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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
Przypominamy, że Biuro Obsługi Klienta UMiG 

w Smolcu zostało przeniesione do budynku 

dworca PKP przy ul. Dworcowej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 

w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu, do Państwa 

dyspozycji dostępni są również pracownicy 

Wydziału Podatków i Opłat. 

W zakresie podatków i opłat w BOK Smolec można 

m.in.:

•  złożyć deklarację o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

•  uzyskać 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

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.

Numery telefonów do poszczególnych zakresów pracy  
wydziału:
• Gospodarka odpadami  - 71 3907207
• Podatek od nieruchomości - 71 3907231
• Księgowość podatkowa - 71 3907143
• Środki transportu - 71 3907238

Słowem wstępu
Szanowni Państwo 
Grudzień to szczególny miesiąc - okres intensywnych przygotowań 
do wspólnego świętowania, ale i czas podsumowań i refleksji. To 
również moment, kiedy mocniej dostrzegamy drugiego człowieka. 
Tegoroczne święta obchodzimy w trudnej rzeczywistości, gdzie 
świąteczna radość miesza się ze smutkiem i dużymi wyzwania-
mi. Doświadczeni długą walką z pandemią COVID, musimy sta-
wić czoła niełatwej sytuacji gospodarczej w kraju. Niepokoi również 
tocząca się wojna w Ukrainie i świadomość tragedii oraz ludzkich 
dramatów, jakie rozgrywają się tuż przy naszej granicy. Przy oka-
zji tegorocznych świąt w szczególności pamiętajmy więc o oso-
bach, które potrzebują naszego wsparcia, dobrego słowa i po-
mocnej dłoni, a czasem jedynie obecności drugiego człowieka. 
Teraz właśnie zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa. 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę 
Państwu zdrowia i spokoju, aby ten wyjątkowy czas przyniósł 
duchowe pokrzepienie i umocnił w walce z codziennymi tru-
dami. Niech wigilijny stół stanie się miejscem, które jednoczy 
i łączy niezależnie od poglądów, majętności czy pochodzenia. 
Niech to poczucie wspólnoty, atmosfera radości i wzajemnej 
życzliwości, która jest tak silna w tych świątecznych dniach, 
towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok. 

Dodatek elektryczny
Przypominamy, że z początkiem grudnia ruszył nabór 
wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego, który skiero-
wany jest do gospodarstw domowych zużywających ener-
gię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów (w tym 
z wykorzystaniem pompy ciepła).
Wysokość dodatku wynosi: 
•  1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządze-

nia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
•  1500 zł - w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej 

w gospodarstwie domowym, w tym samym miejscu za-
mieszkania w 2021 r., wyniosło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom do-
mowym zamieszkującym w budynku, w którym zainstalo-
wana jest fotowoltaika.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać  
do 1 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich w pokoju nr 6.  
W przypadku, gdy pod jednym adresem zlokalizowane 
jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługu-
je jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkują-
cych pod tym adresem. Gdy wniosek o wypłatę dodatku 
elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego sa-
mego adresu, dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył 
wniosek jako pierwszy.

Wzór wniosku mogą Państwo pobrać na stronie  
www.katywroclawskie.pl 

Wydział Podatków i Opłat informuje,
iż zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 
listopada 2022 roku nr LVIII/754/22 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmianie 
ulega wysokość opłaty.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku – stawka opłaty wyno-
sić będzie 35 zł miesięcznie od każdej osoby zamiesz-
kującej nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny – stawka podwyższonej opłaty wynosić bę-
dzie z kolei 70 zł miesięcznie od każdej osoby zamiesz-
kującej nieruchomość.

Informujemy podatników, że w związku ze zmianą 
stawki – nie ma obowiązku składania nowych deklara-
cji. Organ podatkowy wyliczy nową opłatę i poinformu-
je mieszkańców, wysyłając zawiadomienie.

UWAGA: 
Opłatę należy wpłacić na rachunek wskazany 

w zawiadomieniu.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 
listopada 2022 roku nr LVIII/753/22  zmianie ulegają 
stawki  podatku od środków transportowych w roku 
2023 ( wysokość stawek podana jest na stronie urzędu).
Przypominamy, że podatnicy zobowiązani są do złoże-
nia deklaracji DT-1.

Julian Żygadło
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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Nowe lampy 
wzdłuż kolejnych 
dróg
W ostatnich tygodniach zakończona została budowa nowego 
oświetlenia drogowego w kolejnych miejscowościach. 9 no-
wych lamp oświetlać będzie ulicę Dębową w Czerńczycach na 
odcinku o długości 300m. Koszt inwestycji wyniósł 95 383,81 
zł. Również mieszkańcy ulicy Korczaka w Kątach Wrocław-
skich mogą korzystać już z nowego oświetlenia. Wzdłuż uli-
cy Korczaka na odcinku 426 m pojawiło się 12 nowych lamp. 
Koszt budowy to 128 849,41 zł. 

Trwają prace związane z rewitalizacją 
drugiej części kąckiego Rynku
Na Rynku w Kątach Wrocławskich oraz przyległych mu 
terenach prowadzone są prace związane z rewitaliza-
cją drugiej części Rynku.  

Aktualnie przy ulicy Barlickiego zamontowane zostały nowe 
krawężniki, wykonano również podbudowę w ulicy oraz na 
miejscach parkingowych, a następnie rozpoczęto układanie 
nawierzchni jezdni z kostki staroużytecznej. Krawężniki za-
montowano także po północnej stronie Rynku, w tym przy 
planowanych miejscach parkingowych.  W ulicy Sikorskiego 
wykonana została kanalizacja. Kolejne ulice będą wyłącza-
ne etapami tak, aby umożliwić mieszkańcom oraz przedsię-
biorcom dostęp do lokali zlokalizowanych w tym obszarze. 

Projekt rewitalizacji przewiduje wykonanie nawierzchni na 
Rynku oraz ulicach przyległych, a także dużą ilość nowych 
nasadzeń drzew, trawniki i rabaty krzewiasto-bylinowe tak, 
by stało się to estetyczne i zielone miejsce. W ramach inwe-
stycji zaplanowano również zagospodarowanie terenów wo-
kół Rynku, by stworzyć mieszkańcom atrakcyjną przestrzeń 
rekreacyjną. Mieszkańcy zyskają nowoczesny skatepark, si-
łownię na świeżym powietrzu, strefę rekreacyjną dla senio-
rów, a także place zabaw dla dzieci w wieku 2-6, 2-12, 6-12 lat. 
Na wykonanie tego zadania Gmina otrzymała dofinansowa-
nie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Dol-
nego Śląska w wysokości 12 350 000,00 zł, a całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 21 197 337,04 zł. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Krzeptowie nabiera kształtów
Prace związane z budową nowej placówki oświatowej 
w Krzeptowie idą pełną parą. Koszt wykonania obiektu ma 
wynieść 53.621.200,38 zł. Jest to największa gminna inwe-
stycja i jedna z największych inwestycji oświatowych reali-
zowanych obecnie w regionie. 
Aktualnie w budynku A1, w którym mieścić się będzie przed-
szkole, biblioteka, pokój nauczycielski oraz gabinety pedago-
gów, trwa murowanie ścian nośnych pierwszego piętra. Na 
parterze zostały wykonane ściany działowe oraz wylane scho-
dy na zachodnim i wschodnim krańcu segmentu pomiędzy 
parterem a piętrem. W budynku A2 przeznaczonym na za-
plecze kuchenne, jadalnie i szatnie wykonane zostały ścia-
ny żelbetowe parteru. Trwają prace związane z układaniem 
płyt stropowych nad parterem oraz murowaniem ścian szat-
ni. W budynku B dedykowanym na sale lekcyjne trwa mu-

rowanie ścian nośnych I piętra. Na ukończeniu są prace żel-
betowe ścian na hali sportowej, trwają również przygotowa-
nia pod układanie konstrukcji dachu i wykonywanie izolacji 
termicznej ścian. W pomieszczeniach przynależnych do ha-
li sportowej ukończono wykonywanie stropu nad parterem. 
Wykonane zostało również przyłącze wodociągowe do bu-
dynku, zamontowano stację transformatorową.
W placówce oświatowej  w Krzeptowie naukę będzie mogło 
podjąć 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 przedszkol-
na, szkolna, wspólna oraz blok sportowy. Całość mieścić się 
będzie na blisko 10.000 mkw. 

