczność kwartalnej waloryzacji stawek za
wozokilometr, pomoc finansowa udzielona przez Powiat
Wrocławskich przeznaczona zostanie na wsparcie gminnej komunikacji autobusowej.

Nowy garaż
dla OSP Smolec
Zakończona została budowa nowego budynku garażowego
(wraz z wewnętrznymi instalacjami) przeznaczonego dla
dwóch wozów strażackich. Jest to zaplecze infrastrukturalne, które ułatwi druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej pełnienie służby i właściwe zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
Budynek został wykonany w konstrukcji stalowej i obudowany płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym, tworząc ściany i dach. Na połaci dachu zainstalowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kWp. Wewnątrz
zamontowano wyposażenie takie jak: odciąg spalin oraz
szafę do suszenia ubrań.
W powiązaniu z budynkiem wykonano niezbędne do jego
funkcjonowania zagospodarowanie terenu, które obejmuje dojścia i dojazdy oraz niezbędne przyłącza.

Nowy garaż OSP Smolec

Docelowo do dyspozycji uczniów i pracowników placówki oddany ma zostać obiekt o powierzchni użytkowej 532,32 m2.
Budynek został zaprojektowany jako niepodpiwniczony o jed-

Nowa przyszkolna sala gimnastyczna w Małkowicach

nej kondygnacji w technologii tradycyjnej murowanej z dachem krytym blachą dachówkopodobną. W nowo budowanym obiekcie zaplanowane zostały: sala gimnastyczna, szatnia trenera wraz z sanitariatem, magazyn sprzętu sportowego, przestrzeń komunikacyjna, sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych, salka do zajęć korekcyjnych
oraz pomieszczenie na sprzęt porządkowy. Docelowym sposobem ogrzewania będzie kaskada pomp ciepła powietrze
/ woda. Projekt przewiduje również wykonanie zagospodarowania terenu wokół sali w zakresie: 5 miejsc parkingowych, w tym jedno dla pojazdu osób niepełnosprawnych,
wewnętrznej drogi dojazdowej z kostki betonowej, zjazdu
z ul. Szkolnej, chodników i przyłączeniowej infrastruktury
wodno – kanalizacyjnej.

W górę pną się mury
szkoły w Krzeptowie
Coraz większego rozpędu nabiera budowa długo wyczekiwanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie. Prace budowlane rozpoczęte zostały z początkiem maja, a zgodnie z umową termin oddania inwestycji wynosi 23 miesiące.
Wszystkie działania są prowadzone tak, aby uczniowie mogli
rozpocząć naukę w murach nowej szkoły już w 2024 roku.
Aktualnie wykonano już m.in.: ściany nośne zaplecza sali gimnastycznej, w 90% ściany działowe w budynku A2 (zaplecze
kuchenne z jadalnią), przyłącze wodociągowe do budynku,
ściany budynku A1 (przedszkole), słupy fasadowe w wejściu
głównym do budynku, w przestrzeni przeznaczonej na szatnie szkolne przy wejściu głównym wykonane zostały podciągi, które przygotowane są już pod układanie płyt stropowych, w trakcie zalewania są stropy w budynku B (budynek dla dzieci klas 0 i I-III) oraz budynku A1 (przedszkole).

Mury nowej szkoły w Krzeptowie szybko rosną w górę

Placówka oświatowa, która powstaje w Krzeptowie to szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym. Naukę będzie mogło podjąć w niej aż 650 uczniów w 26 oddziałach, 50 podopiecznych w dwóch oddziałach przedszkolnych tzw. „zerówkach” oraz 144 przedszkolaków w 6 oddziałach przedszkolnych. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzi część przedszkolna, szkolna, wspólna oraz blok sportowy. Całość mieścić się będzie na blisko 10.000 mkw. Nowoczesne i komfortowe sale szkolne zostaną wyposażone
w tablice interaktywne. Dodatkowo w obiekcie przewidziana jest m.in. budowa kuchni wraz z zapleczem oraz dwiema
jadalniami – osobno dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
sala integracji sensorycznej, biblioteka z czytelnią oraz duży blok sportowy z salą gimnastyczną, widownią i szatniami. Na zewnątrz powstaną dwa boiska.
Inwestycję realizuje firma Turpis Sp. z o.o. Sp.k. z Wrocławia, a wartość umowy wynosi 53 621 200,38 zł.
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ABC Uzależnień – FONOHOLIZM
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu trudno było sobie wyobrazić, że telefony i smartfony staną się realnym zagrożeniem
dla zdrowia i życia ludzi. Nie przypuszczaliśmy, że zwłaszcza młodzi będą spędzali z nimi większość wolnego czasu. Tymczasem fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu komórkowego, to zjawisko coraz częściej diagnozowane u młodych osób. Ich psychika nie jest jeszcze ukształtowana, co powoduje, że są one bardzo podatne na trendy, modę, presję społeczną i wpływy. Fonoholizm jest nałogiem, który ma podobny przebieg, jak uzależnienie od
alkoholu, papierosów czy narkotyków. Sprawia, że osoba
uzależniona zaniedbuje pracę, edukację, relacje z innymi,
swoje obowiązki i pasje. Typowe objawy fonoholizmu to:
nierozstawanie się z telefonem, trzymanie telefonu w zasięgu wzroku, lęk i niechęć do bycia poza zasięgiem, intensywna potrzeba korzystania z telefonu, mniejsze niż dotychczas zainteresowanie innymi sprawami przy jednoczesnym zwiększeniu czasu na korzystanie z telefonu, ciągłe
sprawdzanie powiadomień i ulubionych stron, trudność
z organizacją wolnego czasu, unikanie aktywności fizycznej, wykonywanie codziennych obowiązków z telefonem
w dłoni, brak zgody na zabranie lub wyłączenie telefonu,
przekraczanie ustalonych limitów korzystania z telefonu.
Osoby uzależnione od telefonu często mają problemy rodzinne, rówieśnicze czy szkolne spowodowane zbyt długim
czasem korzystania z telefonu i wynikającym z tego zaniedbywaniem obowiązków. Sięgają do kłamstwa wobec bliskich, aby ukryć czas korzystania z telefonu lub koszty z tym
związane. Poza ludźmi młodymi na uzależnienie od telefonu narażone są osoby samotne lub osoby, które uważają,
że nie mają czasu na kontakty społeczne. Dla nich użytkowanie komórki staje się substytutem tych kontaktów. Osoby cierpiące na niską samoocenę często używają komórki
jako narzędzia służącego do zainteresowania innych sobą

