
Gminne szlaki 
turystyczne • str. 4-5

Nowe ścieżki  
rowerowe • str. 2

Wakacje!  
GOKiS zaprasza • str. 6

FOT. IM

FOT. AS
FOT. WS

FOT. ŁZ

Samorządowy Informator Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.plegzemplarz bezpłatny

lip
iec

20
20

 r.

Absolutorium dla Burmistrza
• str. 3



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE2

Nauka w dobie pandemii
Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i planowania kolejnego roku. W szkołach publicznych i niepublicznych mamy ponad 
dwa i pół tysiąca uczniów. 

Pierwszy semestr zakończył się zgodnie z kalendarzem 
szkolnym. Młodzież wróciła do szkół po feriach i po bar-
dzo krótkim okresie tradycyjnej nauki nastał czas pan-
demii. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 we wszystkich placówkach oświa-
towych w całej Polsce zostały wprowadzone ogranicze-
nia w funkcjonowaniu. Była to dla wszystkich sytuacja 
nowa, na którą trzeba było szybko zareagować.  Dyrek-
torzy placówek mając na uwadze zapewnienie konty-
nuacji nauki po około dwóch tygodniach przygotowa-
li się razem z nauczycielami do rozpoczęcia nauczania 
zdalnego. Gminne placówki wykorzystywały w tym celu 
następujące platformy: Librus Synergia- dziennik elek-
troniczny, Matlandia, Eduelo, Quizlet, ZOOM oraz Sky-
pe i Microsoft Teams.
W niektórych przypadkach nauczyciele nagrywali lek-
cje, odtwarzając je w poszczególnych klasach, inni uczy-
li w czasie rzeczywistym. W niektórych sytuacjach lekcje 
odbywały się w formule zlecania zadań i wypełniania ze-
szytów ćwiczeń.
Razem z burmistrzem Łukaszem Zbroszczykiem i dyrek-
torami szkół zorganizowaliśmy w okresie pandemii kilka 
wideokonferencji, na których analizowaliśmy zagadnie-
nia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowni-
kom szkół, realizacją podstawy programowej oraz przygo-
towaniem do powrotu uczniów do placówek. Sporym wy-
zwaniem było przeprowadzenie rekrutacji, egzaminu klas 
ósmych  oraz zorganizowanie obrad rad pedagogicznych 
i zakończenia roku szkolnego. 

Co przyniesie nowy rok szkolny 2020/2021?
W trakcie wakacji  razem z dyrektorami szkół opracujemy 
zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  pro-
cedury do nauki zdalnej. Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz 
z kuratorami mają stworzyć bank informacji na ten temat. 
Ministerstwo deklaruje ulepszenie platformy epodreczniki.
pl, tak aby wszyscy nauczyciele mogli z niej korzystać. Ma 
być na niej dostępna również funkcja wideokonferencji.
Dobre praktyki wskazują, że w szkołach gdzie wybrano dwie-
-trzy formy komunikacji i przekazywania informacji osiągnię-
to lepsze rezultaty; dzieci i rodzice w sposób uporządkowa-
ny otrzymali wszystkie niezbędne wiadomości. Tam gdzie  
wykorzystywanych platform było więcej, zarówno młodzież 

jak i rodzice poświęcali dużo czasu na poszukiwania zadań 
co powodowało niepotrzebne zamieszanie. 
Jako samorząd zapewniliśmy niezbędny sprzęt komputero-
wy. Przez okres wakacji musimy usprawnić łącza interne-
towe  oraz wyeliminować awaryjność sprzętu. Miejmy na-
dzieję, że kolejne epidemie ominą nasz kraj. Gdyby jednak 
tak się nie stało będziemy lepiej przygotowani do przepro-
wadzenia i organizacji nauki zdalnej. 

