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11 marca 
Dzień Sołtysa
Sołtys Sadowic Grzegorz Mitek pełni swoją 
funkcję nieprzerwanie od 37 lat. To rekor-
dzista w naszej Gminie. Z okazji przydają-
cego 11 marca przypada Dnia Sołtysa za-
pytaliśmy o radości i trudności związane 
z pełnieniem tej funkcji.

Grzegorz Mitek, sołtys Sadowic: Ogromną radością, zwią-
zaną z byciem sołtysem są spotkania z Mieszkańcami. 
Możliwość rozmowy, wymiany pomysłów, poglądów, za-
rażanie się nawzajem energią. Jednak sołtysowanie to tak-
że ciężka praca, wręcz harówka. Trzeba dużo cierpliwości 
i wyrozumiałości dla ludzkich potrzeb i oczekiwań. Marze-
nia? By sytuacja epidemiczna pozwoliła znów organizować 
spotkania integracyjne, festyny, by móc znowu spotykać 
się z ludźmi. Grzegorz Mitek jest także honorowym daw-
cą krwi. Właśnie otrzymał medal Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu za oddanie 140 litrów krwi (na zdj.).

Bądź widoczny! 
Noś odblaski!
Po zmroku, na nieoświetlonej drodze, 
pierwsze w oczy kierowcom rzucają się 
silne światła pojazdów jadących z przeciw-
ka, a zaraz potem białe linie namalowane 
na jezdni.

Nieoświetlone sylwetki pieszych i rowerzystów kierowcy 
zauważają dosłownie w ostatniej chwili, z odległości ok. 
20-30 m. Jeśli jednak rowerzysta czy pieszy mają na sobie 
elementy odblaskowe, kierowca ma szansę zauważyć ich 
już z odległości 130-150 m.
Oznaczenia odblaskowe, wedle obowiązujących przepisów 
powinni nosić wszyscy piesi, poruszający się po zmierzchu, 
poza obszarem zabudowanym. Może to być kamizelka, 
opaska na ramię lub brelok, najważniejsze, by wybrany 
gadżet został umieszczony w widocznym miejscu. Warto, 
aby w odblaski zaopatrzyli się piesi i rowerzyści porusza-
jący się również w terenie zabudowanym.
Odblaski rowerowe to bezdyskusyjnie jeden z najważniej-
szych elementów wyposażenia roweru. Według prawa, na 
rowerze musi być zamontowane światło przednie, białe al-
bo żółte, świecące światłem ciągłym lub migającym oraz 
światło tylne, przynajmniej jedno świecące ciągle lub mi-
gające czerwone światło. Warto zaopatrzyć się w dodat-
kowe odblaski na rower takie jak kamizelka odblaskowa, 
odblaski na koła rowerowe lub odblaski na rękę.

Szanowni Państwo!

W tym roku mija 65 lat odkąd Szkoła Podstawowa nr 2 stała się nieodłącznym i ważnym 
elementem środowiska Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Wielu mieszkańców  
Kątów Wrocławskich i pobliskich miejscowości to absolwenci, którzy nadal współtworzą 
historię tej szkoły przyprowadzając do niej własne dzieci, a nawet wnuki. Uczniowie,  
ich rodzice i grono pedagogiczne starają się współtworzyć życie gminy angażując  
w różne wydarzenia, uroczystości i projekty o zasięgu nie tylko lokalnym. Nasze dzieci 
i młodzież z sukcesami reprezentują szkołę w konkursach, zawodach, przeglądach.
Ostatnie lata i miesiące to w naszym życiu okres nieustannych zmian. Reforma oświaty 
wydłużyła naukę w szkole podstawowej o 2 lata, połączyliśmy się z gimnazjum, a obecnie 
borykamy się – jak cały świat – z epidemią i jej poważnymi skutkami. Mimo zawirowań, 
dokładamy jednak wszelkich starań, by szkolne życie było jak najbardziej uporządkowane 
i stabilne. Chcemy zachować ciągłość działań spoglądając już w przyszłość,  
jednocześnie zachowując kontakt z tradycją i historią.
W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy bardzo ważny projekt – wybór patrona szkoły. 
Po wielu miesiącach różnych działań całej społeczności szkolnej zdecydowaliśmy,  
że nasza placówka będzie nosić imię lekarza, pisarza, pedagoga i wybitnego przyjaciela dzieci 
– Janusza Korczaka. 
Zwieńczeniem ostatnich wydarzeń ma być uroczystość nadania imienia, którą planujemy  
1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Jednym z marzeń, które chcielibyśmy jeszcze 
zrealizować jest to, by uroczystość uświetnił sztandar, który dopełni ceremoniału.
Zwracamy się do Państwa – mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie, naszych bliższych 
i dalszych sąsiadów – z apelem o wsparcie realizowanych przez nas działań i objęcie 
przedsięwzięcia honorowym patronatem. Osoby związane ze Szkołą Podstawową nr 2, 
zachęcamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami z okresu szkolnego – zdjęciami 
pamiątek, przedmiotów kojarzących się z okresem edukacji, fotografiami wcześniejszej 
siedziby obiektu.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby nam pomóc, zapraszamy do kontaktu telefonicznego  
71 316 65 15 lub e-mailowego sekretariat@sp2.pl

        Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
        Szkoły Podstawowej nr 2
        w Kątach Wrocławskich
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Budowa  
ul. Sybiraków  
w Kątach Wrocławskich

Rozpoczęto budowę drogi w ciągu ulicy Sybiraków w Ką-
tach Wrocławskich. Budowa drogi poprawi warunki ko-
munikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybira-
ków. Długość drogi wynosi ok. 360 m. Realizacja zada-
nia przewidziana jest do dnia 30.08.2021 r. 
Na realizację zadania zostało uzyskane dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 
ponad 805 000 zł.

Remont drogi  
Gniechowice  
- Górzyce

Wykonawca przejął plac budowy na drodze gminnej Gnie-
chowice – Górzyce długości 2 502 m o nawierzchni asfal-
towej. Zakres robót obejmuje sfrezowanie istniejącej na-
wierzchni, utwardzenie pobocza i odtworzenie nawierzch-
ni asfaltobetonowej. Zadanie będzie realizowane na pod-
stawie dokumentacji projektowej i zgłoszenia wykonania 
robót budowlanych. Na realizację zadania zostało uzyska-
ne dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości ponad 471 000 zł.

Remont drogi  
Romnów  
– Małkowice

Wykonawca przejął plac budowy na drodze gminnej Rom-
nów - Małkowice o długości 1 330 m o nawierzchni asfal-
towej. Zakres robót obejmuje sfrezowanie istniejącej na-

wierzchni, naprawę pobocza i odtworzenie nawierzchni 
asfaltobetonowej oraz przełożenie istniejącej nawierzch-
ni wykonanej z brukowca w miejscu zaniżeń oraz skoleino-
wań. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumen-
tacji projektowej i zgłoszenia wykonania robót budowla-
nych. Na realizację zadania zostało uzyskane dofinanso-
wanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości blisko 161 280 zł.

Budowa chodnika  
przy ul. Chabrowej  
w Kątach Wrocławskich

Rozpoczęła się  budowa chodnika przy ul. Chabrowej 
w Kątach Wrocławskich. Plac budowy przejął już wyko-
nawca. Planowany termin zakończenia prac to I kwar-
tał 2021 r. 
Wartość zadania: 27 277,00 zł

Zespół  
szkolno-przedszkolny  
w Krzeptowie

Obecnie w trwa proces wyłonienia inżyniera kontraktu 
dla zadania „Budowa zespołu szkolno przedszkolnego 
w Krzeptowie”. Wyłonienie inżyniera usprawni proces 
budowlany i wzmocni nadzór nad realizacją tej inwesty-
cji. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy na 
cały zakres budowy. 
W ramach inwestycji zaprojektowany został budynek Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego wraz z infrastrukturą ze-
wnętrzną. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne, parkingi 
wraz ze stojakami na rowery. W części sportowej zosta-
nie wykonane boisko wielofunkcyjne z trybuną, boisko do 
koszykówki, bieżnia 100 m, bieżnią do skoku w dal z ze-
skokiem. Elementy rekreacyjne stanowić będą place za-
baw, podzielone na trzy strefy z urządzeniami przezna-
czonymi dla dzieci z różnych grup wiekowych.

Skatepark, siłownia zewnętrzna i dodatkowy plac zabaw 
powstanie na terenie ogólnodostępnym, otwartym rów-
nież po godzinach pracy szkoły. 

Nowe pomieszczenia  
na dworcu  
w Kątach Wrocławskich

Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń na dworcu Ką-
tach Wrocławskich i Smolcu. W budynku dworca w Kątach 
Wrocławskich znajdą się m.in. biura Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej oraz sale wystawowe Gminnego Ośrodka Kultu- 
ry. Natomiast do budynku dworca w Smolcu przeniesio-
ne zostanie Biuro Obsługi Klienta UMIG.