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód 
– etap III – Mokronos Górny
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Roboty budowlane prowa-
dzone są aktualnie w ulicach: Parocjowa, Klonowa i Jarzębinowa. Na wskazanych ulicach 
mieszkańcy mogą spodziewać się czasowych utrudnień w poruszaniu się. Odtworzona 
została natomiast nawierzchnia większości 
ulic asfaltowych, w tym przywrócony został 
ruch na ul. Wrocławskiej. 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Gmina Kąty Wrocławskie informuje, że miesz-
kańcy Mokronosu Górnego nieujęci do podłą-
czenia w dotychczasowych projektach budo-
wy kanalizacji sanitarnej mogą składać wnio-
ski o doprojektowanie odcinków kanalizacyj-
nych umożliwiających podłączenie posesji do 
budowanej kanalizacji sanitarnej. Odcinki ka-
nalizacyjne będą sięgać do granicy działki pry-
watnej. Dalszy odcinek kanalizacji sanitarnej 
w granicach działki prywatnej będzie wyko-
nany na koszt i staraniem właściciela działki. 
Wnioski o doprojektowanie kanalizacji sanitar-
nej do posesji należy składać wraz z kseroko-
pią pozwolenia na budowę budynku mieszkal-
nego na wnioskowanej działce. Wnioski należy 
składać w siedzibie Gminy Kąty Wrocławskie Ry-
nek Ratusz 1 w Kątach Wrocławskich lub w Biu-
rze Obsługi Klienta w Smolcu do końca 2022 r. 
Gmina Kąty Wrocławskie, w miarę posiada-
nych środków, zleci doprojektowanie od-
cinków kanalizacji sanitarnej, a później ich 
wykonanie. 

Gmina Kąty Wrocławskie w trójce 
najlepszych gmin w Polsce
Podczas uroczystej finałowej gali, która odbyła się 2 grudnia, ogłoszone zostały wy-
niki tegorocznej edycji rankingu "Gmina dobra do życia" organizowanego corocznie 
przez Serwis Samorządowy PAP. W ścisłej czołówce znalazła się również Gmina Kąty 
Wrocławskie, zdobywając 3. miejsce w Województwie Dolnośląskim oraz 13. w kate-
gorii "Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu". 
Ranking „Gmina dobra do życia”, który opracowany został na podstawie 63 wskaźników 
cząstkowych wybranych przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Na-
uk, prezentuje jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Wśród badanych czynników, 
które oceniane były w rankingu, znalazły się zarówno te bezpośrednio związane z dzia-
łaniami lokalnego samorządu, jak 
np. poziom edukacji czy dochody 
własne budżetów gmin w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca, 
jak również i te, które od samo-
rządu nie zależą, ale na jakość 
życia mają niebagatelny wpływ, 
np. przeciętne wynagrodzenie 
czy usłonecznienie. 
Wszystkie razem tworzą synte-
tyczny Wskaźnik Jakości Życia, 
a jego wartość stała się podsta-
wą lokaty w rankingu – im wyż-
sza, tym wyższe miejsce. 
Honorowy patronat nad Rankin-
giem objął Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki, Związek 
Miast Polskich, Związek Gmin Pol-
skich RP, Unia Miasteczek Polskich 
oraz unia Metropolii Polskich.

INWESTYCJE

Postępy prac kanalizacyjnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie

Projekt rewitalizacji RynkuNowe lampy w Kątach Wrocławskich i Czerńczycach Rewitalizacja terenów wokół Rynku - strefa seniora
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Małżeństwa na medal
Jubileusz Złotych, Platynowych, Diamentowych i Żelaznych Godów świętowali niedawno 
Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie i Gminy Mietków! Medale przyznane za Długoletnie 
pożycie małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

• Alicja i Aleksander Socha – 51 wspólnych lat, 
• Bożena i Jan Naręgowscy – 50 wspólnych lat, 
• Maria i Ryszard Drzazga – 50 wspólnych lat,
• Maria i Marian Różańscy – 65 wspólnych lat,
• Sydonia i Józef Bilińscy – 55 wspólnych lat,
• Maria i Tadeusz Marciniak– 55 wspólnych lat,
• Elżbieta i Kazimierz Daniel– 55 wspólnych lat,
• Krystyna i Józef Zielińscy– 55 wspólnych lat,
• Danuta i Leon Zatońscy– 55 wspólnych lat,

Uroczystość odbyła się 2 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach 
Wrocławskich. Odznaczeni Jubilaci  świętowali 50, 55 i 65 rocznicę pożycia małżeńskie-
go. Podczas wręczenia medali obecny był Sekretarz Gminy Mietków – Pan Ireneusz Sło-
ma oraz Pani Kamila Czmiel Prezes Klubu Seniora w Mietkowie. 
Uroczystość wręczenia medali odbyła się w obecności zaproszonych gości i rodzin Ju-
bilatów. Szacownym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia długich i jeszcze 
piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności, cierpliwości i wzajemnej miłości. 
Wszystkiego dobrego!

Gminne obchody Dni Seniora
15 listopada w GOKiS w Kątach Wrocławskich odbyły się Gminne Obchody Dni Senio-
ra. W uroczystości udział wzięło prawie 200 seniorów z naszej gminy, którzy po części 
artystycznej wspólnie bawili się przy akompaniamencie muzyki żywo. 

Ze specjalną dedykacją dla seniorów tego dnia wystąpił Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego 
„Haneczka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, prowadzony przez wice-
dyrektor Beatę Zielińską, dzieci ze świetlicy w Smolcu oraz uczniowie z klasy 3B z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, prowadzonej przez Panią Barbarę Pelę. Następnie swo-
ją twórczość zaprezentował Pan Stanisław Mróz, który odczytał wybrane na tę okazję wier-
sze własnego autorstwa. Na zakończenie części artystycznej wystąpili członkowie Powia-
towego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, pod przewodnictwem Pani Violetty Bigdy. 
W uroczystości wspólnie z seniorami udział wzięli m.in.: Agnieszka Soin – Posłanka na 
Sejm RP, Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Julian Żygadło – Burmistrz 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wraz z Zastępcą Krzysztofem Wróblewskim, Anna 
Skórczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, Sławomir Hryniewicz 
– Radny Rady Powiatu i przewodniczący Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich oraz 
przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji.

Wszystkim Seniorom życzymy jeszcze wielu spokojnych i zdrowych lat!

Stop przemocy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich w imieniu Burmistrza Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie zorganizował bezpłatną Konferencję dla Seniorów, która odbyła 
się w dniu 14  listopada 2022 r. w Sali Widowiskowej GOKIS przy ul. Brzozowej 4 w Kątach 
Wrocławskich w ramach obchodów Gminnych Dni Seniora. Wydarzenie poprzedziła kam-
pania informacyjna. Rozwieszono plakaty w Urzędzie Gminy, w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, w przychodniach oraz na tablicach informacyjnych w miejscowościach na terenie Gmi-
ny Kąty Wrocławskie. Zamieszczono informację na stronie Facebook profilaktyki uzależnień 
w Kątach Wrocławskich oraz na stronie Gminy. O Konferencji zostali również poinformowa-
ni przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów, Związku Emerytów i Rencistów w Kątach Wro-
cławskich i Smolcu oraz Powiatowego Klubu Seniora. Na konferencję zaproszono wyśmie-
nitych prelegentów, którzy są wieloletnimi praktykami w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy i uzależnieniom: Panią Renatę Bagińską – Aspiranta Komendy Policji w Kątach Wro-
cławskich, Panią Martę Waniszewską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mietkowie, która przez wiele lat pełniła funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dolnośląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim we Wrocławiu oraz  Pana Dariusza Święs - Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.
Pani Renata Bagińska poprowadziła forum dyskusyjne na temat bezpieczeństwa senio-
rów. Poruszyła tematy dotyczące obecnie stosowanych metod, za pomocą których osoby 
postronne wyłudzają pieniądze od seniorów. Zaprezentowała filmy edukacyjne dotyczące 
poszczególnych metod np. „na wnuczka”, „na węgiel” i inne. Omówiła szczegółowo schemat 
działania oraz metody obrony przed wyłudzeniami. Szczególnie przestrzegała seniorów 
o chęci wyłudzenia pieniędzy za pomocą stron internetowych oraz osobistych wizyt oferu-
jących tani opał (węgiel, ekogroszek, czy drewno) w aktualnej dobie kryzysu na te surowce.
Pani Marta Waniszewska poprowadziła wykład na temat „Przemoc w rodzinie – nie je-
steś sam” – omówiła bardzo ważny, a zarazem często pomijany temat przemocy wobec 
seniorów. Pokazała zjawiska związane z przemocą fizyczną i psychiczną. Podała rów-
nież ważne informacje na temat tego, w jaki sposób radzić sobie z problemem. Wskaza-
ła miejsca i rodzaje pomocy, z których mogą skorzystać seniorzy. 
Pan Dariusz Święs przeprowadził prelekcję „Alkoholizm – choroba czy zła wola”. Prelek-
cja miała charakter dyskusyjny. Seniorzy zadawali pytania dotyczące między innymi me-
chanizmów działania uzależnień oraz statystyk wyleczalności. Pan Dariusz przybliżył se-
niorom temat uzależnień od alkoholu oraz rozwiał wiele wątpliwości. Wskazał również 
drogi działania i metody postępowania z osobą uzależnioną oraz możliwości leczenia.
Nad całością przebiegu konferencji czuwali pracownicy GOPS- Pani Izabela Senk- kierownik GOPS 
jako konferansjer oraz Pani Anna Rogalewska podinspektor ds. profilaktyki w Kątach Wrocław-
skich, koordynator. Każdy Senior oprócz bardzo cennej wiedzy otrzymał również upominek. 
Seniorzy wypełnili krótkie ankiety, które pozwolą na zaplanowanie działań dopasowa-
nych do ich potrzeb na kolejne lata z tematyki podjętej na konferencji.
Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych oraz przeciwdziałania narkomanii i było częścią obchodów Gminnych Dni Seniora.
Więcej na temat działań profilaktyki uzależnień w naszej Gminie uzyskają Państwo pod 
nr telefonu 71 33 47 226.  Informacje znajdziecie Państwo również na stronie:
https://www.facebook.com/Profilaktyka-Uzależnień-w-Kątach-Wrocławskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich

Występ członków Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, fot. GOKiS

Dobre humory dopisywały do samego końca, fot. GOKiS

Jubilaci wraz z bliskimi
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Chcemy być najlepsi  
w swojej specjalizacji

By w naszych kranach mogła popłynąć woda zdatna do picia, każdego dnia pracuje na to cały sztab ludzi. O tym, jak ważna jest facho-
wa i zaangażowana kadra pracownicza, planach Spółki na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej oraz jakości kąckiej „kranówki” rozma-
wialiśmy z Markiem Buczakiem, Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katach Wrocławskich.

– Zakład Gospodarki Komunalnej powstał w 2000r. w wy-
niku podziału jednostki budżetowej, jaką był Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kątach Wro-
cławskich. Jakie znaczenie miała ta zmiana dla rozwo-
ju przedsiębiorstwa?
Po powołaniu przez Gminę Katy Wrocławskie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2000 r. nastąpiła 
systematyczna i regularna specjalizacja zakładu. Ukie-
runkowanie Spółki było niezbędne, ponieważ bardzo 
szybko zmieniające się otocznie oraz wymagania od-
biorców, powodowały konieczność posiadania specja-
listów wykwalifikowanych w konkretnych dziedzinach. 
Nadanie Spółce osobowości prawnej pozwoliło również 
na korzystanie z instrumentów finansowych, podjęcie 
dodatkowych działalności niezwiązanych z zaopatrze-
niem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków, a przede 
wszystkim na generowanie zysku, który następnie jest 
przeznaczany na rozwój infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej, w pewnym stopniu odciążając przy tym 
również budżet gminy.

– Od prawie 3 lat pełni Pan funkcję Prezesa Spółki. Jak 
z Pana perspektywy zmienił się ZGK?
Zostałem powołany na Prezesa Spółki w lutym 2020 r., 
w marcu zaczęto wprowadzać pierwsze ograniczenia 
związane z COVID-19, głównie zamknięcie szkół oraz 
ograniczenia związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Z kolei w lutym 2022 r. wybuchła wojna na 
Ukrainie, co pośrednio i bezpośrednio na pewno nie po-
zostało bez wpływu na znaczny wzrost cen paliw i ener-
gii, a w konsekwencji na inflację, która przełożyła się na 
znaczny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Spół-
ka w tym okresie na pewno stała się przedsiębiorstwem 
bardziej elastycznym, obecnie nie stanowi dla nas pro-
blemu praca zdalna wykonywana przez pracowników. 
W razie potrzeby jesteśmy również w stanie zorganizo-
wać tymczasową filię Spółki w innym miejscu niż siedzi-
ba firmy i to wszystko bez znacznego wpływu na odbior-
cę końcowego. W tym okresie zaczęliśmy również wpro-
wadzać pierwsze projekty związane z OZE, zapropono-
waliśmy naszym odbiorcom nową bardziej funkcjonal-
ną stronę internetową, a obecnie trwają prace odbioro-
we dla nowego elektronicznego biura obsługi klienta. Fi-
nalnie planujemy udostępnić dla wszystkich naszych od-
biorców możliwość porównania swojego zużycia wody 
do pozostałych odbiorców oraz możliwość wygodnego 
płacenia za nasze usługi np. poprzez BLIK. Korzystając 
z potencjału posiadanej kadry, Spółka podjęła również 
dodatkową działalność w postaci wykonywania projek-
tów liniowych wodociągów i kanalizacji. Obecnie w tej 
części jesteśmy już zupełnie samowystarczalni, potrafi-
my wymyślić-zaprojektować-wykonać-odebrać oraz eks-
ploatować liniową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

– Jak wygląda Zakład Gospodarki Komunalnej obecnie? 
Jak duży obszar obsługujecie?
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich 
w zakresie wodno-kanalizacyjnym obsługuje obszar ca-
łej gminy Kąty Wrocławskie. Wyjątek stanowi część miej-
scowości Gniechowice, którą obsługuje w w/w zakresie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ślęża”. Do obsługi obszaru 
gminy w zakresie wody Spółka wykorzystuje ok. 250 km 
sieci wodociągowej, 6 stacji uzdatniania wody oraz 17 
studni głębinowych ujmujących wodę z trzeciorzędowych 
pokładów wodonośnych z głębokości od ok. 100 do ok. 
170 m. Ścieki natomiast odprowadzane są do komunal-
nej oczyszczalni ścieków w Jurczycach za pomocą 180 
km sieci kanalizacyjnej, 174 sieciowych przepompowni 
ścieków, jednej stacji próżniowo-tłocznej oraz 355 za-
worowych studni podciśnieniowych.

– Co stanowi największy potencjał Spółki?
Największym potencjałem Spółki jest jej kadra. Pracow-
nicy, którzy z zaangażowaniem wykonują swoją pracę, 
często w przypadku usuwania awarii i zapewnienia cią-
głości dostaw kosztem swojego prywatnego czasu. Ze-
spół ludzi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
dba o to, aby nasi odbiorcy, czyli mieszkańcy naszej gmi-
ny mogli odkręcić kurek z wodą oraz skorzystać z toale-
ty. Jak wszystko działa dobrze, nikt się nad tym nie za-
stanawia, jednak by ta woda popłynęła, wiele osób mu-
si pracować. Jako wieloletni pracownik Spółki obserwuję 

bardzo dużą stabilność zatrudnienia, co pozwala mi są-
dzić, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Katach Wro-
cławskich jest stabilnym i pewnym pracodawcą o stra-
tegicznym znaczeniu lokalnym. Natomiast nowi pracow-
nicy, którzy również co jakiś czas dołączają do naszego 
zespołu, zawsze wnoszą do naszej pracy swoje doświad-
czenia zdobywane w różnych firmach i instytucjach. Po-
zwala to nam spojrzeć trochę z zewnątrz na wykonywane 
przez nas zadania i wciąż podnosić jakość naszej pracy.

– Przyrost demograficzny w naszej gminie jest w ostat-
nich latach dość zauważalny. Ile wody przedsiębior-
stwo sprzedaje swoim odbiorcom w skali roku i jak się 
to ma do lat ubiegłych?
W 2021 r. Spółka dostarczyła do swoich odbiorców 1,575 
mln m3. Jeszcze w 2015 r. było to 1,015 mln m3. Jak wi-
dać wzrost jest dość wysoki i wynosi ok. 55%. Obecnie 
Spółka sprzedaje 73% wody dla odbiorców indywidual-
nych oraz 27% wody dla podmiotów prowadzących na 
terenie naszej gminy działalność gospodarczą.

– A jak wygląda kwestia jakości dostarczanej wody – czy 
mieszkańcy mogą spokojnie pić tzw. kranówkę?
Woda dostarczana mieszkańcom gminy pochodzi z 17 
studni głębinowych ujmujących ją z trzeciorzędowych 
pokładów wodonośnych. Ujmowana woda jest głównie 
I i II klasy czystości, czyli dobrej i bardzo dobrej jakości. 
Parametrami, które wymagają redukcji jest głównie że-
lazo i mangan, które Spółka usuwa na stacjach uzdat-
niania wody. Dodatkowo, aby nie dochodziło do wtórne-
go zanieczyszczenia wody w rozległych sieciach wodo-
ciągowych, woda poddawana jest dezynfekcji dwutlen-
kiem chloru lub podchlorynem sodu. Brak dezynfekcji 
wody stwarzałby niebezpieczeństwo jej wtórnego zanie-
czyszczenia przez bakterie i mikroorganizmy. Jakość wo-
dy dostarczanej mieszkańcom gminy Kąty Wrocławskie 
jest na bieżąco kontrolowana przez Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w ramach ze-
wnętrznego nadzoru sanitarnego i monitoringu jakości 
wody oraz przez firmę zewnętrzną posiadającą stosow-
ną akredytację. Dodatkowo, Spółka wykonuje również 
wewnętrzne badania w ramach nadzoru technologicz-
nego. Woda dostarczana do naszych odbiorców spełnia 
wszystkie normy oraz wymagania prawne dotyczące ja-
kości wody przeznaczonej do spożycia. Dla potwierdze-
nia wysokiej jakości wody należy wspomnieć, że w sie-
dzibie Spółki pijemy wyłącznie kranówkę.