Dziękuję wszystkim za słowa zrozumienia i wsparcia, a przede 
wszystkim za ogromne zaangażowanie. Te ostatnie kilkana-
ście tygodni były dla większości z nas swoistym sprawdzia-
nem. Tylko wzajemny szacunek, zrozumienie i  życzliwość 
pozwoliły nam przeżyć  ten trudny czas. 

Katarzyna Łapińska-Szymańska
Zastępca burmistrza

Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Rekrutacja  
do klasy  
sportowej  
w SP2
Trwa nabór do klasy sportowej w SP2 w Kątach Wrocław-
skich. Oferta jest adresowana do uczniów, którzy w roku 
szkolnym 2020/2021 uczęszczać będą do klasy IV. Nabór 
zostaje wydłużony do dnia 17 sierpnia 2020 r. Próby spraw-
ności fizycznej odbędą się 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00. 
Szczegóły na stronie www.sp2katy.pl

EDUKACJA

Laureat zDolnego Ślązaka
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smolcu rokrocznie sięgają po laury 
w prestiżowych konkursach. 

Do elitarnego grona zwycięzców dołączył uczeń klasy  
7 b Wojciech Lower, który został w bieżącym roku szkol-
nym laureatem zDolnego Ślązaka z chemii. W trzecim eta-
pie konkursu, który odbył się 1 lutego na Wydziale Che-
mii Uniwersytetu Wrocławskiego Wojtek pokonał wielu fi-
nalistów z klas ósmych, osiągając sumarycznie wynik 36 
punktów z części teoretycznej, w której uczestnicy rozwią-
zywali zadania chemiczne oraz z części eksperymental-
nej. W tym roku tytuł laureata z chemii zdobywali ucznio-

wie, którym udało się osiągnąć 29 punktów. Poziom kon-
kursu był bardzo wysoki, od laureatów wymagano wia-
domości i umiejętności znacznie przewyższających pro-
gram szkoły podstawowej, w niektórych aspektach zada-
nia były formułowane niemal na poziomie akademickim.  
Poza tym Wojtek musiał opanować materiał chemii z kla-
sy ósmej. Nauki przyrodnicze są pasją Wojtka, życzymy 
mu dalszego, twórczego rozwijania zainteresowań i wie-
lu sukcesów.

Pani Gabrieli Feldmann
Radnej Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie

wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci

Ojca
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Łukasz Zbroszczyk

oraz
Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Pacyna wraz z Radnymi

Poszerzamy możliwości  
- tutoring w szkole w Sadkowie
Na mapie edukacyjnej od niedawna widnieje wiele znaczący termin: tutoring. 

Jest to metoda indywidualnej opieki nad podopiecz-
nym, opierająca się na relacji mistrz-uczeń. Tutoring 
cechują długofalowość, regularność i pozytywne aspi-
racje. Jednocześnie też ta forma edukacji nie spraw-
dzi się w przypadku każdego ucznia. Mówi się nawet 
o jej elitarności.
   Szkoła podstawowa w Sadkowie planuje wdrożyć w no-
wym roku szkolnym tutoring jako alternatywny sposób pra-
cy z chętnymi uczniami. 

- Jesteśmy przekonani, że metoda ta pozwoli nam praco-
wać nad autonomią, niezależnością oraz umiejętnością do-
konywania wyboru zgodnie z predyspozycjami i zaintereso-
waniami młodego człowieka – mówi Małgorzata Błażejew-
ska-Koguciuk, certyfikowany nauczyciel-tutor. - Dzięki spo-
tkaniom z tutorem uczeń będzie mógł zyskać nowe kom-
petencje, uświadomić sobie swoje talenty i wykorzystywać 
je, a co bardzo istotne - zwiększyć samodzielność w ucze-
niu się i planowaniu swojej przyszłości – dodaje.

Dyrektor SP2 Agnieszka Górska podczas  spotkania on-line z Samorządem Uczniowskim.

http://www.sp2katy.pl
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Absolutorium dla Burmistrza
Burmistrz Miasta  
i Gminy Kąty Wrocławskie  
Łukasz Zbroszczyk  
w czasie sesji Rady Miejskiej 
28 maja 2020 r. otrzymał 
absolutorium za wykonanie 
budżetu za 2019 rok.