Posterunek policji  
w Smolcu otwarty

Po wielu staraniach gminy Kąty Wrocławskie oraz Policji 
przekazane zostały pomieszczenia pod posterunek po-
licji w Smolcu.  Posterunek zaczął działać 1 marca w wy-
remontowanym budynku dworca kolejowego w Smolcu. 
Klucze do posterunku przekazał zastępca Komenda Wo-
jewódzkiego Policji młodszy inspektor Robert Frąckowiak 
wraz z Burmistrz Łukaszem Zbroszczykiem. Klucze ode-
brał kierownik posterunku w Smolcu sierżant sztabowy 
Tomasz Chojniak.
W uroczystości wzięli również udział Skarbnik Gminy Agata 
Dudek-Golińska, komendant Miejski Policji we Wrocławiu 
inspektor Maciej Januszkiewicz, p.o.Komendanta Komisa-
riatu w Kątach Wrocławskich komisarz Izabela Sierżęga.  
Obsadę Posterunku Policji w Smolcu tworzy kierownik, 
dwóch dzielnicowych oraz dwóch policjantów patrolowo-
-interwencyjnych.
Do podstawowych zadań Posterunków Policji należy 
w szczególności: zapewnienie mieszkańcom z terenu 
ich działania możliwości sygnalizowania lub zgłaszania 
o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeń-
stwu ludzi i mienia, a także bezpieczeństwu i porządko-
wi publicznemu.
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•  podatki częściowo zasilające budżet gminy – podatek dochodowy od osób fizycznych  
i od osób prawnych

•  podatki w całości zasilające budżet gminy – od nieruchomości – od środków transportowych  
– rolny – leśny – od spadków i darowizn i inne

•  dochody z majątku gminy – sprzedaż mienia komunalnego – wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

• opłaty – targowa – administracyjna – skarbowa – inne
• subwencja ogólna z budżetu państwa    • dotacje celowe     
• inne dochody

22,81% 11,91%21,39% 30,20% 12,72%

0,86% 0,11%

Udział procentowy  
poszczególnych dochodów gminy  
w dochodach ogółem  
(196 343 868,96 zł)

Zamelduj się. Płać podatek. 
Razem zrobimy więcej.
Zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców – tak mówi ustawa o Samorządzie Gminnym  
z dn. 8 marca 1990 r.

Zadania wyszczególnione przez ustawodawcę to:  
• organizację lokalnego transportu zbiorowego,
•  nadzór nad wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, nad-

zór nad kanalizacją.
•  organizację pomocy społecznej, edukacji publicznej, edu-

kacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki,
•  nadzór nad cmentarzami komunalnymi i zielenią, ochro-

na środowiska na terenie gminy.
• nadzór nad drogami gminnymi.
Aby zrealizować te i wiele innych zadań, gmina potrzebu-
je pieniędzy. Wymienione wyżej zadania finansowane są 
z tzw.dochodów własnych gminy. 

DOCHODY WŁASNE  
to przede wszystkim podatki,  
opłaty lokalne, dochody z majątku, udział  
we wpływach z podatku dochodowego  
od osób fizycznych PIT i z podatku 
dochodowego osób prawnych CIT. 
Do budżetu gminy trafia 38,23 % podatku 
dochodowego od osób fizycznych PIT 
odprowadzanego przez mieszkańców i 6,71 % 
podatku dochodowego od osób prawnych CIT 
płaconego przez firmy działające na terenie gminy.  
Jeśli więc mieszkaniec gminy Kąty Wrocławskie 
zapłaci 100 zł podatku dochodowego PIT  
to 38,23 zł trafi do budżetu gminy.
Dlatego tak ważne jest, by Mieszkańcy odprowadzali 
podatki w miejscu swoje mieszkania, czyli w Gminie 
Kąty Wrocławskie. Pamiętajmy, że gmina jest  
na tyle zamożna, ile środków zdecydują się  
przekazać jej w podatkach Mieszkańcy. Zamelduj się 
i płać podatki w Gminie Kąty Wrocławskie. 