oraz utrzymania relacji. Coraz częściej po telefon sięgają
seniorzy, dla których jest to nowe urządzenie do komunikowania się ze światem zewnętrznym, dodatkowo tłumacząc brak kontaktu osobistego złym stanem zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest przyjrzenie się osobom starszym,
pod kątem tego, czy korzystanie z telefonu i sieci internetowej w ich przypadku nie staje się uzależnieniem.
Nałogowe używanie telefonu ma wiele negatywnych skutków. Problemy z postawą i z kręgosłupem, słaba jakość
snu, problemy ze wzrokiem, bóle głowy, zaburzenia lękowo-depresyjne oraz pogorszenie funkcjonowania społecznego to tylko część problemów, jakie mogą się pojawić, gdy na korzystaniu z telefonu spędzamy wiele godzin dziennie. Dlatego też uzależnienie od telefonu powinno być traktowane bardzo poważnie. Ważne jest, żeby nie ignorować problemu i podjąć bardzo trudną, wymagającą czasu, cierpliwości i ogromnych pokładów silnej woli walkę z nałogiem. Pierwszym krokiem jest pomoc w zrozumieniu problemu. W takiej sytuacji ogromnie ważne okażą się rozmowy, propozycje aktywności ruchowej, próby przypomnienia o dawnej pasji lub szukanie nowego hobby. Duże znaczenie będzie miało ustalenie godzin, w których dozwolone jest korzystanie z telefonu. Normy powinny być przygotowane w taki sposób,
by osoba uzależniona miała coraz więcej czasu na życie
w świecie realnym. Zaprzestanie czy ograniczenie korzystania z telefonu może skutkować pojawieniem się objawów odstawiennych takich jak lęk, pogorszenie nastroju, natłok myśli, złość, a nawet depresja. W takim przypadku zasadne będzie skorzystanie z pomocy specjalisty.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich w Punkcie Konsultacyjnym w każdy piątek dyżurują Specjaliści ds. Uzależnień. Możecie Państwo wówczas bezpłatnie uzyskać pomoc i wsparcie.

Gmina Kąty Wrocławskie
przystąpi do sprzedaży paliwa stałego
W oparciu o ustawę z dn. 27 października 2022r. (DZ.U.
z 2022r. poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Kąty Wrocławskie planuje umożliwić mieszkańcom zakup węgla po cenie 2.000 zł za tonę.
Gmina nie dysponuje własną bazą i nie posiada odpowiednich możliwości technicznych, dlatego sprzedaż prowadzona będzie we współpracy z najbliższymi składami
węglowymi (lista składów wskazana zostanie po podpisaniu umowy).

Kwota 2.000 zł/tona to cena, jaka obowiązywać będzie
w składzie węglowym. Cena nie zawiera kosztów transportu pod wskazany adres. Preferencyjny zakup dotyczy osób,
które m.in. spełniają warunki uprawniające do otrzymania
dodatku węglowego oraz oświadczą, że wnioskodawca, ani
żaden członek jego gospodarstwa domowego, nie nabył
paliwa na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż
2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony. Zakupu na preferencyjnych warunkach dokonać będzie można
w dwóch turach: do 1,5 tony w 2022r. i 1,5 tony w 2023r.

Więcej o uzależnieniach możecie przeczytać na stronie:
https://www.facebook.com/Profilaktyka-Uzależnień-w-Kątach-Wrocławskich-103779505664293
Wszelkich informacji na temat działań profilaktyki uzależnień w naszej Gminie uzyskają Państwo pod nr telefonu
71 33 47 226
Zaznaczamy, że sprzedaż węgla i przyjmowanie wniosków
w tej sprawie będą możliwie dopiero po zawarciu przez
Gminę umowy z podmiotem wprowadzającym oraz ze
składami węglowymi. Odbywać się ona będzie zgodnie
z faktyczną dostępnością paliwa w danym asortymencie.
W chwili obecnej czekamy na dalsze szczegóły związane
z umową, a przede wszystkim kontakt ze strony wskazanych w ustawie podmiotów, które będą sprzedawać węgiel
Gminie. Na chwilę obecną takie umowy nie są podpisane.
Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla będzie opracowany przez Gminę i zostanie udostępniony w najbliższym czasie.
O szczegółach sprzedaży oraz warunkach zakupu informować będziemy na stronie oraz profilu Gminy w serwisie Facebook.

Bądź widoczny na drodze!

Bezpieczna akcja gniechowickich strażaków

Druhowie i druhny z KSRG Gniechowice w ramach działań
profilaktycznych, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych
mieszkańców, w pierwszych dniach listopada przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną adresowaną do dzieci.
Projekt „Bezpieczne przejście do szkoły” wsparł Burmistrz
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, a celem było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z dróg,
szczególnie w czasie podróży do i ze szkoły.
Strażaków z KSRG Gniechowice już od wczesnych godzin
porannych spotkać można było przy głównych ulicach

w Gniechowicach. Wspólnie z Druhnami i Druhami uczniowie mogli powtórzyć zasady bezpieczeństwa na przejściu
dla pieszych i od razu przećwiczyć je w praktyce.
Strażacy rozdawali również odblaskowe zawieszki, które
sprawią, że dzieci będą dobrze widoczne na drodze także po zmroku.
Dziękujemy za wspaniałą inicjatywę i zaangażowanie.

Dodatek do źródeł ciepła – dla kogo i ile?
Tylko do końca miesiąca (30 listopda) składać można wnioski o dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, których źródłem
ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne oraz dodatek ciepłowniczy dla osób, które ogrzewają domy lub mieszkania opałem
innym niż węgiel i wyroby węglopochodne.
O dopłatę ubiegać się mogą osoby, które jako główne źródło
ciepła wykorzystują w swoim gospodarstwie domowym:
• węgiel lub paliwa węglopochodne - węgiel kamienny, brykiet lub pellet, których dotyczy dopłata, muszą zawierać
co najmniej 85% węgla kamiennego.
• kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
• kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek
nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),

• kocioł olejowy.
Wysokość dodatku uzależniona jest od zgłoszonego źródła ciepła:
• 3000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy
pelletem lub biomasą
• 1000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy
drewnem
• 2000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy
olejem opałowym
• 500 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy
skroplonym gazem LPG