Głosowanie nad absolutorium poprze-
dziło sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy Kąty Wrocławskie oraz 
sprawozdanie finansowe za 2019 r. 
Sprawozdania otrzymały pozytywną 
ocenę Regionalnej Izby Obrachunko-
wej we Wrocławiu. Pozytywną opinię 
wyraziły także komisje stałe Rady Miej-
skiej w Kątach Wrocławskich. Zapre-
zentowano i dyskutowano nad „Ra-
portem o stanie gminy”. Rada Miej-
ska przyjęła raport i udzieliła wotum 
zaufania burmistrzowi.

Ścieżki rowerowe
Gmina podpisała umowę na wykonanie pierwszych odcinków 
ścieżek rowerowych, do których uzyskała dofinansowanie unijne 
w ramach zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R 
na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”. 

Są to odcinki: Sadków - Sa-
dowice stacja PKP oraz Ką-
ty Wrocławskie - Nowa Wieś 
Kącka o łącznej długości 
1857,5 m.
Planowany koszt zadania to  
1 159 200,00 zł. Przyzna-
ne dofinansowanie obej-
muje 85% kosztów kwalifi-
kowalnych inwestycji. Bu-
dowę przewidziano na la-
ta 2020 i 2021.

Most w Bogdaszowicach
Wyłoniony został wykonawca remontu mostu na drodze gminnej 
Stoszyce-Bogdaszowice. 

Koszt remontu wyniesie blisko 350 000,00 
zł. Planowany termin zakończenia robót to  
30 października 2020r. Zamówienie obejmu-
je demontaż istniejącego przęsła, rozbiórkę 
i odtworzenie ław podłożyskowych, odtwo-
rzenie konstrukcji przęsła z kształtowników, 
pomostu drewnianego wraz z belkami krawę-
dziowymi, montaż blach ryflowanych, czysz-
czenie i spoinowanie istniejących przyczół-
ków i skrzydeł, odtworzenie nawierzchni dro-
gowej poza obiektem wraz z dylatacjami bi-
tumicznymi a na koniec odtworzenie balu-
strad i uporządkowanie terenu objętego pra-
cami. Całość prac wykona firma PHU WICH-
-PIACH Krzysztof Wicher z Praszki.

Remont dworców PKP
Zaawansowane są prace przy remoncie dworców kolejowych w Kątach Wrocławskich i Smolcu.

Obecnie na dworcu w Kątach Wrocławskich prowadzone są 
prace związane z renowacją elewacji, a także montowana jest 
stolarka okienna i drzwiowa. Wewnątrz budynku zakończono 
prace konstrukcyjne polegające na wymianie stropów i budo-
wie szybów windy. W trakcie jest wymiana konstrukcji dachu 
i układanie nowego poszycia dachowego. Oprócz tego są re-
alizowane roboty instalacyjne w zakresie układania tras ka-
blowych instalacji elektrycznych i wymiana instalacji sanitar-
nych i teletechnicznych w budynku. Ponadto trwa ustawia-
nie ścianek działowych, tynkowanie, a także prace związane 
z wykonaniem posadzek i okładzin ściennych. Na zewnątrz 
wykonano instalacje zbiorników i część przyłączy sanitarnych.
Z kolei na dworcu w Smolcu zakończono już prace rozbiór-
kowe, a także te związane ze wzmacnianiem konstrukcji bu-
dynku poprzez wymianę stropów oraz polegające na wymia-
nie konstrukcji dachu oraz poszycia dachowego. Zakończo-
no już również budowę szybu windowego. Obecnie prowa-
dzona jest budowa ścianek działowych,  tynkowanie, a tak-
że prace związane z posadzkami i okładzinami ściennymi 
oraz wymiana instalacji. Renowacji jest poddawana elewa-
cja dworca oraz budynku wiat rowerowych, a także sukce-
sywnie montowana stolarka okienna. W otoczeniu dworca 
toczą się roboty instalacyjne związane z budową zewnętrz-
nych przyłączy sanitarnych.
Zakończenie prac przewidziane jest na wiosnę 2021r.

