
II edycja #Zielone Kąty 
za nami  
• str. 7

Ruszył Punkt Zamiejscowy 
Wydziału Komunikacji  
• str. 2

Świętujemy  
Dzień Strażaka  
• str. 8

Jubileusz 10-lecia  
Zespołu Ludowego Hanka   
• str. 10

Samorządowy Informator Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.plegzemplarz bezpłatny

M
aj 

 20
22

 r.



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE2 URZĄD MIASTA I GMINY 

Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. 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 dwor-
ca PKP przy ul. Dworcowej. Wychodząc naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom, od dnia 1 lutego 2022r. 
w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu, do Państwa 
dyspozycji dostępni są  pracownicy Wydziału Po-
datków i Opłat. 

W zakresie podatków i opłat w BOK Smolec moż-
na m.in.:

•  złożyć deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi

•  uzyskać informacje w sprawie podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego

•  otrzymać zaświadczenie w sprawie niezale-
gania/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

Punkt Zamiejscowy Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu
W Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich można już załatwić wszystkie sprawy 
związane z rejestracją pojazdów oraz sprawy okołorejestracyjne, takie jak m. in. adnota-
cje w dowodzie rejestracyjnym, wtórniki dokumentów, czy tablice rejestracyjne.

W uroczystym otwarciu Punktu udział wzięli: Julian Żygadło 
- Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Roman Po-
tocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan - 
Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Członek Zarządu Po-
wiatu Wrocławskiego Wiesław Zając oraz Radni Powiatowi.
Punkt Zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiato-
wego we Wrocławiu został uruchomiony 2 czerwca br. i znaj-
duje się w pokoju nr 7️. Wejście od północnej strony budynku.

Godziny pracy punktu: 
•  poniedziałek - czwartek 7️:30-14:10 (przyjęcie ostatniej osoby);
• piątek 7️:30-13:40  (przyjęcie ostatniej osoby).

Przypominamy, że w Punkcie Zamiejscowym w Kątach 
Wrocławskich nie można wyrabiać prawa jazdy oraz do-
wodów rejestracyjnych dla miasta Wrocławia.

Nowa lokalizacja Wydziału 
Podatków i Opłat 
Informujemy, że od dnia 18 maja 2022 r. Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gmi-
ny Kąty Wrocławskie funkcjonuje w nowej lokalizacji przy ulicy Kościuszki 16a w Kątach 
Wrocławskich (dawna siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej)

Droga z Ratusza do Wydziału Podatków i Opłat zajmuje około 2-3 minuty, szczegóły na mapce poniżej:

Przypominamy numery telefonów do poszczególnych za-
kresów pracy wydziału:
Gospodarka odpadami  - 7️1 3907️207️
Podatek od nieruchomości - 7️1 3907️231

Księgowość podatkowa - 7️1 3907️143
Środki transportu - 7️1 3907️238
Ponadto sprawy podatkowe załatwić można również w Biu-
rze Obsługi Klienta w Smolcu przy ul. Dworcowej 4.

17 czerwca br. urząd nie pracuje
Informujemy, że w dniu 17️ czerwca 2022 roku Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz Biuro Obsłu-
gi Klienta w Smolcu będą nieczynne.
Na mocy Zarządzenia nr 945/2021 z dnia 7️ grudnia 2021 r. dzień przypadający po święcie Bożego Ciała został 
odpracowany w sobotę 4 czerwca 2022 r. 
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Ruszają prace 
nad obwodnicą 
Kątów 
Wrocławskich
Po wielu latach ruszyły prace nad długo 
wyczekiwaną inwestycją, jaką jest budowa 
obwodnicy Kątów Wrocławskich. 

W połowie maja Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyłoni-
ła wykonawcę i podpisała umowę na opracowanie pro-
jektu dla zadania „Budowa fragmentu obwodnicy mia-
sta Kąty Wrocławskie”. Zadanie w ciągu 18 miesięcy od 
podpisania umowy wykona Biuro Projektowe A-Propol 
z Gliwic, a jego wartość wyniesie 399 7️50,00 zł. Efektem 
tego będzie wykonanie dokumentacji projektowej po-
nad kilometrowego odcinka obwodnicy Kątów Wrocław-
skich od ul. Popiełuszki do ul. Wrocławskiej. Jest to za-
danie Województwa, jednak w kosztach częściowo par-
tycypować będzie nasza Gmina, która na ten cel udzie-
li pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego 
w kwocie 150 000.00 zł.
Kilka dni później gmina ogłosiła również przetarg na wy-
konanie dokumentacji dla zadania pn. „Skomunikowanie 
A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - 
Błonie”, obejmującego opracowanie koncepcji/dokumen-
tacji do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg 
A4-S5. Zadanie realizowane będzie w porozumieniu z Gmi-
ną Miękinia oraz DSDiK. Czas realizacji to 15 miesięcy od 
momentu podpisania umowy.

Ogródek ze smakiem dla Przedszkola nr 2!
Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich po zaciętej walce zdobyło nagrodę głów-
ną w ogólnopolskim konkursie „Ogródki ze smakiem”, zajmując drugą pozycję. 