Warunkiem uzyskania dodatku do źródeł ciepła będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - pokój nr 6 (parter) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu w godzinach pracy Urzędu.
Obecnie elektroniczny wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie jest dostępny na platformie usług e-PUAP.
Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.
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Dumny z bycia Polakiem
Kąty Wrocławskie swoje pierwsze kroki w czasach transformacji ustrojowej stawiały pod przewodnictwem człowieka, który przez
całe swoje życie kierował się wartościami: Bóg, Honor, Ojczyzna. Nawet w najcięższych czasach nie dał się złamać, mimo że przyszło
mu za to zapłacić wysoką cenę. O miłości do Ojczyzny, wyzwaniach w roli samorządowca i… poezji, rozmawialiśmy ze Stanisławem
Mrozem, pierwszym Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- Obchody 11. listopada to dobra okazja, aby porozmawiać o patriotyzmie i miłości do Ojczyzny. Niejednokrotnie był Pan odznaczany za wybitne zasługi dla
niepodległości i działania na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Co dla Pana oznacza patriotyzm?
Dla mnie patriotyzm jest to coś wielkiego, właściwie jest
to chyba najważniejsze – Polska i patriotyzm. Wywodzę
się z rodziny z długą i bolesną historią. Mój dziadek zginął
w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej, mój ojciec brał
natomiast aktywny udział w walkach w czasie II Wojny
Światowej, a później był prześladowany i został osadzony
w więzieniu. Z racji jego działalności miał duże problemy
ze znalezieniem pracy. Dlatego też wiem, co to głód i bieda,
bo z tego wyrosłem. Wiem też, jednak co znaczy poświęcenie i miłość do Ojczyzny. Polska dla mnie to świętość.
- Swoją postawą pokazuje Pan, jak być dobrym Polakiem i staje się wspaniałym przykładem dla młodego
pokolenia. A kto dla Pana stanowi inspirację?
Miłość i cześć do Ojczyzny mojemu ojcu przekazał dziadek,
a ojciec zaszczepił ją we mnie. Teraz ja staram się przekazywać te wartości moim dzieciom i wnukom. Niedawno
miałem możliwość zachwycać się występem mojego prawnuka, przedszkolaka, który recytował piękny patriotyczny wiersz. Chciałbym tylko, żeby młodzi Polacy nie musieli tak tragicznie tej miłości bronić.
- Jak Pana zdaniem do kwestii patriotyzmu podchodzą
obecnie młodzi ludzie?
W ostatnich latach zauważyłem zmianę na lepsze. Dużą
rolę odgrywa edukacja w przedszkolach i szkołach. Choćby te wspomniane wyżej patriotyczne wierszyki, piosenki, czy chorągiewki to elementy, które budują naszą polską tożsamość. Na tym to polega, żeby od najmłodszych
lat uczyć dzieci dumy z bycia Polakiem. Wierzę, że młodzi
są na dobrej drodze.
Za granicą, w różnych miejscach na świecie, przy wielu domach wywieszona jest flaga, która dumnie wisi przez cały rok. My mamy piękną historię, mamy z czego być dumni, jednak nadal brakuje jeszcze zdecydowanej aktywności w tym zakresie. Nawet podczas obchodów świąt państwowych nie wszyscy wywieszają przy swoich domach flagi. A to przecież nic nie kosztuje. Ale może z czasem tych
flag powiewać będzie zdecydowanie więcej.
- W ostatnim czasie odebrał Pan niezwykle ważne odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce. Nie jest to jednak Pana pierwsze odznaczenie. Co jeszcze posiada
Pan w swoich zbiorach?
Tak, jest ich kilka. Te szczególnie ważne dla mnie to Zasłużony Dla Niepodległości, Krzyż Wolności i Solidarności
oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – od Prezydenta RP oraz Zaliczony W Poczet Ludzi Niezłomnych
– od Solidarności.
- Pełnił Pan funkcję pierwszego Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Piastować to stanowisko przyszło Panu w niezwykle trudnych i burzliwych czasach
przemiany ustrojowej. Z jakimi wyzwaniami przyszło
się Panu zetknąć w roli włodarza gminy?
Funkcję burmistrza objąłem po pierwszych wyborach samorządowych w 1990 roku. Można powiedzieć, że przecierałem szlaki. Burmistrzem byłem jednak niedługo, do
pierwszego zawału, bo nie umiem niczego robić „byle jak”.
Chciałem stworzyć zgrany, oddany, uczciwy zespół. Przychodziłem do urzędu o 6 rano, a wychodziłem o 20-tej.
Skończyło się zawałem, więc złożyłem rezygnację, bo wiedziałem, że wkładając w pracę całe serce, tak naprawdę
nawrót choroby jest murowany.
- Jaki był stan Gminy Kąty Wrocławskie po upadku
ustroju komunistycznego?
Właściwie, jak to mawiają, to była „bida z nędzą”. W 1989
r. sytuacja polityczna nie była jeszcze stabilna. Zakładałem
wtedy Komitet Obywatelski Solidarność w Kątach Wrocławskich, ale nie mogłem tego robić w urzędzie. Salkę pod tę
działalność udostępniał nam ksiądz Proboszcz, tam spotykaliśmy się z pozostałymi członkami. Również w kościele zorganizowaliśmy recital z okazji Święta Niepodległości – w tamtych czasach w Polsce nie było jeszcze oficjalnych obchodów.

Od zawsze bardzo dużo czytałem. U mnie w domu nie
było książek, ale kupowałem książki odkładając pieniądze z malutkiego stypendium. Zaczynałem od twórczości Karla Maya, Marka Twaina, bo w dzieciństwie tego nie
znałem. Po kilku latach zacząłem czytać poważne rzeczy,
wziąłem wykaz laureatów Nagrody Nobla i czytałem kolejne pozycje. Jako 17-latek zacząłem czytać książki filozoficzne. Mniej więcej w tym czasie napisałem opowiadanie, pewnie dość naiwne, ale wydrukowali je w „Filipince”. Później nie było nastroju, żeby pisać – wojsko,
praca, żona i dzieci. Piszę, kiedy jest mi w życiu źle, kiedy jestem nieszczęśliwy wzrasta moja wrażliwość. Do
pisania wróciłem, gdy siedziałem w więzieniu. W 1982 r.
powstał wiersz, który przesłałem do Papieża i dostałem
od niego odpowiedź. Do dzisiaj bardzo sobie ją cenię.
W 2013 roku umarł mój syn, a w 2016 żona, to była dla
mnie straszna tragedia. Odżyłem dzięki Klubowi Seniora. Tam zacząłem ponownie pisać, obecnie mam setki
stworzonych wierszy.
Stanisław Mróz - pierwszy burmistrz Kątów Wrocławskich

Z zawodu jestem budowlańcem, pracowałem przez ponad
trzydzieści lat jako kierownik budowy, więc sprawy organizacyjne miałem w małym palcu. Także mimo, że nie byliśmy samorządowcami, zrobiliśmy plan działania na jeden rok, na trzy i na dziesięć lat. Te plany realizowali jeszcze później moi następcy.
- Które inwestycje zainicjowane za Pana kadencji nadal
pełnią istotną rolę w życiu mieszkańców naszej gminy?
Myślę, że są to kluczowe założenia, takie główne punkty, czyli kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Kątach oraz
podłączenia wodno-kanalizacyjne we wsiach. Nie było łatwo realizować zadania, bo nie było wykwalifikowanych ludzi do pracy. Dlatego sam brałem aktywny udział w wielu tego typu przedsięwzięciach. W tamtych czasach każdy radny miał swoje zadania i projekty, które nadzorował.
Dla przykładu – między Pietrzykowicami, a Jaszkotlem nie
było chodnika, ludzie tamtędy chodzili do kościoła, dzieci
do szkoły i dochodziło do wielu wypadków, nawet śmiertelnych. Radny Andrzej Malec z Pietrzykowic miał za zadanie czuwać nad tym, żeby ten chodnik powstał. I chodnik został zrealizowany, chyba nawet w pierwszym roku.
Drobna rzecz w skali gminy, ale równocześnie ratująca
zdrowie i życie ludzkie.
- Jako samorządowiec, jakie rady miałby Pan dla obecnych i przyszłych włodarzy naszej gminy.
Rozpocząłem gazyfikację wsi – jeśli mówimy o czystym powietrzu, ekologii, to moim zdaniem bez gazyfikacji nie da
rady. Poza tym bardzo ważne jest, aby kontynuować kanalizację, bo ciągle nie wszystkie wsie ją mają. Moim zdaniem to są dwie ważne rzeczy, które powinny zostać zrobione w gminie. Jeśli chodzi o rady personalne, powiem
tak: zakładałem Solidarność we Wrocławiu, wybrali mnie
do komisji zakładowej, byłem zastępcą przewodniczącego Solidarności – wtedy poczułem, gdzie jest moje miejsce. Chciałbym, żeby osoby piastujące takie ważne stanowiska czuły, że mogą zrobić coś dobrego dla ludzi. O ludzi trzeba dbać i ja się tego nauczyłem będąc właśnie kierownikiem budowy. W latach 60-70-tych przyszło mi pracować z różnymi osobami, ale zawsze starałem się opierać na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.
- Sprawowanie funkcji burmistrza gminy wiąże się
z udziałem w wielu spotkaniach i wydarzeniach. Czy
jest jakieś wydarzenie, które najbardziej zapadło Panu w pamięć?
Ustawa o samorządzie gminnym, którą opracował prof.
Kulesza, miała sporo braków. Na samorządy próbowano scedować różne zadania, które do nich nie należały
i na które nie było środków. Założyliśmy wtedy stowarzyszenie wójtów i burmistrzów: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra. Spotykaliśmy się, doradzaliśmy sobie. To był piękny pokaz zjednoczenia i wspólnej pracy
dla dobra ogółu.
- Na koniec chcielibyśmy porozmawiać o czymś dla
„duszy”. Jest Pan autorem pięknych wierszy i opowiadań. W swojej twórczości porusza Pan niezwykle ważne tematy.