INWESTYCJE

FOT. WS

FOT. WS

FOT. AS

FOT. MATERIAŁY PKP

Budynek dworca PKP w Kątach Wrocławskich w trakcie remontu.

Kanalizacja 
w Mokronosie 
Górnym

Podpisana została umowa na zadanie „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny”. Robo-
ty przeprowadzi Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne 
z Ząbkowic Śląskich. Wykonawca wejdzie na budowę do 
końca czerwca br.a umowny termin zakończenia robót to 
30 października 2022 r. Całkowita wartość zadania wynosi 
ponad 20 310 000,00 zł

FOT. WS

Burmistrz Łukasz Zbroszczyk,  
Z-ca burmistrza Katarzyna Łapińska-
Szymańska, Sekretarz Gminy Monika  
Kwil-Skrzypińska tuż po głosowaniu  
nad absolutorium dla burmistrza.

Obecnie na terenie gminy mamy blisko 3 300 metrów ścieżek rowerowych. Zniszczony most w Bogdaszowicach.
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Wakacje! GOKiS zaprasza
Wakacje! Tak długo wyczekiwany okres nic nie robienia i leniuchowania. Brak Ci pomysłu na aktywność dla Twojego dziecka?

Letnie warsztaty  Wakacyjne Zakątki bezpiecznie i aktyw-
nie zajmą czas, zrelaksują, udoskonalą pasje, rozwiną ta-
lenty. Zapraszamy dzieci z gminy na fascynujące, niebanal-
ne i  niezwykłe przygody w wyjątkowych zakątkach - w Ką-
tach Wrocławskich, Smolcu i Gniechowicach do pracowni 
literacko – twórczej, artystyczno-kreatywnej, muzyczno-
-ruchowej oraz rekreacyjno-sportowej.
Oferta obejmuje 6 godzin zajęć, przeznaczonych dla dzie-
ci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia odbywać się będą w gru-
pach 10-osobowych.
Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnych instruk-
torów, animatorów, bibliotekarzy, sportowców.

Zakątek artystyczno-kreatywny
Zapisując dzieci na ten blok warsztatowy zapewnicie im 
dobrą zabawę, kontakt ze sztuką, kontakt społeczny. Za-
dbacie również o rozwój swoich pociech, doskonalenie ich 
predyspozycji oraz wydobycie możliwości artystycznych. 
W trakcie warsztatów rozwijany będzie u dzieci zmysł este-
tyki i wyobraźni przestrzennej, sprawność manualna, kre-
atywność, fantazja. Na każdym warsztacie będziemy robić 
wspólną wystawę prac i będziemy poddawać je dyskusji. 
Celem zajęć jest aktywizacja dzieci, uczestnicy warszta-
tów będą zachęcani do podejmowania działań i wyzwań. 

Zakątek muzyczno-ruchowy
Zajęcia muzyczno-ruchowe rozwijają u dzieci wrażliwość 
na muzykę, prawidłową intonację głosu, prawidłowe 

techniki oddechowe, poczucie rytmu, plastyczność i es-
tetykę ruchu, kondycję oraz koordynację wzrokowo-ru-
chową. Dzieci w trakcie tych warsztatów ćwiczą pamięć 
(zapamiętywanie sekwencji kroków czy chociażby tek-
stów piosenek), koncentrację, podzielność uwagi. Tre-

nują refleks poprzez szybkie reagowanie na zmiany za-
chodzące w muzyce, pobudzają kreatywność, uczą się 
improwizacji, a także uczą współpracy z rówieśnikami 
oraz prowadzącymi.