 – Na pewno warto wspomnieć również o prowadzonych 
aktualnie i zakończonych już przez Spółkę inwestycjach. 
W ostatnich latach sporo działo się u Was w tym temacie.
Spółka rokrocznie realizuje inwestycje w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną za kwotę od 4 do 5 mln zł. W ostat-
nim czasie oddaliśmy do użytkowania nową stację uzdat-
niania wody w m. Smolec o wydajności 80 m3/h oraz roz-
poczęliśmy budowę na obiekcie nowego zbiornika wody 
czystej o pojemności 500 m3. Ponadto z zakresu dosta-
wy wody w ostatnim czasie wykonaliśmy nową studnię 

w utworach trzeciorzędowych w m. Pietrzykowice. Z za-
kresu kanalizacji Spółka natomiast kontynuuje pracę przy 
budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej, Pogodnej, 
Rajskiej, Słonecznej, Laurowej, Ładnej oraz buduje no-
wy tranzyt kanalizacji sanitarnej Sadków-Oczyszczalnia 
w Jurczycach. Na ukończeniu są również zadania pro-
jektowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w m. 
Pełcznica, Kozłów oraz Nowa Wieś Kącka.

– Spółka stale modernizuje swoje sieci wodno-kana-
lizacyjne, jednak potrzeby w tym zakresie nadal po-
zostają duże. Jakie będą następne etapy realizacji 
tych projektów?
Z zakresu kanalizacji Spółka w najbliższym czasie planu-
je przystąpić do zadnia projektowego pn. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Jurczycach”, w celu zwiększenia 
wydajności obiektu z 3650 m3/d do 6000 m3/d. W zakres 
zadnia będą wchodzić również urządzania pozyskujące 
metan z osadów ściekowych, który następnie będzie spa-
lany w celu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej, co 
znacznie obniży koszt funkcjonowania obiektu. Dodatko-
wo, w 2023 r. planujemy uruchomić nowy rurociąg tranzy-
towy ścieków Sadków-Oczyszczalnia Ścieków oraz rozbu-
dować instalację fotowoltaiczną z 50kW do 180kW na te-
renie oczyszczalni. Fotowoltaika o mocy 50kW pojawi się 
również u nas na terenie przepompowni ścieków w Sad-
kowie oraz stacji uzdatniania wody w Smolcu. Z zakresu 
wodociągów w najbliższym czasie planujemy rozbudo-
wać ujęcie wody w m. Kębłowice poprzez budowę nowej 
studni oraz modernizację stacji uzdatniania wody. Zgodnie 
z obecnie obowiązującym planem wieloletnim do końca 
2025 r. ma również powstać awaryjna studnia do poboru 
wody na terenie SUW Smolec oraz ma zostać wykonana 
dokumentacja projektowa dla modernizacji stacji uzdat-
niania wody w Gniechowicach.

– Zakres pracy ZGK jest bardzo szeroki, jest to bez wąt-
pienia firma wielopłaszczyznowa. Dziś Spółka nie tyl-
ko dostarcza mieszkańcom wodę i odprowadza ścieki, 
ale również zajmuje się m.in. odbieraniem odpadów 
od przedsiębiorstw. Jaki kierunek rozwoju planujecie 
przyjąć – czy będzie to dalsza specjalizacja w zakresie 
wodno-kanalizacyjnym czy raczej rozszerzanie zakre-
su świadczonych usług?
Głównym zadaniem Spółki, do którego została powo-
łana w 2000 r., jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców i przedsiębiorców z terenu naszej gminy 
z zakresu dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. 
Wszystkie pozostałe działalności są trochę „przy okazji” 
i pozwalają Spółce osiągać zysk, który w zdecydowanej 
większości następnie przeznaczany jest na infrastruk-
turę wodno-kanalizacyjną. W związku z ciągłym rozwo-
jem gminy, który jest ze względu na położenie nieunik-
niony, Spółka powinna się rozwijać w zakresie wodno-
-kanalizacyjnym. Ograniczeniem dla szerszego rozwoju 
innych niż podstawowej działalności pozostaje również 
dostępność miejsca. Jeżeli Spółka teraz zacznie rozwijać 
pozostałe działalności, za chwilę zabraknie miejsca na 
niezbędny sprzęt oraz pracowników wymaganych dla 
podstawowej działalności. Przeniesienie siedziby w in-
ne, większe miejsce jest oczywiście możliwe, ale byłoby 
bardzo kosztowne. Jestem zdania, że nie da się wszyst-
kiego robić dobrze, a każdy powinien robić to, na czym 
zna się najlepiej. My najlepiej znamy się na wodzie i ka-
nalizacji. Warto w tym temacie spojrzeć na strukturę in-
nych spółek komunalnych, z której wynika, że im większa 
spółka, tym większa specjalizacja. W niewiele większych 
ośrodkach miejskich niż nasz, zazwyczaj jest klika spół-
ek komunalnych, jedne zajmują się wodą, inne odpada-
mi, a jeszcze inne utrzymaniem zieleni i zamiataniem.

– Zna Pan dobrze specyfikę swojego przedsiębiorstwa. 
Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą w kraju, 
co będzie największym wyzwaniem na najbliższe mie-
siące i czego moglibyśmy Panu życzyć w Nowym Roku?
W nadchodzącym roku największym wyzwaniem będzie 
zapanowanie nad rosnącymi kosztami, a w Nowym Ro-
ku życzyłbym sobie stabilności, która pozwala w długo-
falowym okresie planować działania oraz podejmować 
właściwe decyzje poprzedzone zawsze wnikliwą analizą.

Dziękujemy za rozmowę
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GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE6 WYWÓZ ODPADÓW

Opłata z wywóz odpadów  
w 2023 roku

Od dnia 1 stycznia 2023 r. zmianie ulega opłata za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy. Nowa stawka będzie wynosić 35 zł od 
każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunal-
nych w sposób selektywny – stawka podwyższonej opłaty wynosić będzie 70 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Z czego wynika wzrost opłat?
Gmina Kąty Wrocławskie, podobnie jak i inne samorządy, 
zmuszona została do zweryfikowania wysokości opłaty po-
bieranej za wywóz odpadów komunalnych od mieszkań-
ców. Podjęta została decyzja o zmianie stawki, a Uchwałą 
Rady Miejskiej z dnia 24.11.2022 r. została ona zwiększo-
na do 35 zł. Wynika to z konieczności pokrycia rzeczywi-
stych kosztów odbioru opadów. 
Wysoki koszt utrzymania systemu zagospodarowania od-
padów, a co za tym idzie wzrost cen za ich odbiór, to skła-
dowa wielu czynników. Przede wszystkim pośrednią, ale 
kluczową przyczyną rosnących opłat jest sytuacja wojen-
na w Ukrainie i związany z nią kryzys paliwowy. Rosną-
ca inflacja oraz drożejące ceny paliw i energii elektrycz-
nej, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodar-

czej ,determinują wzrost cen świadczonych usług. Dodat-
kowo zwiększeniu uległa również wysokość płacy mini-
malnej, a co za tym idzie zwiększone zostały koszty pra-
cy. Wszystko to sprawia, że startujące w przetargach fir-
my odbierające odpady, wyznaczają coraz wyższe stawki 
za każdą tonę odebranych odpadów.
W Gminie Kąty Wrocławskie przeprowadzone zostały dwa 
przetargi na obsługę tego zadania w 2023r., do których zgło-
siły się tylko dwie firmy. Pierwszy przetarg został unieważ-
niony ze względu na propozycje cenowe znacznie przekra-
czające możliwości budżetowe gminy. Ostatecznie wybrana 
oferta była blisko o 20% niższa w stosunku do drugiego ofe-
renta, mimo to zaproponowane stawki są wyższe o prawie 
100% w stosunku do cen z obecnego roku, a w przypadku 
niektórych rodzajów odpadów nawet dwukrotnie wyższe.   