Chciałbym
kiedyś jeszcze
Chciałbym kiedyś jeszcze
na Giewoncie krzyża dotknąć,
choćby nawet w deszcze
umęczonym czołem
popatrzeć w Strążyską
i dziękować mu
chciałbym jeszcze.
Chciałbym kiedyś jeszcze
wejść na Zawrat,
choćby nawet w deszcze,
złożyć Boskiej Matce
co pod granicą mieszka
bukiet górskich fiołków
i dziękować jej
chciałbym jeszcze.
Chciałbym kiedyś jeszcze
iść na dumne Rysy
choćby nawet w deszcze
pokłon dać krzyżowi
co z dwóch drągów stoi
mocarne nad czeskiej tablicy nicość
i dziękować mu
chciałbym jeszcze.
Chciałbym kiedyś jeszcze
choć księżyc za kratą
choćby nawet w deszcze
pójść w tatrzańskie szczyty
i dziękować krzyżom
i łaskawej matce
że nam pokrzywdzonym
dali przyjaciela
Papieża Polaka.
Chciałbym jeszcze
stąd wyjść.
Stanisław Mróz, Sierpień 1982
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4KĄTY BATTLE

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Turniej tańca w Kątach?
Oczywiście!
Dnia 5. listopada odbyły się taneczne zawody street dance „4 Kąty Battle” w GOKiS w Kątach Wrocławskich. Łącznie tego dnia GOKiS odwiedziło blisko 700 osób, które uczestniczyły jako tancerze oraz widzowie w pierwszej edycji "4 Kąty Battle". Organizatorem wydarzenia
jest GOKiS w Kątach Wrocławskich wraz z zespołem tancerek i tancerzy, promujących łączenie różnorodnych stylów tańca z teatrem
oraz innymi formami ruchowymi pod nazwą 4 Kąty.

Uczestnicy wraz z organizatorami - światowej klasy tancerzami pochodzącymi z Kątów Wrocławskich, fot. GOKiS

Zwyciezcy festiwalu wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, fot. GOKiS

Ideą marki 4 Kąty jest łatwiejsza dostępność do tańca,
animacja społeczności lokalnej, zagospodarowanie przestrzeni lokalnej, a także stworzenie miejsca do występów
dla profesjonalistów i amatorów. Zawody taneczne łączą
różne światy i style tańca. Dzięki temu, że wydarzenie odbywa się w Kątach Wrocławskich ułatwia to mieszkańcom
naszej gminy dostęp do sztuki i możliwość uczestnictwa
w zawodach na światowym poziomie. Festiwal tańca powstał przy współpracy z Co Jest Crew, kolektywem tancerzy
specjalizującym się w tańcu street dance. Grupa powstała
w 2009 roku we Wrocławiu. Zaczynała w GOKiS Kąty Wro-

cławskie, w zespole Maska u Wojtka Koguciuka. Jej domeną jest uczestnictwo w zawodach freestyle tzw. bitwach tanecznych oraz tworzenie krótkich form tanecznych, kompozycji łączących taniec street dance z myśleniem o kompozycjach inspirowanych teatrem-tańca. Zespół składa się z osób wykształconych tanecznie - Agnieszki Konopki, Piotra Polarskiego i Jana Jagodzińskiego. W latach 2009-2018 zespół był najczęściej
nagradzaną grupą street dance’ową w Polsce. Reprezentował taneczną scenę hip-hopową m.in. na finałach w Niemczech, Czechach, Estonii, Szwecji czy Francji. Grupa dostała się także do czołówki prestiżowego
konkursu choreograficznego Dance Delight i prezentowała swoją pracę w sierpniu 2015 r. w Japonii. Tancerze Co Jest Crew zasiadają w jury większości zawodów i festiwali hip-hopowych w Polsce. Oceniają walki w Czechach i Austrii, bylirównież wykładowcami improwizacji i tańca hip-hop m.in. w Akademii Teatralnej
w Białymstoku czy tańca nowoczesnego i historii tańca
street-dance w Akademii Muzycznej w Łodzi.

4 Kąty Battle to drugie wydarzenie organizowane przez
GOKiS pod marką 4 Kąty. Poprzednio (24.09.) odbył się
spektakl i warsztaty. Spektakl STEP BY STEP - o przyjaźni
i odkrywaniu, łączący taniec street dance z kompozycją
inspirowaną teatrem-tańca. Wykonanie: Zespół Co Jest
Crew, choreograf: Hamdi Dridi. Warsztaty: ŚWIADOME
KREOWANIE RUCHU i ZARZĄDZANIE NIM W IMPROWIZACJI. Podczas zajęć uczestnicy skupiali się na narzędziach
zarządzania i świadomego kreowania ruchu w sytuacjach
improwizacji przede wszystkim w technice hip-hop dance.

Tanecznych emocji nie brakowało, fot. GOKiS

Na parkiecie spotkały się drużyny nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, fot. GOKiS

Tanecznych emocji nie brakowało, fot. GOKiS

W pierwszej edycji zawodów street dance udział wzięło ok.
500 tancerzy z całej Polski oraz z zagranicy. Turniej sędziowali najlepsi eksperci sceny tanecznej, a muzyką zajęli
się doświadczeni DJs. Kategorie w jakich startowali tancerze to: hip hop solo, house solo, zespoły all styles 4 na 4
oraz formacje. Nie zabrakło również i lokalnych akcentów,
gdyż nasza rodzima THE BEST OF MASKA zajęła II miejsce
w kategorii Street Dance Formacja 30+.

Na parkiecie spotkały się drużyny nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, fot. GOKiS

Była to pierwsza edycja festiwalu tanecznego w gminie, a wydarzenie będzie kontynuowane w latach kolejnych.
Sponsorzy wydarzenia: O TAK O, O KOT!, Ladies Dictionary,
Future Pace Battle.
Wsparcie wydarzenia: Red Bull Polska, Bazyliowa Ristorante,
Restauracja Azyl, Sielanka, Dashi Sushi.