Zakątek rekreacyjno-sportowy
Zapisując się do wspólnej zabawy w tym zakątku spotkasz 
się z wieloma pomysłami na aktywność wakacyjną. Będzie-
my skakać, kopać, rzucać piłką, biegać i rozgrzewać całe 
ciało, żeby było sprawne i gotowe na wakacyjne przygody! 
A do tego niesamowita zabawa i radość. Będziemy bawić 
się w przestrzeniach naszych obiektów sportowych, rywa-
lizować i integrować z rówieśnikami. Te spotkania pokażą 
Wam jakie dyscypliny sportowe można uprawiać, a przy 
tym dobrze się bawić w grupie rówieśników. Oczywiście 
będą czekały niespodzianki i nagrody, jak to w sporcie 
przystało. Nie może Was zabraknąć na tym letnim warsz-
tacie aktywności.

Zakątek literacko-twórczy:
Zapisać się czy nie – to jest pytanie. To zabawa dla cieka-
wych otaczającego świata. Chcemy połączyć książki z kre-
atywną zabawą. Zabawimy się w teatr, narysujemy obraz, 
zrobimy wspólnie kolaż z okładek książek. Będą czekać nie-
spodzianki każdego dnia, spotkania i wiele wesołych po-
mysłów, jak przystało na wakacyjny czas. 
Jak zabawa to tylko z Wami i tylko u nas. Czekamy na Was 
z niecierpliwością.

FOT. ADOBE STOCK

ZdZisław wojtasik

Lato się zbliża
Słychać grzmoty nad rzeką
lato się zbliża, jest blisko,
coraz bliżej – zaczyna okrywać
nasz Smolec kolorową szatą.

Ziemia domaga się deszczu.
Ziemia pragnie też ciepła.
Ludzkie serca zaczynają bić radośniej,
pobudzone miłością po byle jakiej wiośnie.

Podajmy sobie ręce i idźmy
radośnie nad rzekę.
Patrzmy przed siebie,
przyroda w Smolcu 
kolorami się uśmiecha.

Jest cudownie, rozkwitają drzewa,
koniec szkoły się zbliża………….
wakacje przed nami.

Chcę wypocząć, gdzieś w oddali
ciało wystawić do słońca
i tak czas trwonić w te ciepłe
letnie dni bez końca

Twórczość okresu kwarantanny, 
Smolec, wiosna 2020 r.

krystyna Horak

Plany i marzenia seniora
Oj, oj! Drogi seniorze, co to się stało?
Były plany, marzenia.
Teraz, co z tego zostało?

Zimą mówiłeś - byle do wiosny,
mróz zelży, śnieg stopnieje
i nastanie dzień radosny.

Wierzyłeś, że wiosna ciebie rozruszy,
ból, smutek oddali
i znowu będziesz na fali.

Ups! W marcu wszystko poległo,
bo koronawirusowi uległo.
Wszystko się posypało
i niewiele z planów zostało.

Zostało radio,telewizja, gazety czytanie
i częste modlitwy odprawianie.
Błaganie Boga o wirusa oddalenie,
o zdrowie dla siebie i rodziny ocalenie.