Wzrost stawek za odbiór i utylizację odpadów w poszcze-
gólnych frakcjach w 2023 r. w stosunku do roku obecne-
go prezentuje wykres nr 1. 
W przeciągu ostatniego roku w przypadku odpadów zmie-
szanych kwota ta wzrosła o blisko 400 zł za tonę, a w przy-
padku odpadów biodegradowalnych prawie 450 zł za to-
nę. Biorąc pod uwagę, że są to dwie frakcje, które w na-
szej gminie generują największy tonaż, na poziomie ok. 
80% wszystkich odbieranych „śmieci”, mocno podnosi  to 
koszt całościowy usługi związanej z wywozem odpadów. 
Należy wziąć też pod uwagę, że stale wzrasta ilość ton od-
padów wytwarzanych przez mieszkańców. Jest to niepo-
kojąca tendencja, która bardzo mocno wpływa na zwięk-
szenie ostatecznej ceny. W stosunku do roku 2019 w przy-
padku niektórych rodzajów odpadów jest to zwyżka na-
wet o ponad 100%. Nadal mamy też bardzo duży odsetek 
„śmieci” zmieszanych, a te które są segregowane, nie są 
dzielone poprawnie. W konsekwencji może to spowodo-
wać nałożenie na gminę kar wynikających z niewypełnia-
nia unijnych dyrektyw. 

Dlatego też tak ważne jest stawianie na edukację i zwięk-
szenie świadomości mieszkańców w zakresie właściwej se-
gregacji odpadów – chodzi tu zarówno o zmniejszenie masy 
odpadów zamieszanych, wcielanie w życie idei zero-waste 
i recyklingu, ale również podnoszenie jakości tej segregacji. 
W ten sposób zmniejszy się ilość ton kosztochłonnych od-
padów zmieszanych, a przede wszystkim pozytywnie wpły-
nie to na środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców. 
Działaniami podejmowanymi w tym zakresie jest prowa-
dzona przez Gminę akcja edukacyjno-informacyjna „Od-
ZYSKUJĘ, bo segreguję”. W przyszłym roku firma Alba w ra-
mach umowy na obsługę odbioru odpadów, przeprowa-
dzi również szereg warsztatów edukacyjnych w szkołach 
i przedszkolach. Celem warsztatów będzie edukacja ekolo-
giczna w zakresie gospodarki odpadami i wyrobienie wła-
ściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. W ra-
mach warsztatów prowadzone będą również zajęcia z up-
cyklingu, w przystępny sposób pokazujące, co można uzy-
skać i stworzyć z odpadów komunalnych. 
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają również szereg 
materiałów edukacyjnych, które będą mogli zabrać do do-
mu, w tym m.in. praktyczne książeczki o segregacji odpa-
dów komunalnych, zawierające informacje, jakich odpa-
dów nie wolno wrzucać do przydomowych pojemników, 
z podziałem na rodzaj odpadów i z uwzględnieniem naj-
częściej popełnianych błędów w tym zakresie. 
Edukacja jest niezbędna do tworzenia pozytywnych po-
staw i budowania świadomości proekologicznej, dlatego 
też warto na nią stawić już od najmłodszych lat. Wyk. 1. Wzrost stawek za odbiór i utylizację odpadów 2022-2023
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Nowe zasady odbioru odpadów dla gospodarstw 
jednorodzinnych od 01.01.2023 r.

W związku ze stale rosnącymi kosztami odbioru i utylizacji odpadów komunalnych Gmina podjęła 
działania, które mają uszczelnić system poboru opłat i zminimalizować koszty ponoszone na wywóz 

odpadów z gospodarstw nieuiszczających opłat, bądź nieuiszczających ich w pełnym zakresie. 

Odbiór odpadów BIO
Odpady BIO będą odbierane w brązowych pojemnikach 
z transponderem RFID oraz w brązowych workach na bio-
odpady.

W przypadku gromadzenia odpadów BIO w workach, od-
biór będzie dotyczył wyłącznie worków oznaczonych koda-
mi kreskowymi udostępnionymi właścicielowi nieruchomo-
ści przez Gminę po opłaceniu opłaty za wywóz odpadów. 
Worki nieoznakowane kodami kreskowymi lub w ilości nad-
miarowej nie będą odbierane.

Odbiór odpadów selektywnych
Odpady selektywne będą odbierane w pojemnikach z trans-
ponderem RFID oraz w workach na odpady dostarczonych 
przez Gminę.
W przypadku gromadzenia odpadów w workach, odbiór 
będzie dotyczył wyłącznie worków oznaczonych kodami 
kreskowymi udostępnionymi właścicielowi nieruchomości 
przez Gminę po opłaceniu opłaty za wywóz odpadów. Wor-
ki nieoznakowane kodami kreskowymi lub w ilości nadmia-
rowej nie będą odbierane.
Właściciel nieruchomości może samodzielnie zakupić po-
jemnik na poszczególne frakcje odpadów, ale warunkiem 
koniecznym wywozu jest zgłoszenie, w celu oznakowania 
pojemników transponderem RFID.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
W ciągu roku wykonane zostaną dwa odbiory odpadów 
wielkogabarytowych, tzw. „wystawki”. Z jednego gospodar-
stwa domowego oddać będzie można łącznie do 4 opon.

Odbiór odpadów na PSZOK – od II kwartału 2023r.
W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
na ternie gminy obowiązywać będzie specjalny system in-
formatyczny monitorujący ilość, rodzaj i częstotliwość przy-
wożonych odpadów. 

Każdy mieszkaniec otrzyma bezpłatną kartę chipową upraw-
niającą do korzystania z PSZOK. Bez opłaconej deklaracji 
śmieciowej nie będzie możliwości oddania odpadów na 
PSZOK. Karty wydawane będą w II kwartale.

ODZYSKUJĘ, 
bo segreguję!
Kampania „OdZYSKUJĘ, bo segreguję” oparta na idei recy-
klingu i zero waste ma na celu zwiększenie świadomości 
na temat prawidłowej, domowej segregacji odpadów, jako 
jednego z najbardziej skutecznych sposobów odzyskiwania 
surowców, ochrony środowiska, a pośrednio zmniejszania 
opłat za wywóz odpadów. Celem kampanii jest podniesie-
nie poziomu prawidłowej segregacji odpadów wśród miesz-
kańców gminy oraz zwiększenie świadomości mieszkańców 
na temat zalet recyklingu i potrzeby dbania o środowisko. 
W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej uruchomio-
na została dedykowana strona eko.katywroclawskie.com.
pl, na której znajdziecie Państwo kompleksowe informa-
cje na temat odpadów – harmonogram wywozu, poradnik 
dotyczący prawidłowej segregacji, zasady odbioru odpa-
dów, eko ciekawostki, jak również link do bezpłatnej apli-
kacji „Kiedy śmieci”.
Certyfikowaną, darmową aplikację „Kiedy śmieci”, dzięki któ-
rej nie zapomnisz o wystawieniu właściwego pojemnika na 
odpady można pobrać w App Store (dla telefonów z syste-
mem iOS) i Google Play (dla telefonów z systemem Andro-
id) i zainstalować w swoim telefonie. Nie trzeba już dłużej 
drukować harmonogramów odpadów ani zaznaczać od-
powiednich dni w kalendarzu. Aplikacja umożliwia bowiem 
przeglądanie harmonogramu wywozu śmieci w wybranych 
lokalizacjach. Aktualny grafik będzie zawsze pod ręką w te-
lefonie, by już nigdy nie zapomnieć o wystawieniu właści-
wych pojemników na odpady. Dodatkowo możliwe jest in-
dywidualne dopasowanie dni i godzin otrzymywania po-
wiadomień tak, by współgrały one z naszym planem dnia. 
Zainteresowani znajdą również w aplikacji szereg informa-
cji dotyczących zasad poprawnej segregacji odpadów z po-
działem na odpowiednie frakcje. Wskazano w niej również 
odpady, które pod żadnym pozorem nie powinny się zna-
leźć w pojemniku danego koloru. Szybką segregację ułatwi 
także specjalny słownik odpadów, w którym po nazwie od-
padu można wyszukać informację, do którego kontenera/ 
kosza należy go wyrzucić.
Możliwość ustawienie indywidualnych przypomnień pozwo-
li na przygotowanie worków do odbioru www.eko-katywroclawskie.com.pl
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Zielone Kąty - ponad 200 
nowych drzew w gminie

W tym roku już po raz drugi zorganizowana została pro-
ekologiczna akcja sadzenia drzew, której efekty to łącznie 
ponad 200 nowych drzew na terenie gminy. Zielone Kąty 
to nie tylko wspólne sadzenie, ale również szereg warsz-
tatów kreatywnych i edukacyjnych oraz ekologiczny piknik 
rodzinny, który tym razem odbył się w Smolcu.
Ideą akcji Zielone Kąty jest tworzenie przyjaznej, zielonej 
przestrzeni do życia i pracy przy dużym współudziale spo-
łeczności lokalnej i biznesu. Podejmowane działania mają 
również na celu edukację, zwłaszcza młodego pokolenia, 
w zakresie ochrony środowiska i dbania o zielone tereny 
wokół nas. Wydarzenie ma charakter edukacyjny – propa-
guje proekologiczną postawę oraz integruje lokalną spo-
łeczność wokół wspólnego celu. 
Tegoroczna akcja nie miałaby miejsca, gdyby nie ogrom-
ne wsparcie naszych partnerów – przede wszystkim fir-
my Nestlé PURINA, a także PM Group, Alba, Radiotechni-
ka Marketing, Tornos,  Röben Polska, Kyndryl Polska, sie-
ci sklepów Biedronka oraz Fundacji Aeris Futuro. Dzięki 
nim udało się zakupić blisko 100 sadzonek drzew, które 
wspólnymi siłami zasadzone zostały w Sadkowie, Smolcu 
oraz w zabytkowych parkach w Zabrodziu i Pietrzykowi-
cach. Dodatkowo rozdanych zostało 200 sadzonek krze-
wów ozdobnych, które mieszkańcy mogli otrzymać w za-
mian za elektroodpady. W akcji aktywny udział wziął rów-
nież burmistrz Julian Żygadło, który wspólnie z mieszkań-
cami i uczniami przygotowywał teren pod nowe drzewa. 
Dziękujemy bardzo mieszkańcom, sołtysom, uczniom oraz 
opiekunowi koła wolontariackiego ze Szkoły Podstawowej 
w Smolcu za ogromne zaangażowanie w akcję i pomoc 
w posadzeniu nowych drzew. 