Co zrobić by wygrać ten wspaniały kosz ze zdjęcia?  
1. Zamelduj się w Gminie Kąty Wrocławskie 2. Pokaż PIT 
świadczący o tym, że płacisz podatki na rzecz Gminy Kąty 
Wrocławskie 3. Gratulujemy! Kosz jest Twój!
Zwycięzca Konkursu będzie typowany według kolejności zgło-
szeń zamiaru zameldowania, napływających do Wydziału Spraw 
Obywatelskich UMIG. Zameldować się można osobiście w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, w Biurze Obsłu-
gi Klienta w Smolcu oraz poprzez e-PUAP. Dotyczy wyłącznie 

zameldowania na pobyt stały. Prosimy o pokazanie pierwszej 
strony zeznania rocznego PIT z 2019 lub 2020r. z zasłoniętymi 
danymi innymi niż imię i nazwisko płacącego podatki, PESEL 
oraz nazwą urzędu skarbowego.
PIT będzie do okazania pracownikowi UMIG odpowiedzialne-
mu za prowadzenie konkursu.
O fakcie odebrania nagrody będziemy informować telefo-
nicznie lub poprzez email. Pamiętaj o podaniu danych kon-
taktowych w formularzu meldunkowym.

CO JEST W KOSZU? Specjalności Gminy Kąty Wrocławskie
• praliny od firmy Magnat z Sadkówka 
• owoce w czekoladzie z Doti ze Smolca 
• przetwory z restauracji Azyl w Kątach Wrocławskich 
• miód z Doliny Bystrzycy 
•  ciasteczka - lwy z Cukierni Grabarczyk  

z Kątów Wrocławskich
•  sok z czarnych porzeczek wyprodukowany przez Oleofarm  

z Mokronosu Dolnego
•  kosmetyk dla Pani i Pana marki Tołpa  

z Kątów Wrocławskich 

                         WARTOŚĆ KOSZA TO 199,00 ZŁ

Konkurs trwa do końca okresu rozliczeniowego PIT, tj. do  
30 kwietnia 2021r.
Regulamin konkursu dostępny na www.katywroclawskie.pl

#Zadbaj o swoje Kąty #Dobre bo z Katów  
#Bądź współodpowiedzialny za Gminę  
#Razem zrobimy więcej  
#Zamelduj się i płać podatki w Gminie Kąty Wrocławskie

ZAMELDUJ SIĘ. PŁAĆ PODATKI W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE.  
Każda kolejna 21-sza osoba, która zamelduje się w Gminie Kąty Wrocławskie otrzyma  
kosz lokalnych specjalności.
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Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Smolcu 
zebrał 84 551,32 zł
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Nowe życie dworców  
w Kątach Wrocławskich i Smolcu
Komfortowe, spełniające współczesne standardy obsługi podróżnych, a także przebudowane z dbałością o detale i historyczny 
charakter – takie są dworce w Kątach Wrocławskich i Smolcu, które właśnie zostały oddane Mieszkańcom do użytku.

Przebudowa obydwu dworców rozpoczęła się jesienią 
2019 roku. Renowacji poddano elewacje budynków wraz 
detalami architektonicznymi, które podkreśliły nowe ilu-
minacje. Prace zostały wykonane z dbałością o szczegó-
ły. Na pochodzącym z 1920 roku dworcu w Kątach Wro-
cławskich, po przeprowadzonych badaniach konserwa-
torskich, przywrócono oryginalną kolorystkę elewacji 
oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Nie było to łatwe za-
danie z uwagi na wielokrotne przemalowania. Dawny 
blask odzyskała również ceglana elewacja pochodzące-
go z 1843 roku dworca w Smolcu. W czasach gdy budo-
wano obiekt, zestawiano ją z kolorową stolarką okienną 
i drzwiową. Nie inaczej, co udowodniły badania straty-
graficzne, było w Smolcu. Po badaniach okazało się, że 
pierwotnie stolarki miały barwę zieloną, co w zestawie-
niu z ceglaną elewacją z jasnymi spoinami tworzy inte-
resujące połączenie.

Do dyspozycji podróżnych oddano kli-
matyzowanie poczekalnie oraz toalety. 
Budynek wyposażony jest w ławki, kosze, ga-
bloty z rozkładem jazdy pociągów, elektronicz-
ne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz 
system informacji głosowej. Pozostałą przestrzeń bu-
dynków zagospodarowano we współpracy z samorzą-
dem lokalnym. Na dworcu w Kątach Wrocławskich będą 
mieściły się Gminny Dom Kultury oraz biura Zakładu Go-
spodarowania Mieszkaniami, natomiast w Smolcu – poste-
runek Policji oraz Gminne Centrum Obsługi Mieszkańca.
Przebudowy obu dworców w aglomeracji wrocławskiej zo-
stały dofinansowane ze środków z budżetu państwa. War-
tości inwestycji w Kątach Wrocławskich to 18,5 mln złotych 
brutto, a w Smolcu to 12,1 mln złotych brutto.

mat. PKP
fot. Natalia Saracyn
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Zmień ogrzewanie na eko
Wymień stary piec na nowy, ekologiczny. Pomogą w tym fundusze gminy Kąty Wro-
cławskie oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej. 