Drogi seniorze głowa do góry,
dalej układaj swoje marzenia.
Rozglądaj się wokół i podziwiaj,
jak wszystko na lepsze się zmienia.
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Ekologicznie  
na Drzymały
Od wielu lat robimy dużo, by nasi mieszkańcy żyli zdrowiej, bardziej eko-
logicznie – deklaruje prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kątach Wro-
cławskich Henryk Rybka.  
W roku 2014 spółdzielnia podjęła decyzję o do-
ciepleniu budynków mieszkalnych i zrealizowała 
ją w latach 2015-16. W każdym z 80 mieszkań za-
łożono również nowoczesne  dynamiczne termo-
zawory grzejnikowe.
W kolejnych latach zostały wymienione piece na 
kondensacyjne z rekuperacją spalin oraz zmoder-
nizowano osiedlową sieć cieplną. Środki na te cele 
pochodziły z funduszu remontowego, czyli składek 
mieszkańców.  Spółdzielnia pozyskała również fi-
nansowanie zewnętrzne.
W 2020r. wykonano wymianę pokrycia dachu 
i planowane jest ocieplenie jednego z budyn-
ków – I tu zrobił się problem – mówi z uśmie-
chem Henryk Rybka – ponieważ budynek ten ma 
nielegalnych lokatorów: 16 par jerzyków, wróbla 
i kopciuszka. Nie chcieliśmy się ich pozbywać 
– podkreśla Prezes Spółdzielni. Postanowiliśmy 
przygotować im „lokale zastępcze”. W ten spo-
sób na budynkach powstały domki dla ptaków. 

– To są specjalne budki dla jerzyków – pokazuje 
Henryk Rybka. – Mają owalne otwory, dostoso-
wane do sposobu latania jeżyków. To ogromna 
przyjemność obserwować, jak krzątają się wo-
kół nowych domów. Niby nasze osiedle znaj-
duj się blisko ruchliwej ulicy, ale rano budzi nas 
świergot ptaków. No i nie mamy komarów, je-
rzyki je zjadają.
W tym roku Zarząd Spółdzielni zdecydował o prowa-
dzeniu trawników na wzór łąki kwietnej. – W ubie-
głych latach kosiliśmy nasze trawniki co tydzień 
– przypomina Henryk Rybka. – Było to dużo pra-
cy i  hałasu. Pochłaniało to  dużo pieniędzy a i tak 
w środku lata, zamiast pięknych trawników, mieli-
śmy wypalone suche połacie ziemi. Dlatego w tym 
roku kupiliśmy 2,5 kg nasion kwiatów polnych 
i miododajnych i zasialiśmy na trawnikach. Trawę 
kosimy tylko przy ścieżkach dla pieszych, ławecz-
kach i przy piaskownicy. Będzie ładniej – przeko-
nuje Henryk Rybka – chłodniej i taniej – dodaje.

KULTURA

Dni Kątów Wrocławskich 2020
Tym razem on-line. Pandemia nie pozwoliła na tradycyjną formę Dni Kątów Wrocławskich ale to nie znaczy, że nie mogliśmy się spotkać.

Dni Kątów to impreza organizowana w naszym mieście od 
lat 50-tych poprzedniego wieku! Tym razem Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu zaprosił mieszkańców przed ekrany 
komputerów i do samodzielnego eksplorowania gminy. Od-
były się liczne warsztaty plastyczne, Babcia Baja snuła opo-
wieści z dawnych lat, w teatrzyku kamishibai obejrzeliśmy 
bajkę o kąckich lwach, lwy zachęcały do fitnessu na świe-
żym powietrzu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się 
– jak zwykle, rowerowa wytrzymałościówka.
Wszystkim uczestnikom zabawy serdecznie dziękujemy i za-
praszamy za rok.

FOT. PP

FOT. IM

FOT. NADESŁANE
FOT. SMKW

FOT. IM
FOT. NADESŁANE

FOT. IM

FOT. IM

Kąteckie lwy namawiały do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Babcia Baja snuje opowieści z dawnych lat. Rowerowa Wytrzymałościówka - zawodnicy na trasie.

Warsztaty w siedzibie GOKiS. Mieszkańcy przed ekranami komputerów w swoich domach.

Więcej, dłużej, dalej, czyli mieszkańcy gminy podczas Wytrzymałościówki Rowerowej.

Wiosną mieszkańcy ul. Drzymały mogli się cieszyć piękną łąką pod oknami.

Za chwilę zaczną się warsztaty przygotowywania prac z papieru.Zaczynamy! Anna Kraczkowska podczas wejścia na antenę.
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