PARTNERZY AKCJI

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

Partner złoty
PM Group w Polsce to ważna część należącej do pracowni-
ków międzynarodowej firmy projektowo – inżynierskiej. Od 
prawie 50 lat z sukcesem zarządza kompleksowymi projek-
tami inwestycyjnymi, projektuje procesy technologiczne, ofe-
ruje wielobranżowe usługi projektowe i inżynierskie oraz za-
rządzania budową dla wiodących międzynarodowych firm.

Partnerzy srebrni
ALBA Group jest jednym z światowych liderów branży go-
spodarki odpadami i recyklingu, ochrony środowiska oraz 
handlu surowcami wtórnymi.

Radiotechnika Marketing to polska firma, która łączy 
w sobie klimat najnowszych technologii ze stabilnością 
firmy o wieloletniej tradycji. To znany na rynku produ-
cent skomplikowanych urządzeń elektronicznych i me-
chanicznych, mających zastosowanie zarówno w bran-
ży militarnej, jak i w przemyśle. Projektuje, wykonuje 
i bada urządzenia przeznaczone do pracy w najtrud-
niejszych warunkach. 

Partnerzy brązowi
Röben jeden z wiodących producentów ceramiki budowla-
nej na świecie. Z lokalnych złóż gliny powstają cegły, płyt-

ki klinkierowe, dachówki i akcesoria dachowe. Produkty 
łączą tradycyjny materiał z doskonałymi parametrami 
technicznymi, ekologią, najnowocześniejszymi rozwiąza-
niami technologicznymi i długoletnim doświadczeniem.

Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sklepów Biedron-
ka - największej sieci detalicznej w Polsce, mającej ponad 
3260 sklepów zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowo-
ściach. Jako Biedronka zatrudnia prawie 80 000 pracow-
ników, oferując im stabilne zatrudnienie dzięki umowie 
o pracę, bez okresu próbnego. 

Tornos to firma specjalizująca się w produkcji maszyn 
wykorzystywanych do wytwarzania części wymagających 
wyjątkowej precyzji i jakości. Firma posiada ogólnoświa-
tową sieć sprzedaży i serwisu.

Wspólnie z pracownikami firmy Kyndryl Polska posadziliśmy drzewa w parku w Pietrzykowicach

Ponad 40 nowych drzew pojawiło się w parku w Zabrodziu Burmistrz wspólnie z uczniami zasadzili drzewa przy cmentarzu w Smolcu

Sadzenie drzew w zabytkowym parku w Zabrodziu W sadzeniu drzew w Sadkowie dzielnie pomagali nawet najmłodsi

Uczniowie sadzili drzewa w Smolcu
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Pożegnanie 
z Chopinem 
W ostatnim tygodniu listopada zakończyła się jesienna 
edycja koncertów „Nazywam się Chopin. Fryderyk Cho-
pin”. W 16 niezwykłych lekcjach muzyki udział wzięło po-
nad 700 uczniów z gminnych placówek oświatowych. Po-
mysłodawcami, autorami oraz wykonawcami projektu był 
zespół muzyki polskiej MOKOSZA, w składzie Julia Noga 
oraz Iwona i Piotr Lerochowie. 
W programie koncertów znalazły się miniatury fortepia-
nowe (preludia i mazurki), pieśni na sopran i baryton oraz 
wariacje E-dur na flet. Uczniowie mieli okazję nie tylko wy-
słuchać na żywo utworów Chopina, ale również poznać je-
go życie i twórczość oraz posłuchać o skomplikowanych 
losach Polaków, sztuce epoki romantyzmu i naszych sło-
wiańskich korzeniach.  
Młodzi uczestnicy poznali również obowiązujący w filhar-
monii savoir vivre i dowiedzieli się, co kryje się pod poję-
ciami takimi jak np. recital, wirtuoz czy akompaniament.  
Koncerty realizowały podstawę programowa wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawo-
wej. Mamy nadzieje, że zespół MOKOSZA w nowym roku 
zaskoczy nas równie udanym programem!  

Spektakl teatralny 
„Między stronami” 
w Regionalnej 
Izbie Pamięci  
W sobotni wieczór, 3 grudnia, mieszkańcy Kątów Wrocław-
skich mieli okazję zobaczyć widowisko teatralne „Między stro-
nami”, w którym zagrali aktorzy Grupy Teatralnej „Po/między”.
Sztuka ta to opowieść, jak przeszłość wpływa na teraźniej-
szość i jak bardzo historia lubi się powtarzać, a ludzie, mimo 
upływu czasu, wciąż polegają na swoich uczuciach. Dwie hi-
storie z lat 30. ubiegłego wieku – jedna z nich dzieje się we 
Wrocławiu, a jej bohaterami są: Żydówka Chaja i Niemiec 
Gustaw. W tle rodzi się nazizm, który bezpowrotnie odmie-
ni ich życie. Druga opowieść to Lwów i losy profesorskiej ro-
dziny Łomnickich, na których spokojne i ustabilizowane  ży-
cie wpływ ma historia. 
Świetna gra aktorska sprawiła, że wraz z bohaterami prze-
żywaliśmy ich wzruszenie, radość, ale i przerażenie. Wy-
darzenie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Oca-
lone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachod-
nich i Północnych”.

Boże Narodzenie w Schmolz
Marjorie Holmes (1910-2002), amerykańska felietonistka i pi-
sarka, napisała kiedyś, że “w Boże Narodzenie wszystkie drogi 
prowadzą do domu”. Te przekonania podzielał pierwszy i je-
dyny proboszcz ewangelickiej parafii w Smolcu, pastor Wil-
helm Treblin (1880-1969), który z rozrzewnieniem wracał my-
ślami do Świąt Bożego Narodzenia spędzanych w jego rodzin-
nym domu we Wrocławiu i w podobny sposób celebrował je 
wraz ze swoją rodziną i przyjaciółmi na smoleckiej plebanii:
“Jakaż magia wiąże się z tymi wspomnieniami! A nawet wię-
cej - tajemnica! Wyobraźnia zaczynała pracować tuż po tym, 
gdy mój ojciec wchodził do domu i mówił: “Wygląda na to, 
że jest czerwony, niebieski, kłujący itp.”. Pierniki przygotowy-
wano 8 tygodni przed Świętami Bożego Narodzenia. Ależ to 
było bajeczne! 8 dni przed krojono kulki z ciasta w drobne 
kostki. Mogliśmy brać w tym udział, gdy podrośliśmy. Same 
pierniki pieczono natomiast u piekarza. Nic mi nie wiadomo 
o tym, czy moja matka sama piekła inne ciasta w piecu ku-
chennym, czy też wysyłała ciasto do piekarza. Nawet w okre-
sie świątecznym nie serwowano u nas wielu ciast. Jakże wspa-
niałe było popołudnie w dniu 24 grudnia! Widzę nas, troje 
dzieci (nasza siostra Grete, która była 13 lat starsza od nasze-
go brata Martina, nie zaliczała się już do “dzieci”) kucających 
w pokoju dziecięcym; była tam zasłona, za którą wisiały fartu-
chy i ubrania robocze. Wczołgiwaliśmy się pod nią we trójkę 
i czekaliśmy tam w ciemności. Magda [starsza siostra Wilhel-
ma - przyp. S.K.] opowiadała historie “z dreszczykiem”. Póź-
niej przekazywaliśmy sobie kilka słów, z których każdy mu-
siał sklecić jakąś historię. Potem Dzieciątko Jezus dzwoniło 
do drzwi, które się otwierały. Choinka, którą zawsze wybie-
rał ojciec i która zawsze sięgała od podłogi do sufitu, mieni-
ła się bajecznymi kolorami świateł.  Papa siadał przy forte-
pianie i śpiewaliśmy razem wszystkie pieśni. My, malcy, re-
cytowaliśmy “Ty kochany, święty pobożny Chryste…”, a po-
tem otrzymywaliśmy prezenty. 
Choinka była dla nas uosobieniem tego, co najwspanial-
sze. Włosy Dzieciątka Jezus, pozłacane orzechy i jabłka, gę-
si marcepanowe, szynka, nadziewane zające - wszystkiego 
po cztery porcje (jedna po drugiej znikały, aż odkryliśmy, 
że te “skarby” kradł Peter, nasz czarny kocur). Magda co ro-
ku dostawała lalkę, ja aż do prymy [jedna z ostatnich klas 
w gimnazjum - przyp. S,K.] otrzymywałem klocki Anker- Ste-