Z puli gminnej, osoby ubiegające się o wymianę pieca 
mogą uzyskać zwrot 50% poniesionych kosztów, nie wię-
cej jednak niż 7 000,00 zł. Dotacja na instalację odnawial-
nych źródła energii (pompa ciepła, kolektory słoneczne) 
wynosi także 50% poniesionych kosztów, jednak nie wię-
cej niż 3000,00 zł.
Burmistrz Łukasz Zbroszczyk podpisał również porozu-
mienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, na mocy którego Mieszkańcy mo-
gą ubiegać o dofinansowanie na wymianę pieców z pań-
stwowego programu „Czyste powietrze”. 
W ramach programu „Czyste powietrze”, osoby z rocz-
nym dochodem do 100 000,00 zł są uprawnione do pod-
stawowego poziomu dofinansowania. Mogą uzyskać do-
płatę w wysokości do 30 000,00 zł przy wymianie nieefek-
tywnego źródła ciepła wraz z instalacją pompy ciepła i pa-
neli fotowoltaicznych oraz do 25 000,00 zł na wymianę 
nieefektywnego źródła ciepła wraz z montażem instala-
cji fotowoltaicznej.
Program „Czyste Powietrze” wspiera również inwesty-
cje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Z kolei osoby o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. 
(gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (w gospo-
darstwach jednoosobowych) mogą uzyskać do 60% po-

niesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymal-
nie 37 tys. zł). Oferty dotyczy osób fizycznych (właścicieli 
lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych). 
W ramach dotacji „Czyste powietrze” możliwy jest zakup 
i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz 
ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych (finansowany jest również de-
montaż), a także wykonanie dokumentacji technicznej m.in. 
audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Dodatkowo, dla wszystkich beneficjentów – w rozliczeniu 
PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna w wyso-
kości do 53 000,00 zł.
Wymiana starych źródeł ogrzewania przynosi korzyści fi-
nansowe. Nowoczesne piece są bardziej wydajne w po-
równaniu z „kopciuchami” a przez to zużywają mniej opa-
łu. Zmiana ogrzewania na ekologiczne ma bezpośredni 
– pozytywny, wpływ na zdrowie i życie. Dzięki eko-rozwią-
zaniom zmniejsza się wysokość emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego. 
Więcej informacji o programach oraz sposobach ubie-
gania się o dotacje można uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UMIG w Kątach Wrocławskich,  
tel.: 71 390 71 51, e-mail: ochrona@katywroclawskie.pl, 
osir@katywroclawskie.pl. 

Widzisz błąkającego się 
psa? Reaguj
Jak to zrobić? Poniżej instrukcja.

Gdy widzisz błąkającego się 
psa lub kota:
Skontaktuj się z sołtysem, czy 
zna zwierzę:
•  jeśli TAK, zwierzę trafia do 

właściciela
•    jeśli NIE, skontaktuj się z urzędem – Wydział Ochrony Śro-

dowiska, tel. (71) 390–72–08; po godzinach pracy urzędu: 
kontakt z Policją tel. 112 lub dyżurnym komisariatem w Ką-
tach Wrocławskich, tel. (47) 871–67–20

Zwierzę zostaje odłowione i na parę dni trafia do hotelu 
dla zwierząt. Jeśli właściciel się nie znajduje, zwierzę trafia 
do schroniska. 

Gdy widzisz ranne, dzikie zwierzę lub martwe zwierzę:
•  kontakt z urzędem – Wydział Ochrony Środowiska, tel. 