Na parkiecie spotkały się drużyny nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, fot. GOKiS
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Obchody 104. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
11 Listopada to wyjątkowy w dzień w kalendarzu każdego Polaka – to właśnie wtedy Polska po 123. latach niewoli stała się
wolnym i suwerennym krajem, powracając
również na mapę świata. Jak co roku, dzień
ten z pełną powagą i honorami uczczony
został w naszej gminie podczas obchodów
Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczyste gminne obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich. Po
niej, od godziny 11.30, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu miała miejsce część oficjalna. Uczestniczyli w niej
radni gminni i powiatowi, przedstawiciele sołectw, rad osiedli, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. W pierwszej kolejności do mieszkańców zwrócili się Burmistrz Julian Żygadło i Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Skórczak. Na scenie piękny pokaz z biało-czerwonymi skrzydłami dały podopieczne p. Mariny Stachniczek z sekcji tańca „Jazz”, działającej w GOKiS: Lidia Galon, Amelia Lizak, Róża Lichwa, Hanna
Wojewoda i Wiktoria Stachniczek. W samo południe – w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!” – wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Zgromadzeni wykonali także okolicznościowe pieśni patriotyczne, a wszystko
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Smolca.
Po części oficjalnej trwał piknik patriotyczny, na którym można było obejrzeć stoiska Wojskowego Centrum Rekrutacji
z Wrocławia, Straży Granicznej, Klubu Signum Polonicum
w Kątach Wrocławskich, którego członkowie, jak zawsze,
wspaniale prezentowali się w strojach z czasów I Rzeczpospolitej, odkrywając tajniki i historię polskiego oręża. Wiele
atrakcji czekało na najmłodszych: warsztaty prowadzili instruktorzy Regionalnej Izby Pamięci, działającej w ramach
GOKiS oraz gościnnie Fundacja Leśniczówka „Kamionna”.
Na wszystkich czekał też popcorn.
Piknik zakończył się przed godziną 15.00, a o godzinie 18.00
w sali widowiskowej GOKiS odbył się niezwykle udany koncert, który stanowił zwieńczenie całodniowego świętowania. Pierwsi na scenie pojawili się podopieczni Dariusza Orłowskiego ze Studia Kreacji Muzycznej GOKiS w składzie:
Karol Helka, Emilka Trytko, Amelia Maszczak, Ania Trytko,
Pola Kasprzak, Michalina Szydłowska. Po nich wystąpili artyści wrocławskiej Sceny Pod Regałem z koncertem „Wolność, kocham i rozumiem”. Scena pod Regałem powstała
w 2017 roku z inicjatywy wrocławskiego pianisty Michała
Hadasika. W repertuarze znalazły się m.in. utwory Marka
Grechuty, Agnieszki Osieckiej, zespołów Turbo oraz Chłopcy z Placu Broni, a także Piwnicy pod Baranami.

Wzruszający taniec ze skrzydałami w wykonaniu dziewczynek z sekcji Jazz

Po Mszy św. oficjalną część obchodów rozpoczął burmistrz Julian Żygadło

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Signum Polonicum

Podczas warsztatów twórczych powstawały wyjątkowe patriotyczne dzieła

Na stoisku Signum Polonicum dowiedzieć się można było o tradycyjnej polskiej broni białej

Punkt 12:00 przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Smolca zgromadzeni uroczyście
odśpiewali hymn

W uroczystości udział honorowy wzięły poczty sztandarowe z gminnych szkół i OSP

Straż Granicza zapoznawała z meandrami swojej pracy i specjalistycznym sprzętem,
który posiada
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Piątkowe wieczory Rekordowa
w Regionalnej
frekwencja
Izbie Pamięci
w Regionalnej
Izbie Pamięci
Piątkowe wieczory w Regionalnej Izbie Pamięci obfitują
w ciekawe spotkania.
14 października prezeska Stowarzyszenia TUiTAM Marta Miniewicz opowiedziała zebranym słuchaczom o zamkach, pałacach i ogrodach Doliny Bystrzycy. Była to również doskonała okazja do wysłuchania wielu ciekawych historii, poznania losów niezwykłych mieszkańców, zobaczenia, w jakim stanie są obecnie te niegdyś piękne obiekty.
W kolejny piątek, 21 października mieliśmy przyjemność
gościć Zespół Muzyki Polskiej „Mokosza”, tym razem w niezwykłym, kameralnym składzie – trio fortepianowe, w programie muzyka Fryderyka Chopina – pieśni i utwory fortepianowe oraz Wariacje E-dur na flet i fortepian. „Mokosza”
wystąpiła w składzie: Anna Kowalczyk – sopran, Iwona Leroch – flet, fortepian oraz Piotr Leroch – fortepian, baryton.
W ostatni październikowy piątek spotkaliśmy się na prelekcji „Powiat Wrocławski w obiektywie filmowym”. Wiedzą
w tym temacie podzieliła się Małgorzata Urlich-Kornacka,
przewodnik miejski po Wrocławiu, pilot po Dolnym Śląsku i Niemczech, przewodnik po Centrum Historii Zajezdnia Wrocław oraz Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis.
Podczas wykładu nie tylko poznaliśmy tytuły filmów, które
powstały w najbliższej okolicy, ale mogliśmy również zobaczyć ich fragmenty.
Jest nam niezmiernie miło, że wydarzenia kulturalne cieszą się stale rosnącą popularnością!

Kulturalny październik – wykład Małgorzaty Urlich-Kornackiej, fot. RIP

Notgeld, czyli niemiecki pieniądz zastępczy. Na jednym z nich
jest opisana historia skazańca, który przez roztargnienie kata
uniknął śmierci, fot. RIP

„Przewodnik po okolicy”

W październiku Regionalną Izbę Pamięci odwiedziło ponad 500 osób. Tę rekordową frekwencję udało się uzyskać,
dzięki realizacji oferty edukacyjnej i różnorodnych wydarzeń kulturalnych. W ubiegłym miesiącu licznie odwiedzały Izbę klasy szkolne i odziały przedszkolne. Spotykaliśmy
się wielokrotnie podczas zwiedzania wystawy, lekcji muzealnych i warsztatów.
Regionalną Izbę Pamięci, w ramach przygotowań do wystawy stałej w nowym oddziale Muzeum Piastów Śląskich
– Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, odwiedzili również dr Dariusz Byczkowski – dyrektor Muzeum Piastów
Śląskich, Anna Techmańska – wicedyrektor, Małgorzata Młynarska – kierownik Działu Bibliotecznego, Hubert
Tarka, odpowiedzialny za pozyskiwanie środków oraz
dr Andrzej Peszko – pełnomocnik dyrektora ds. organizacji Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Była to
dobra okazja by zaprezentować nasze zbiory i opowiedzieć o wystawie „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do
Kątów Wrocławskich”.

W październiku w Regionalnej Izbie Pamięci we współpracy
ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kątach Wrocławskich realizowany był projekt „Przewodnik”. Lekcje muzealne odbyły się
w klasach 1-3, a podczas ich trwania uczniowie gromadzili informacje o ciekawych, często zabytkowych obiektach
znajdujących się w okolicy Rynku w Kątach Wrocławskich.
Dzieci szkicowały, fotografowały, robiły wywiady z mieszkańcami oraz wyszukiwały informacje na obiektach. Była
to bardzo twórcza, ale i wesoła praca. Wszyscy uczniowie
spisali się na medal. Poszerzyli swoją wiedzę na temat regionu. Teraz pora na kolejny etap, który jako pierwsza zrealizowała klasa 1b – tworzenie własnych przewodników.
Efekty tego projektu już wkrótce.

Dziękujemy za Państwa uznanie.