inbaukasten. Po obdarowywaniu prezentami przychodził do 
nas stryjeczny dziadek Ferdinand Treblin wraz z siostrą oj-
ca i obu mężczyznom serwowano zupę z ikry karpia, a po-
zostali dorośli jedli rybę w sosie piwno-piernikowym. My, 
dzieci, dostawaliśmy pieczone kiełbaski. Posiłek ten odby-
wał się zawsze w atmosferze pewnej powagi. Potem czę-
sto pojawiali się różnego rodzaju goście, kawalerowie jak 
przyjaciel i kolega ojca, brat Eugen, profesor Tardy, które-
go się trochę baliśmy, ponieważ przeważnie pytał o to, jak 
nam idzie w szkole. a także bezdzietna, nieco dziwna lekar-
ska para małżeńska Schwahnów (pani Schwahn była towa-
rzyszką zabaw dziecinnych mojej matki). Gdy tylko ci goście 
się pojawiali, my, dzieci, znikaliśmy pod choinką, i snuliśmy 
bajkowe historie z cieni tego drzewka rzuconych przez po-
woli palące się lampki na sufit. 
Jakże wspaniały był poranek pierwszego dnia Świąt Bożego 
Narodzenia! Wszyscy “duzi” byli już wówczas w zawsze prze-
pełnionym kościele, w którym mój ojciec jako prepozyt za-
wsze wygłaszał kazania podczas wszystkich ważnych świąt. 
(Gdy wchodził na ambonę, jako ostatni wrocławski duchowny 
nosił na sobie albę, lnianą koszulę z krótkim rękawem, która 
została naciągnięta na togę.) Tak więc nasza trójka była ra-
zem. Wczołgiwaliśmy się pod najniższą gałąź choinki. Magda 
ze wszystkimi swoimi lalczynymi dziećmi - ja też miałem wy-
jątkowo ohydną lalkę, ale nadałem jej szlachetne imię "Frie-
da von Falkenstein". Brat Martin, który już jako dziecko miał 
dar naśladowania ludzi, wchodził do pokoju kuśtykając jak 
nasz lekarz domowy, dr. Reichel, i pytał, czy wszyscy są zdro-
wi. Potem patykiem osłuchiwał serca wszystkich lalek. [...] Cu-
downe było również gotowanie! Z okazji urodzin i Świąt Bo-
żego Narodzenia każde z nas dostawało batonik „czekolady”, 
która jeszcze wtedy była czymś bardzo drogocennym, plus 
orzechy, cukier, może trochę mleka - tak powstawały naj-
wspanialsze dania. Magda pewnego razu wpadła na genial-
ny pomysł wyprodukowania “bitej śmietany”. Wolę nie rela-
cjonować, jak ją zrobiliśmy. W każdym razie nie zjedliśmy tej 
“pysznej” potrawy, ale oddaliśmy ją naszej krawcowej, pan-
nie Kunzbaum, która, niczego nie podejrzewając, zjadła ją 
i nawet nie miała mdłości”.
Przetłumaczył i przypisami opatrzył Sebastian Kotlarz. Tekst 
i zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny Treblinów.

Spektakl w Regionalnej Izbie Pamięci, fot. RIP Julia Noga oraz Iwona i Piotr Lerochowie, fot. GOKiS

Kirche zimą, fot. pastor Wilhelm Treblin, arch. prywatne

Rodzeństwo Treblinów: Margarete, Magda i Wilhelm w 1886 r., fot. archiwum prywatne

1. Wieszamy je na choince | 2. Dzielimy się nim przed Wigilią 
| 3. Imię jednego z trzech Królów  | 4. Dzień poprzedzający 
święta Bożego Narodzenia | 5.Można z niego ulepić bałwana 
| 6. Święty, rozdaje prezenty | 7. Zwyczaje przekazywane 
z pokolenia na pokolenie | 8. Robi się go z suszonych owoców
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Poniedziałkowe poczytajki 
w bibliotece 
Podczas ostatnich poczytajek biblioteka zamieniła się w gwarny ul! Młodzi czytelnicy 
mieli okazję dowiedzieć się, dlaczego te pracowite owady pełnią tak ważną rolę w ży-
ciu człowieka i prawidłowym funkcjonowaniu świata. Następnie z zaciekawieniem wy-
słuchali opowieści o przygodach pszczółki Mai i zainspirowani stworzyli piękne obraz-
ki za pomocą folii bąbelkowej, farbek i pisaków.

Katarzynki 
i Andrzejki, czyli  
jak poznać swój los
29 listopada w Regionalnej Izbie Pamięci dzieci w wieku od 
5 do 10 lat miały okazję poznać tradycyjne wróżby. W wi-
gilię św. Andrzeja nie mogło zabraknąć lania wosku, szu-
kania kolorowych piórek, a nawet przebijania serc! Wróżb 
jest dużo więcej, o czym przekonać się mogli wszyscy, któ-
rzy obejrzeli film o andrzejkowych zwyczajach. Na zakoń-
czenie uczestnicy stworzyli oryginalne, magiczne talizma-
ny z zakodowaną wiadomością.

Multimedialny projekt: 
Przyrodo, dodaj nam skrzydeł!
W przepięknej aurze, w otoczeniu foto-
grafii i filmów przyrodniczych autorstwa 
Pawła Pilskiego, przed zgromadzoną pu-
blicznością zaśpiewała Monika Kubik. Był 
to wieczór poświęcony muzyce, poezji i fo-
tografii przyrodniczej – usłyszeliśmy au-
torskie kompozycje do słów wierszy Marii 
Konopnickiej czy Wincentego Pola. Tłem 
do muzyki były fotografie ptaków – efek-
ty niezwykłej pasji znanego w Kątach Wro-

cławskich człowieka wielu talentów – Paw-
ła Pilskiego. 
Zarówno Monika, jak i Paweł zawodowo 
związani są ze sportem i z tych działań 
znamy ich najlepiej. Tym razem zaprezen-
towali się z zupełnie innej strony, z czego 
bardzo się cieszymy. 
Wydarzeniu towarzyszyła również wysta-
wa ptasich piór, zebranych przez Marty-
nę Pilską i Małgorzatę Kowalik.

Spotkania autorskie w bibliotece
Za nami spotkanie z Markiem Kamińskim - podróżnikiem, polarnikiem, pisarzem. 
Blisko 200 uczestników ze Szkół Podstawowych w Kątach Wrocławskich zgroma-
dziło się, aby poznać naszego gościa. Pan Marek opowiedział o swoich pierw-
szych podróżach, które odbył w wieku 14 lat, o tych, które miały miejsce póź-
niej, jednakże największe zainteresowanie wzbudziły wyprawy z Jaśkiem Melą.

Edyta Sochacka 

Zapraszamy również na niezwykle ciekawe spotkanie autorskie z Ewą Kas-
salą, autorką  książek o silnych kobietach i ich losach w historii świata. Zapew-
niamy, że ten wieczór będzie niezwykły! 

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 71 715 12 18. Spotkanie odbędzie 
się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Katach Wrocławskich, Rynek 2.

Dla najmłodszych przygotowane zostało natomiast spotkanie autorskie z Kamilem 
Śmigielskim, które odbędzie się 17 grudnia (sobota) o godzinie 11.00 w bibliotece 
w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2. Kamil Śmiegielski to człowiek orkiestra. Zna-
ny w Kątach Wrocławskich nauczyciel w-f, trener taekwondo, wicemistrz świata 
w taekwondo ITF w walce sportowej, a także wielokrotny mistrz Polski w tej dys-
cyplinie, instruktor kickboxingu i pływania, miłośnik lotnictwa oraz historii, pisarz. 