(71) 390–72–08
•  po godzinach pracy urzędu i w weekend – kontakt z Policją,  

tel. 112 lub dyżurnym komisariatem w Kątach Wrocław-
skich, tel. (47) 871–67–20

Kompostuj bioodpady.  
To się opłaca

Od 1 stycznia 2021r. istnieje możliwość zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wła-
ścicieli domów jednorodzinnych, kompostujących biood-
pady w przydomowym kompostowniku.
Z ulgi mogą skorzystać właściciele nieruchomości, którzy po-
siadają kompostownik i kompostują w nim odpady.
Wysokość ulgi wynosi 2,00 zł miesięcznie za każdą osobę za-
mieszkującą daną nieruchomość. Przypominamy jednocześnie, 
że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami nie zmieniła 
się i wynosi podobnie jak w roku poprzednim 23,00 zł mie-
sięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 
Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy 
mają taką możliwość, do założenia kompostownika przy-
domowego. Kompostowanie jest naturalną metodą uniesz-
kodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia or-
ganicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próch-
nicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny.
Informację, jak ubiegać się o ulgę można uzyskać w Wy-
dziale Podatków i Opłat UMIG w Kątach Wrocławskich, 
tel.71 390 72 07 lub adres e-mail: pio@katywroclawskie.pl.
 

Eko pomaganie
Nakrętki z butelek po napo-
jach można po prostu wrzu-
cić do pojemnika na plastiki, 
ale lepiej będzie, gdy wrzu-
cimy je do specjalnego po-
jemnika na zakrętki. Takie 
pojemniki – serca stoją na 
terenie gminy przy GOKiS 
w Kątach Wrocławskich, w Smolcu, Gniechowicach. Wkrót-
ce stanie także w Mokronosie Górnym. 
Plastik, z którego są wykonywane nakrętki jest innego ro-
dzaju niż ten, z którego powstają np. butelki na napoje. 
Plastik z korków od butelek po zmieleniu przerabia się na 
granulat, który można ponownie wykorzystać w procesie 
produkcji. Można z niego zrobić kolejne nakrętki, plasti-
kowe opakowania, rury PCW a nawet obudowy kompute-
rów. Butelki są trudniejsze w obróbce. Wymagają bardziej 
zaawansowanego, więc i kosztowniejszego sprzętu. Do-
datkowo większa jest również cena ich składowania, po-
nieważ zajmują więcej miejsca niż małe plastikowe korki. 
Wrzucając nakrętki do specjalnych pojemników, poma-
gasz środowisku w którym żyjesz, jak również osobom 
chorym i potrzebującym. Nie marnuj tej szansy.
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Bądź aktywna  
na wiosnę
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu 
„Aktywne Kobiety”. Gościem spotkania bę-
dzie dr Anna Szewczyk-Borkowska, która 
opowie o jakich badaniach profilaktycz-
nych powinny pamiętać panie. Czego nie 
zaniedbywać? Na co zwracać szczegól-
ną uwagę, przekraczając kolejne granice  
wieku? 

Drugą część spotkania poświęcimy nowoczesnym me-
todom edukacyjnym. Iwona Lipowska przedstawi reguły 
rządzące placówkami działającymi pod patronatem Ma-
rii Montesorii. Nie zabraknie także poczęstunku – Szef 
Kuchni Radek Błaszczyk przypomni zasady, którymi po-
winniśmy kierować się układając menu okresu przeło-
mu zima/wiosna.
Zapraszamy 8 marca na godz. 18.00 do Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycię-
stwa 23. Wstęp 10 zł.

W Walentynki miłosna aura zagościła na 
grodzisku za Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry i Sportu. Mieszkańców Gminy Kąty Wro-
cławskie zaproszono na zimowy, roman-
tyczny spacer przy dźwiękach polskich i za-
granicznych utworów miłosnych. 

Rodzice i ich pociechy chętnie korzystali z uroków zi-
my, urządzając bitwy na śnieżki i zjeżdżając na sankach. 
Po takich harcach na śniegu należało uzupełnić spalo-
ne kalorie, a o to zadbały pyszne pączki. Można było 
także rozgrzać się gorącą czekoladą czy kawą, space-
rując wśród czerwonych, balonowych serc i walentyn-
kowej dekoracji. 
Na przygotowanych karteczkach każdy mógł zostawić 
walentynkowe życzenia, wyznać swoje uczucia, a także 
sprawdzić nadchodzącą przyszłość sięgając po miłosną 
wróżbę. Zwieńczeniem walentynkowego popołudnia 
było ogłoszenie wyników konkursu „Miłość Ci wszyst-
ko wybaczy”. Zwyciężczyni otrzymała w nagrodę – wa-
lentynkowy tort. 
   Anita Kruczykowska, GOKiS

Walentynki  
GOKiS
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Mówimy na siebie strażaczki
– Na dźwięk syreny alarmowej pobiegłam do remizy – opowiada Agnieszka Dynarowska, strażaczka-ratowniczka OSP Zachowice.  
– Na miejscu okazało się, że wraz ze mną może ruszyć do akcji tylko Basia, koleżanka z naszej drużyny OSP. Akcja polegała na uga-
szeniu porzuconego w polu samochodu. Po godzinie było po sprawie. Czy koledzy strażacy dziwili się, że ugasiłyśmy pożar same?  
Nie – odpowiadają zgodnie i dodają – wiedzą, co potrafimy.