Grupa papużki w Regionalnej Izbie Pamięci, fot. RIP

Wizyta przedstawicieli Muzeum Piastów Śląskich w Regionalnej Izbie Pamięci,
fot. Facebook MPŚ w Brzegu

Kulturalny październik – Marta Miniewicz, fot. RIP

KRZYŻÓWKA

„Wędrownik
po powiecie
wrocławskim – fakty,
mity, osobliwości,
tajemnice”
O sprytnym skazańcu
„Choćby cię męczyli, gotowali w smole, nigdy nie mów o tym, co się dzieje w szkole” – tak brzmiała dewiza słynnej szkoły katowskiej w Wojcieszowie na Dolnym Śląsku.
I zapewne uczniów jej nie brakowało, skoro w wielu dbających o swoje interesy śre-

Lekcje muzealne

dniowiecznych miastach stawiano szubienice i zatrudniano kata. Kat, który pracował
w Kątach Wrocławskich, musiał chyba w czasach młodości – jak pokazuje historia opisana poniżej – chodzić na wagary. Kąty Wrocławskie miały wyjątkowo okazałą szubienicę: murowaną, w kształcie walca. Stanęła około 1578 roku na niewielkim pagórku
(by skazaniec mógł być dobrze widoczny)
w odległości około trzech kilometrów od
miasta (obecnie to miejsce w pobliżu drogi w stronę Mietkowa i zjazdu na autostradę w kierunku Wrocławia). Pewnego razu
miał być na niej powieszony pewien skazaniec. Ogłoszono wyrok, rada miejska wraz
z tłumem wybrała się z miasta na miejsce
kaźni. Kiedy wszystko było gotowe, a gawiedź gotowa „na rozrywkę”, okazało się,
że kat… zapomniał postronka. Zapytano
więc, kto chciałby się wybrać do miasta po
sznur. Chętnych nie było. Wysłano więc do
miasta skazańca, który korzystając z okazji,
po prostu się ulotnił.
Autor: Małgorzata Urlich-Kornacka dla
Powiatu Wrocławskiego
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1. Inaczej medal lub order | 2. Inaczej triumph, wygrana | 3. Do tego tytułu nominowany został
kącki dworzec | 4. W ramach programu Cyfrowa Gmina rozdano ich w Kątach ponad 300
| 5. Miłość do Ojczyzny wyrażająca się gotowością do pracy i poświęceń dla niej | 6. „Marsz,
marsz...” | 7. Inaczej: charakterystyczny, regionalny wyrób | 8. Odzysk surowców wtórnych
ze śmieci | 9. W tej miejscowości Strażacy rozdawali dzieciom odblaski | 10. Marszałek
z Kasztanką | 11. Nauka zajmująca się badaniem dziejów | 12. Nadzwyczajne wydarzenie
| 13. Przynosi ją wyzwolenie
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Wieści z Biblioteki
Kolejna odsłona zajęć z cyklu „ZaWoDoWcy”

Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską

Co drugi tydzień, we wtorkowe popołudnie w bibliotece
w Kątach Wrocławskich odbywają się zajęcia z cyklu ZaWoDoWcy. Na ostatnich zajęciach uczestnicy wysłuchali wiersza o cukierniku, by chwilę później poznać najprawdziwszego cukiernika - Pana Tadeusza Kosiora z cukierni "Pan
Tadeusz" w Kątach Wrocławskich.
Pod czujnym okiem naszego gościa powstało wiele pysznych łakoci, m.in. przepyszne babeczki, które w mgnieniu
oka zniknęły w brzuchach naszych "odkrywców". Pan Tadeusz z uznaniem oglądał efekty pracy młodych adeptów
cukiernictwa, a rodzice, którzy również załapali się na degustację, zgodnie uznali, że było pysznie!
Edyta Sochacka

Piątkowy poranek 28 października w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kątach Wrocławskich rozpoczął się od spotkania autorskiego z popularną pisarką Magdaleną Zarębską. Wizyta podzielona została na dwie tury, zgromadziła
ponad 100 dzieci, które z zaciekawieniem słuchały, co autorka chce im powiedzieć - o swojej twórczości, książkach
i przekazywanych w nich treściach.
Dzieciaki wysłuchały także fragmentu jednego z opowiadań oraz rozmawiały na temat utrzymania porządku w domu. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i mamy nadzieję, że była to miła odmiana od codziennych zajęć! Spotkanie odbyło się w ramach akcji: Rozczytana Aglomeracja
Natalia Stankiewicz

Zawodowcy - spotkanie z cukiernikiem, fot. arch. Biblioteka

Spotkanie autorskie w bibliotece, fot. arch. Biblioteki

Zestaw komiksów i gier planszowych dla Biblioteki
w Kątach Wrocławskich!

Miło nam poinformować, ze Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich znalazła się w gronie 100 placówek, które wygrały zestaw darmowych gier i komiksów
w ramach akcji "BOOM2! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece"! W związku z tym zostaną przeprowadzone darmowe zajęcia warsztatowe w oparciu właśnie o te otrzymane nagrody. Zachęcamy szkoły (klasy) z terenu gminy
do zgłaszania się do biblioteki pod nr telefonu: 71 715 12
18. Kto pierwszy ten lepszy.
Akcja sponsorowana przez Wydawnictwo EGMONT oraz
Program Rozwoju Bibliotek.
Alicja Adamczak

Nowy asortyment kąckiej biblioteki, fot. arch. Biblioteki

Kulturalne twarze Smolca
8 października
w smoleckiej filii GOKiS Muzeum Geologiczne z Wrocławia we współpracy z p. Joanną
Białek i sołectwem Smolec Zatorze, przygotowało warsztaty dla dzieci „Ciasteczkowa kopalnia”. Wspaniali młodzi górnicy, inwestorzy próbowali swoich sił w wydobywaniu czekoladowego węgla i zarządzaniu własną kopalnią. Świetna zabawa
ze smacznym finałem!
9 października
na scenie teatru Na Peronie wystawiona
została sztuka "Oskarżone. Baśniowe Uniwersalia" w reżyserii Niny Grzelczak i obsadzie: Magdalena Kotowska, Jolka Zioło, Agnieszka Wójcik, Agnieszka Bujoczek
Cztery oskarżone i tym razem aż dwie winne! Taki wyrok wydała publiczność. Dziękujemy wspaniałym widzom za ciepły odbiór i miłe słowa!

21 października
podczas wydarzenia charytatywnego dzieci miały okazję spotkać się z psami Husky
z fińskiej wioski Kalevala. Dla dorosłych wystąpił Standup’er Michał z Borowic w programie „Fińczyk”. Odbył się również kiermasz ciast. A wszystko to w szczytnym celu, by pomóc w leczeniu i rehabilitacji małego Lucjana Sołtysa. Dzięki wspólnym siłom i zaangażowaniu wielu osób udało się
zebrać kwotę 4557 zł.
28 października
Fioletowa Nocka w GOKiS. W programie
m.in. gra terenowa, polowanie na nietoperze, wejście na Wielką Sowę (praca plastyczna z humorem), kolacja wiedźmy (kolorowe tosty wg własnego pomysłu), aria
do księżyca- nagrywanie teledysku do piosenki: Góry do góry, party o północy - dyskoteka i śniadanie mocy.