Zabawa Mikołajkowa w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu 
Święty Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci na całym świe-
cie. Dlatego 6 grudnia postanowił złożyć wizytę najmłod-
szym mieszkańcom Kątów Wrocławskich i okolic. Dzieci 
wraz z rodzicami licznie przybyły na to niezwykłe spo-
tkanie do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ponieważ 
trasa z Bieguna Północnego jest długa i kręta, dzieci mu-
siały wykazać się cierpliwością i grzecznie oczekiwać na 

brodatego Gościa. Na szczęście z pomocą przyszła Śnie-
żynka, która zabawami i nauką tańca umilała ten czas. 
Wreszcie rozległo się donośne ho, ho, ho i dzieci ujrza-
ły upragnioną postać w czerwonym płaszczu. Mikołaj 
z uśmiechem na ustach obdarowywał maluchy prezen-
tami, rozmawiał z nimi i robił pamiątkowe zdjęcia. Na-
stępnie pożegnał wszystkich i pojechał w dalszą drogę.

Zlot kulturalnych dworców w Goerlitz
25 listopada reprezentacja filii GOKiS 
w Smolcu: Agnieszka Bujoczek i Magdale-
na Rajkowska, wybrała się do Goerlitz, by 
pokazać światu smolecką kulturę!
Przedstawiciele 10 kulturalnych dworców - 6 niemiec-
kich, 3 polskich i czeskiego mieli okazję wzajemnie się 
inspirować, wymienić doświadczeniami i pomysłami, 
a nawet zacząć snuć plany przyszłej współpracy związa-
nej z wprowadzeniem kultury w przestrzeni dworców! 
Trzymamy kciuki za międzynarodowy Kulturalny Odjazd!

Poniedziałkowe Poczytajki, fot. archiwum biblioteki Przyrodo, dodaj nam skrzydeł, fot. GOKiS

Spotkanie autorskie z Markiem Kamińskim, fot. archiwum Bibioteki

Śnieżynka i św. Mikołaj w GOKiS, fot. GOKiS

Nasza reprezentacja podczas spotkania Kulturalne dworce, fot. GOKiS Smolec

Spotkanie autorskie z Kamilem Śmigielskim
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Najmłodsi 
piłkarze GOKiSu 
gospodarzem  
turnieju!
W sobotę 26 listopada na Hali Widowiskowo-Sportowej 
odbył się turniej piłki nożnej. Na parkiet wybiegli zawod-
nicy z rocznika 2015/2016.
W rozgrywkach udział wzięły drużyny: Skarby Środa Śląska 
I, II , Młode Wilki, UKS GOKiS Kąty Wrocławskie.
Był to turniej towarzyski, w którym nie liczy się wynik, a roz-
wój umiejętności i dobra zabawa.

Turniej 
Volleymania Dolny 
Śląsk w Kątach 
Wrocławskich
4 grudnia na Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wro-
cławskich 55 zespołów żeńskich rywalizowało ze sobą w tur-
nieju mini siatkówki. Łącznie w rozgrywkach udział wzięło 
ponad 180 dziewcząt, w tym 16 zawodniczek sekcji GOKiS 
Kąty Wrocławskie, które zaprezentowały się z bardzo do-
brej strony. Ogromnie dziękujemy byłym adeptkom i adep-
tom sekcji za pomoc w organizacji tak dużych zawodów!

Koniec sezonu biegowego 
w wielkim stylu
W sobotę 19 listopada dwójka biegaczy KB Kąty Wrocław-
skie udała się na zakończenie okresu startowego do Obor-
nik Śląskich, gdzie przy pięknej pogodzie rozegrano „2. Pół-
maraton Kocich Gór”.

Aż 260 zawodników stanęło na starcie  pagórkowatej, te-
renowej trasy o  długości 21 kilometrów i przewyższeniach 
ok. 500 m. Nie była to łatwa trasa, ale nasi reprezentanci 

poradzili sobie z nią bardzo dobrze. Jak zwykle nie obyło 
się bez sukcesów i miejsc na podium. Kamil Ceglarek za-
jął 9. miejsce w kategorii open oraz 2-gie miejsce w kate-
gorii M20 z czasem 1:38:09. Grzegorz Grzegorek zajął 24. 
miejsce w kategorii open oraz 1. miejsce w kategorii M50 
z czasem 1:44:40. Gratulujemy i życzymy jeszcze lepszej 
formy w przyszłym sezonie!

Kolejne mistrzostwa 
Polski z UKS Luks!
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Mło-
dzieżowców w łucznictwie rozpoczęły ha-
lowe strzelania w sezonie 2022-2023. Nie 
mogło na nich zabraknąć przedstawicie-
li UKS Luks, którzy zaprezentowali swoją 
wysoką formę.
Dla Izabeli Piaseckiej start w Łodzi był nie-
zwykle ważny nie tylko ze względu na ran-
gę zawodów. Dla zawodniczki UKS Luks był 
to ostatni występ w kategorii młodzieżow-
ca. Nie mógł wyglądać lepiej. Iza rozpoczęła 
rywalizację od pobicia rekordów klubu i ży-
ciowego na 18 metrów oraz 2x18 metrów. 
Świetne wyniki dały jej dwunaste miejsce 
w kwalifikacjach. W eliminacyjnym poje-
dynku Iza trafiła na dobrze dysponowaną 
w weekend Karolinę Kozaczkę. Nasza za-

wodniczka musiała uznać wyższość rywalki, 
która ostatecznie wywalczyła wicemistrzo-
stwo Polski. Iza finalnie została sklasyfiko-
wana na dziewiątym miejscu.
Miłosz Maciejewski, który bronił barw smo-
leckiego oddziału klubu rozpoczął halowy 
sezon od rywalizacji w stawce juniorów. 
Młody zawodnik w kwalifikacjach wywal-
czył 29-te miejsce i w pierwszej fazie pu-
charowej czekało go niezwykle ciężkie za-
danie. Miłosz trafił na czwartego po kwali-
fikacjach Michała Trzópka. Rywal okazał się 
zbyt mocny dla Miłosza, w całym turnieju 
przegrał jedynie finałowy pojedynek i został 
wicemistrzem Polski. Zawodnik UKS Luks 
Smolec finalnie został natomiast sklasyfi-
kowany na siedemnastej pozycji.

Lwy z pierwszym 
zwycięstwem 
u siebie!
Ciężka praca oraz wytrwałość zaprocentowały pierwszym 
zwycięstwem naszej siatkarskiej drużyny na własnym tere-
nie! Pomimo zawziętej rywalizacji, Lwy z Kątów nie odpu-
ściły i wywalczyły zwycięstwo! Drużyna SPS Mountpark Ką-
ty Wrocławskie pokonała zespół SKFiS Kudowianka Kudo-
wa - Zdrój 3:2. Tytuł najbardziej wartościowego gracza so-
botniego spotkania zdobył rozgrywający naszej drużyny, 
Adrian Gasiewicz.

Kolejne sukcesy mieszkańców 
Gminy Kąty Wrocławskie  
z Klubu Sportowego SAJKAN
20 listopada Klub Sportowy SAJKAN wziął udział 
w IX Otwartym Pucharze Polski Taekwondo. Or-
ganizatorami zawodów byli: UKS Ko-Dang oraz 
Polskie Zrzeszenie Taekwondo ITF HQ Korea. 
Zawody nasz rodzimy klub zakończył z pokaź-
ną listą sukcesów.

Zawodnicy pod trenerskim okiem Kamila Śmi-
gielskiego oraz Pauliny Karp zdobyli wiele me-
dali, dzielnie reprezentując nasz klub:
•  Grzegorz Wątroba - 1 miejsce układy for-

malne, 2 miejsce walki light contact, 3 miej-
sce techniki specjalne

•  Tymoteusz Żełobowski - 1 miejsce techniki 
specjalne, 3 miejsce walki soft stick

•  Paulina Rudzka - 1 miejsce układy formalne, 
2 miejsce walki light contact, 3 miejsce tech-
niki specjalne

•  Jakub Cieślicki - 1 miejsce techniki specjalne
•  Efrem Gluza - 1 miejsce walki semi contact, 

1 miejsce techniki specjalne
•  Tymon Obniski - 2 miejsce walki semi contact
•  Tymon Sasiela - 3 miejsce walki soft stick
•  Paulina Karp - 1 miejsce układy formalne
•  Aleksander Nosal - 2 miejsce walki soft stick
•  Julia Wiak - 3 miejsce techniki specjalne, 3 

miejsce walki soft stick.
•  Filip Kucharski - 3 miejsce walki soft stick
•  Antonina Goszczyńska - 3 miejsce techniki 

specjalne, 3 miejsce walki soft stick
•  Jan Sikora - 3 miejsce techniki specjalne

Turniej piłki nożnej, fot. archiwum prywatne Volleymania 2022, fot. arch. prywatne SPS Mountpark Kąty Wroclawskie, fot. Barbara Ilnicka

KB Kąty Wrocławskie kończy sezon z klasą, fot. archiwum prywatne klubu

Miłosz Maciejewski UKS Luks Smolec HMPJiM, fot. Roman Sputo

Paulina Rudzka z medalem, fot. SAJKAN
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