Pierwszą kobietą, która podjęła służbę jako strażak-ratow-
nik w Ochotniczej Straży Pożarnej Zachowice była Barba-
ra Obłój. – Mąż-strażak mnie wciągnął – przyznaje. – Chcia-
łam pomagać, być wśród ludzi – wyjaśnia – Podobała mi się 
adrenalina i emocje związane ze służbą strażaka-ochotni-
ka. W 2018r. do Basi dołączyła Agnieszka. – Widziałam jak 
na wezwanie do akcji reaguje mój mąż, również strażak. Jak 
z przejęciem opowiada o przeprowadzonych akcjach. Po-
dobało mi się i postanowiłam spróbować – podsumowuje. 
Basia i Agnieszka dobrze pamiętają swoje pierwsze akcje 
ratownicze. – Żaden kurs nie przygotuje do prawdziwego 
udzielania pierwszej pomocy – mówią zgodnie. A takie wła-
śnie zadanie przypadło Agnieszce podczas pierwszej akcji. 
Na drodze łączącej Kamionną z Zachowicami auto uderzyło 
w drzewo, dwie osoby zostały poszkodowane. Dziewczyna 
miała rozciętą głowę, uszkodzoną miednicę, połamane nogi. 
- Nie było jednak czasu na strach, wątpliwości, trzeba było 
działać – podsumowuje. Trudna była akcja gaszenie poża-
ru domu mieszkalnego w Krzyżowicach. -To było przeraża-
jące – przyznaje. – Zadymienie, smród palącego się plastiku 
i ubrań ale przede wszystkim widok poszkodowanych, ich 
płacz, nerwy, rozpacz. Jak poradzić sobie z własnymi emo-
cjami? – Usiąść po akcji, przegadać z bardziej doświadczo-
nymi kolegami – odpowiadają. – Choć akurat obie żyjemy 
w rodzinach strażackich, więc o akcjach rozmawia się w za-
sadzie na okrągło – śmieją się.
Jednak służba strażaka ochotnika to nie tylko wyjazdy do 
akcji. To również edukacja wśród najmłodszych. Straża-
cy uczą zasad pierwszej pomocy, edukują nt. bezpieczeń-
stwa na drodze czy nad wodą – w tych działaniach w OSP 
Zachowice pomagają dwie kolejne panie strażaczki: Urszu-
la Jakubów oraz Ewelina Stachowiak. – Poczucie sensu tego 
co się robi, bycie wśród ludzi, pomaganie im – to nas przy-
ciągnęło do straży i to nam daje power do działania – opi-
sują swoją motywację.
Strażaczki – ratowniczki chwalą sobie współpracę ze stra-
żakami. Nie czują się specjalnie wyróżnione, ani pomijane 
podczas codziennej pracy. – Jesteśmy zgranym zespołem. 
Wiemy co kto umie i jakie ma możliwości, w tym fizyczne. 
Podczas akcji zadań jest tyle, że każdy ma co robić. Agniesz-
ka podaje przykład akcji powodziowej z listopada ub. roku. 
– Musieliśmy zbudować wał przeciwpowodziowy z worków. 
Panowie ładowali i układali worki. Ja pomagałam napełniać 
worki piaskiem. Pracowałam tyle samo godzin co mężczyź-
ni – 12. A sama byłam po 12 godzinnej zmianie w mojej pra-
cy zawodowej – dodaje. 
Barbara i Agnieszka długo zastanawiają się nad pytaniem, 
co jest najtrudniejsze w strażackiej służbie. W końcu mówią 
– jak wyje syrena alarmowa a ja nie mogę jechać na akcję. 

Ilona Migacz

Aby zostać strażakiem 
– ratownikiem trzeba ukończyć 
kurs prowadzony przez 
Państwową Straż Pożarną. 
Zdanie egzaminu z wynikiem 
pozytywnym uprawnia do 
podejmowania działań w akcjach 
ratowniczych. W gminie jest 70 
czynnie działających strażaków 
skupionych w 4 drużynach 
OSP: Zachowice, Gniechowice, 
Smolec, Małkowice oraz 12 
pań strażaczek-ratowniczek. 
Tylko dwie kobiety biorą udział 
w akcjach ratowniczych.