Impreza charytatywna, fot. GOKiS Smolec

Dzień Edukacji Narodowej 2022

Zapraszamy na „Jesienny
koncert romantyczny”

14 października 2022 r. we wszystkich placówkach na terenie gminy uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Również w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach
Wrocławskich polskie święto pracowników oświaty i nauczycieli miało wyjątkowy charakter. Dzień ten był także
pierwszą rocznicą uroczystego otwarcia placówki. Obecnie
do przedszkola uczęszcza ok. 200 dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich,
korzystających z nowocześnie wyposażonych sal, jadalni
z kuchnią, dużego placu zabaw i wewnętrznej sali zabaw.
Z tej okazji w sali widowiskowej odbyła się uroczystość,
w której udział wzięły odświętnie ubrane przedszkolaki ze
swoimi nauczycielkami, pracownicy przedszkola z Dyrekcją
– Panią Alicją Szymańską - na czele, Rada Rodziców, a także zaproszeni goście: m.in. Zastępca Burmistrza Miasta

20 listopada w sali widowiskowej GOKiS Kąty Wrocławskie
wystąpi Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA.
Wydarzenie odbędzie się w ramach podsumowania uchwalonego przez Sejm RP "Roku Romantyzmu Polskiego". W programie dominować będzie muzyka Fryderyka Chopina obok
utworów Stanisława Moniuszki i polskich pieśni ludowych,
które były inspiracją dla obu kompozytorów. Oprócz bardzo
kulturalnego spędzenia niedzielnego wieczoru, gwarantujemy miłe towarzystwo, piękną muzykę, być może także wzruszenie i radość. Wszystko to otulone aromatem pysznej kawy i herbaty oraz słodkościami.
Do zobaczenia!

Dzień Edukacji Narodowej w przedszkolu, fot. A.Lizak

i Gminy Kąty Wrocławskie - Pan Krzysztof Wróblewski, Zastępca Kierownika Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji – Pani Barbara Kuriata-Puzio oraz Dyrektor Gminnego
Żłobka „Skrzat” - Pani Alicja Nawrocka. Było mnóstwo życzeń - w tym ważnym dla wszystkich pracowników oświaty dniu - przede wszystkim satysfakcji z edukacji najmłodszych dzieci oraz uznania oraz szacunku ze strony Rodziców oraz rządzących.
Uroczystość uświetnił wspaniały występ teatralny grupy Jeżyki (dzieci 5-, 6-letnich), które przedstawiły zgromadzonym
inscenizację staropolskiej bajki o „Szewczyku Dratewce”.
Alicja Lizak
Zespół ds. Promocji Przedszkola

Kulturalny październik, Mokosza, fot. A.Piątek
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Odzyskuję, bo segreguję!
Eco warsztaty z wyobraźnią
„Odzyskuję, bo segreguję” to jedna z inicjatyw podejmowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie w celu podnoszenia świadomości
ekologicznej mieszkańców i wspólnego tworzenia przyjaznej, zielonej gminy. W październiku w ramach kampanii
informacyjno-edukacyjnej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów i recyclingu przeprowadzone zostały pierwsze
z cyklu eko warsztatów i wydarzeń towarzyszących.
Mieszkańcy gminy licznie wzięli udział w „jesiennym wietrzeniu szaf”, gdzie mogli dać ubraniom drugie życie: zapolować na modowe perełki, odświeżyć swoja garderobę, wymienić ubrania, zabawki, dodatki i inne rzeczy.
W tym czasie dzieci, pod okiem profesjonalnego animatora, mogły uczestniczyć w eco warsztatach rękodzielniczych. Najmłodsi przygotowywali prace z materiałów przeznaczonych do recyclingu, a także z jesiennych skarbów natury. Na zakończenie na scenie odbył
się pokaz mody z recyclingu. Dzieci przygotowały niesamowite stroje. W ruch poszedł papier, folia bąbelkowa, worki na śmieci, nakrętki i wiele innych materiałów
nadających się do powtórnego wykorzystania. Dziew-

czynki wczuły się w role modelek i same zaprezentowały barwne i pomysłowe stroje! Na zwycięzców czekały eco gadżety oraz profesjonalna sesja zdjęciowa z instruktorem zajęć fotograficznych GOKiS Danutą Kurzawską-Sadowską.
Pokaz uświetniły występem wokalnym Nadia i Natalia
Syromiatnikove, które zaśpiewały piosenkę "Cud w szafie". Na co dzień dziewczynki uczęszczają na zajęcia Studio Kreacji Muzycznej w GOKiS Kąty Wrocławskie.
Dodatkowo mieszkańcy naszej gminy wzięli udział
w warsztatach realizowanych przez Stowarzyszenie
Dobra Łąka w ramach zadania publicznego „Mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego Blisko Natury”, które współ-

Pokaz mody z recyklingu, fot. GOKiS

I miejsce - Karolina Dudka, fot. GOKiS

II miejsce - Laura i Łucja Woźniczka, fot. GOKiS

III miejsce - Zosia Laska, fot. GOKiS

Wyróżnienie - Łucja Chądzyńska, fot. GOKiS

finansowane było ze środków przekazanych przez Powiat Wrocławski. Dorośli wraz z dziećmi mieli możliwość
sprawdzić się w warsztatach kulinarnych w duchu kuchni zero waste, w trakcie których poruszone zostały kwestie ograniczenia marnowania żywności, a uczestnicy
przygotowali własne dania. Kolejna grupa wzięła udział
w warsztatach zielarsko-przyrodniczych na temat walorów przyrodniczych powiatu wrocławskiego oraz o właściwościach zdrowotnych ziół. Uczestnicy przygotowali
mieszankę ziołową, pojawiły się również wątki kulinarne.
Co najważniejsze podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję nie tylko do dobrej zabawy, ale przede wszystkich zgłębienia wiedzy na temat recyklingu i segregacji.
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Klub Biegacza Kąty Wrocławskie
ponownie z medalami!
Tym razem delegacja z Klubu Biegacza Kąty Wrocławskie
zameldowała się na trasie 7 RST Półmaratonu Świdnickiego. Aż dwóch kąckich biegaczy poprawiło swoje rekordy
życiowe na dystansie półmaratonu (21,1km)! Są to Kamil
Ceglarek, który zajął 43. miejsce na blisko 1000 startujących oraz Grzegorz Grzegorczyk.
Pierwszego dnia października w Szklarskiej Porębie odbyła się również finałowa odsłona tegorocznego cyklu biegów górskich ,,Super Bieg - Puchar Sudetów”. Klub Biegacza Kąty Wrocławskie zaprezentował się na dwóch dystansach. W półmaratonie wystartował Kamil Ceglarek, a w biegu na 10 km: Dariusz Szkoła, Grzegorz Grzegorek, Tomasz
Swatowski i Michał Szkoła.
W półmaratonie Kamil Ceglarek zajął 2. miejsce w kategorii M20 oraz 12. w kategorii open (na 95 zawodników).
Na dystansie 10 km:
• Dariusz Szkoła: 6. miejsce w kategorii open, 3. miejsce
w kategorii M30,

• Grzegorz Grzegorek: 15. miejsce w kategorii open, 1. miejsce w kategorii M50
• Tomasz Swatowski: 16. miejsce w kategorii open, 5. miejsce
w kategorii M30
• Michał Szkoła: 29. miejsce w kategorii open, 8. miejsce
w kategorii M30
W klasyfikacji generalnej całego cyklu, na dystansie Półmaratonu Kamil Ceglarek zajął 4. miejsce w kategorii open
oraz 2. miejsce w kategorii M20.
W klasyfikacji generalnej na dystansie 10 km:
• Dariusz Szkoła: 7. miejsce w kategorii open, 3. miejsce
w kategorii M20
• Tomasz Swatowski: 12. miejsce w kategorii open, 3. miejsce
w kategorii M30
• Grzegorz Grzegorek: 13. miejsce w kategorii open, 1. miejsce w kategorii M50
Drużynowo w klasyfikacji generalnej na 10 kilometrów Klub
Biegacza Kąty Wrocławskie zajmuje wysokie, 3. miejsce na
20 sklasyfikowanych drużyn.

Rewelacyjna passa Akademii
Piłkarskiej Jedenastka!
Akademia Piłkarska Jedenastka Kąty Wrocławskie i STS Sokół Smolec rozegrały w sobotę, 22 października, mecz w ramach Okręgowej Ligi Młodzika. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1, a zwycięskie bramki dla AP Jedenastki Kąty Wrocławskie zdobyli: Wiktor Kamiński i Patryk Wojcik.
W pięknym stylu, z wynikiem 7:0 AP Jedenastka Kąty Wrocławskie pokonała zespół Parasola Wrocław. Bramki zdobyli: Tomek Górecki x2, Adam Knap x3, Tristan Krysmalski x2.

AP Jedenastka Kąty Wrocławskie rozgromiła 17:1 drużynę AS Kiełczów.
Bramkę zdobyli: Wiktor Woźny x2, Mikołaj Lis x2, Filip
Jewgiński, Cyryl Sierszeń x3, Stas Burchenko, Paweł Stanclik, Kryspin Dulęba x2, Konrad Zieliński, Szymon Kapsa
i Wiktor Kurowski.

Trofea KBKW z 7 RST Półmaratonu Świdnickiego, fot KBKW

Wygrana SPS Mountpark
Kąty Wrocławskie
w I Dolnośląskiej
Lidze Mężczyzn!
Drużyna siatkówki SPS Mountpark Kąty Wrocławskie wygrała pierwszy mecz w ramach I Dolnośląskiej Ligi Mężczyzn. Mecz został rozegrany 15 października na wyjeździe z drużyną SKFiS Kudowianka Kudowa - Zdrój i zakończył się wynikiem 2:3 dla SPSu! Oby tak dalej!

Koszykówka na Max(imus)a!
15 października, w meczu 2 Ligi Mężczyzn, drużyna Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie pod wodzą trenera Jacka
Kolisa i asystenta Macieja Muskały wygrała 131:68 z drużyną Roben Gimbasket Wrocław.
30 października pierwszoligowa drużyna kobiet Dijo Maximus Kąty Wrocławskie odniosła swoje drugie, ligowe zwycięstwo w sezonie, pokonując w pięknym stylu drużynę Enea
AZS II Poznań 91:62!
2 listopada, w meczu 7. kolejki rozgrywek 2 Ligi Mężczyzn,
drużyna Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie wywalczyła zwycięstwo z drużyną z Kłodzka 79:78.
5 listopada Maximuski pod wodzą trenera Krzysztofa Szweja, opuściły Aleksandrów Łódzki z pewną wygraną i pierwszą

w historii „setką” rzuconą rywalkom w 1 Lidze Kobiet! Wynik
meczu 100:44 - gratulujemy!
W Kątach Wrocławskich odbył się również 2 turniej Dziecięcej
Basket Ligi dla dzieci z rocznika 2010/2011. Drużyna z Kątów
zaprezentowała bardzo wysoki poziom. Oto wyniki:
• Bball Dzierżoniów 39:74 Maximus Kąty Wrocławskie
• PG Crew Piława Górna 85:85 (16:26) Maximus Kąty Wrocławskie
• Polonia Świdnica 4:84 Maximus Kąty Wrocławskie
• Basketomania 80:43 Maximus Kąty Wrocławskie
Prezentowane wyniki to suma umiejętności + zdobyte kosze
(kosze liczone za 1 pkt)

Piękna gra kąckiej drużyny, fot. M.Rzepka

Piłka Ręczna z kolejnymi sukcesami

Zacięta walka szczypiornistów z SPR GOKiS, fot. M.Rzepka

Młodziczki SPR GOKiS nie do zatrzymania! W ostatnim turnieju reprezentantki Kątów pewnie wygrały oba spotkania. Pokonały 19:7 UKS Jedynka - SP3
Dzierżoniów oraz 20:14 zespół MKS MOS Wrocław.
Najwięcej trafień w obu meczach zaliczyły: Karolina Stępień 16, Maja Misiuna 9, Kaja Kowalska 6.
W Legnicy pokazały natomiast sportowy charakter
pokonując drużynę EUCO-UKS Dziewiątka Legnica 26:22. Najwięcej bramek zdobyły: Ewa Wawrzkiewicz - 8 i Zuzia Gaborska - 6. Również drużyna
z Kobierzyc musiała pogodzić się z porażką. Po nerwowym początku dziewczęta z Kątów Wrocławskich zaczęły świetnie bronić, często przechwytując piłki oraz pewnie i skutecznie atakować. Obie
bramkarki - Roksana Błażejko i Andżelika Paliga
skutecznie blokowały dostęp do naszej bramki.
Brawo! Wynik meczu: SPR GOKiS Kąty Wrocławskie 46:20 KPR Kobierzyce.

Najwięcej bramek rzuciły: Zuzia Gaborska- 9, Ewa
Wawrzkiewicz- 8, Lena Misiuna- 6, Karolina Stępień- 6, Bianka Kozdrowska- 5.
Wysoki poziom prezentuje również sekcja męska.
Drużyna I Ligi Mężczyzn SPR GOKiS Kąty Wrocławskie po 7 kolejkach utrzymuje pozycję Vice Lidera! W październiku wygrała z Olimpem Grodków
40:24 oraz z KU AZS Zielona Góra 28:24.
Kolejni kadrowicze wśród kąckiej młodzieży!
Swoje pierwsze zgrupowanie reprezentacji Dolnego Śląska w Piłce Ręcznej zaliczyli chłopcy z rocznika 2010, którzy w ostatni weekend października trenowali w Sobótce. W gronie powołanych
znaleźli się: Igor Lewandowski, Mikołaj Tarnawski, Szymon Żelezny.

Piękny debiut klubu Taekwon-do!
W weekend 14-15 października odbyły się zawody Taekwon-do Polish Open Cup, organizowane przez Związek
Sportowy Polska Unia Taekwon-do. W zawodach oprócz
klubów z Polski brały też udział kluby z Niemiec i Mołdawii. Były to pierwsze zawody klubu taekwon-do założonego w tym roku przez Kamila Śmigielskiego (Wicemistrza
Świata taekwon-do 2017).
Zawodnicy z Gminy Kąty Wrocławskie, trenowani przez
Kamila Śmigielskiego i Paulinę Karp, wrócili z medalami:

• Jakub Cieślicki ze złotym medalem ‘techniki specjalne’ (kat.
dzieci)
• Paulina Rudzka – ze srebrnym medalem ‘walki light contact’ (kat. junior)
• Tymoteusz Żełobowski – ze srebrnym medalem ‘techniki
specjalne’ (kat. dzieci)
• Jakub Cieślicki – z brązowym medalem ‘soft stick’ (kat.
dzieci)

Mali zwycięzcy turnieju taekwon-do, fot. Klub Sajkan
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