Strażaczki z OSP Zachowice od lewej: Agnieszka Dynarowska, Barbara Obłój,  
Ewelina Stachowiak, Urszula Jakubów.

Strażacy z OSP Zachowice podczas uroczystości Dnia Strażaka

Barbara i Agnieszka na lotnisku w Mirosławicach. – Nasze zadanie polegało  
na napełnianiu wodą dromaderów gaszących pożar lasu – opowiada Barbara Obłój.

OSP Zachowice Podczas pokazu pierwszej pomocy.

Basia i Agnieszka podczas „kobiecej” akcji gaszenia palącego się samochodu.

FO
T. A

RC
HIW

UM
 OS

P Z
AC

HO
WI

CE
FO

T. A
RC

HIW
UM

 OS
P Z

AC
HO

WI
CE

FO
T. A

RC
HIW

UM
 OS

P Z
AC

HO
WI

CE
FO

T. A
RC

HIW
UM

 OS
P Z

AC
HO

WI
CE

FO
T. A

RC
HIW

UM
 OS

P Z
AC

HO
WI

CE

 Kąty Wrocławskie,
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POZIOMO:
 1.    jedzie z daleka
 2.   ptak nocny, drapieżnik, mieszka w parku 

w Kątach Wrocławskich
 5.    zwierzę, jest w herbie gminy  

Kąty Wrocławskie
 7.    Janusz, pedagog i pisarz, jego imię  

będzie nosiła SP2 w Kątach Wrocławskich
 8.    miasto na Dolnym Śląsku,  

„sąsiad” gminy Kąty Wrocławskie
 10.    w tej miejscowości sołtysuje jeden sołtys 

nieprzerwanie od 37 lat
 12.    pora roku, która rozpoczyna się w marcu
 13.    mózgowe, rowerowe, samochodowe

PIONOWO:
 1.  np. dochodowy, VAT lub akcyza
 3.    święty, patron pań opisanych na str. 10
 4.    pamiętaj, gdy idziesz po zmroku drogą,  

noś je zawsze
 6.    w naszej gminie są dwa: Dolny i Górny
 9.    naczynie, mówi o nim przysłowie:  

w marcu jak w...
 11.    kto ma święto 11 marca?

10 pierwszych osób, 
które prześlą hasła  
– rozwiązanie krzyżówki  
oraz rebusa na adres:  
redakcja@katywroclawskie.pl
otrzymają nagrodę.

Rozwiąż krzyżówkę.
Odgadnąć hasła pomoże lektura tekstów 
Informatora Gminnego Kątem Oka.  
Litery z zaznaczonych pól utworzą hasło: 
imię świętego, którego figury stoją licznie  
na terenie gminy Kąty Wrocławskie.  
Chroni m.in. przed wiosennymi  
powodziami.

Obiektywem mieszkańców

Sowy uszatki w Parku Miejskim w Kątach Wrocławskich.

ROZMOWA Z
Pawłem Pilskim
autorem fotografii

Jak udało się zrobić takie fascynujące zdjęcie?
Sowa poluje w nocy a w dzień śpi. Jeżeli śpi to łatwo do 
niej podejść i zrobić zdjęcie z bliska. Mi cynk o tym, gdzie 
znaleźć sowę dał kolega: Jacek Tesner. I to on wykonał naj-
trudniejszą część zadania. Trzeba ogromnej cierpliwości 
by, znaleźć miejsce gdzie sowa śpi. Trzeba chodzić i wy-
trwale wypatrywać.
Jakie ma Pan plany? Co chciałby Pan teraz „upolo-
wać”?
Jeżeli chodzi o ptaki Doliny Bystrzycy to bardzo chciałbym 
sfotografować wilgę. Wiem, że mieszka w kąteckim par-
ku, zarejestrowałem jej śpiew ale wilga nie daje podejść do 
siebie na tyle blisko, by zrobić zdjęcie. Bardzo chciałbym 
sfotografować także żołnę. To piękny, kolorowy ptak ale 
bardzo płochliwy. Wiem, że u nas gniazduje, wiem, gdzie 
te gniazda są ale cały czas mi umyka.
Życzymy powodzenia w fotograficznych „polowaniach” 
i czekamy na dalsze piękne zdjęcia. 

pytała Ilona Migacz
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