W zorganizowanym przez firmę Elektrolux konkursie nasze 
Przedszkole w pięknym stylu pokonało ponad 500 zgłoszonych 
placówek! W imieniu młodych ogrodników dziękujemy za sys-
tematycznie oddawane głosy! Ten sukces nie byłby możliwy 

bez ogromnego wsparcia rodziców, sympatyków przedszkola 
i mieszkańców gminy, którzy przez cały okres trwania konkur-
su regularnie oddawali głosy. Serdecznie dziękujemy również 
Panu Mateuszowi, który zgłosił Przedszkole nr 2 do konkursu.

Ponad 9 mln 
na kanalizację 
w Cesarzowicach
Wraz z końcem maja ogłoszone zostały wy-
niki II edycji  Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla 
Dolnego Śląska. 

 

Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie i tym ra-
zem nie zabrakło Kątów Wrocławskich. W pierwszej edy-
cji gmina Kąty Wrocławskie otrzymała ponad 12 milinów 
na rewitalizację Rynku w Kątach Wrocławskich. Tym razem 
dofinansowanie trafi do Cesarzowic, gdzie wykonana zo-
stanie kanalizacja sanitarna. Gmina na zadanie „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice” otrzy-
ma dofinansowanie w wysokości 9.97️5.000,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej 
w Małkowicach
Trwają prace związane z budową pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej 
w Małkowicach. 

W połowie marca podpisana została umowa na wykona-
nie robót budowlanych w ramach zadania - Budowa peł-
nowymiarowej przyszkolnej Sali gimnastycznej w Małko-
wicach, a z początkiem kwietnia pełną parą ruszyły pra-
ce budowlane. W ramach realizacji inwestycji powstanie 
obiekt o powierzchni użytkowej 532,32 m2. Budynek zo-
stał zaprojektowany jako niepodpiwniczony o jednej kon-
dygnacji w technologii tradycyjnej murowanej z dachem 
krytym blachą dachówkopodobną. W nowo budowanym 
obiekcie znajdować się będą: sala gimnastyczna, szatnia 
trenera wraz z sanitariatem, magazyn sprzętu sportowe-

go, przestrzeń komunikacyjna, sanitariaty damskie, męskie 
i dla niepełnosprawnych, salka do zajęć korekcyjnych oraz 
pomieszczenie na sprzęt porządkowy. Docelowym sposo-
bem ogrzewania będzie kaskada pomp ciepła powietrze / 
woda. Projekt przewiduje również wykonanie zagospoda-
rowania terenu wokół sali w zakresie: 5 miejsc parkingo-
wych, w tym jedno dla pojazdu osób niepełnosprawnych, 
wewnętrznej drogi dojazdowej z kostki betonowej, zjazdu 
z ul. Szkolnej, chodników i przyłączeniowej infrastruktury 
wodno – kanalizacyjnej. Zgodnie z umową prace zakoń-
czone mają być w ciągu roku od daty podpisania umowy. 

Nowa odsłona Storczykowej i Różanej 
w Kątach Wrocławskich

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudo-
wa drogi w ul. Storczykowej i Różanej w Kątach Wrocławskich”, 
które polegało na wybudowaniu drogi pieszo-jezdnej i zjazdów 
do posesji o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kra-

wężnikami. Odwodnienie projektowanych ulic odbywać się 
będzie do istniejących kratek ściekowych kanalizacji deszczo-
wej poprzez wykonane odpowiednie spadki poprzeczne i po-
dłużne. Łączny koszt inwestycji wniósł 595 989,23 zł brutto.

Remont mostu  Romnów-Małkowice
Przeprowadzony został doraźny remont poszycia mostu na drodze publicznej  
nr 107️17️7️D relacji Romnów – Małkowice. 

Zakres prac obejmował wymianę uszkodzonych belek 
drewnianych poszycia, dokręcenie wszystkich śrub mo-
cujących poszycie i belki ograniczające. Dorobione zosta-
ły w sposób rzemieślniczy brakujące jarzma śrubowo-cię-
głowe łączące przęsła mostu, a także przymocowana belka  

środkowa stabilizująca całość poszycia. Koszt przeprowa-
dzonych prac wyniósł 14 514,00 zł. 
W związku z trwającym objazdem, powodującym zwięk-
szenie natężenia ruchu na tym odcinku drogi, prosimy 
kierowców o stosowanie się do istniejącego oznakowania.



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE4

Udziela również informacji o dostępnych miejscach i for-
mach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb 
i instytucji z terenu Gminy Kąty Wrocławskie i całej Polski. 

W ramach profilaktyki w Katach Wrocławskich działa:
Punkt konsultacyjny - istotny element lokalnego syste-
mu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzi-
nom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem 
współuzależnienia i przemocą domową. W punkcie sko-
rzystać można z porady psychologa, jak również terapeu-
ty do spraw uzależnień. 
Specjaliści dyżurują w Punkcie cztery razy w miesiącu. W ce-
lu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 7️1 / 33 47️ 221.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych - inicjuje i monitoruje działania związane z edu-
kacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholo-
wych. Podejmowane działania mają za zadanie wspar-
cie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdro-

wego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytu-
acjach życiowych. 
Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmie-
rzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu zobowiązania poddania 
się leczeniu odwykowemu. 
Celem działań Komisji jest ograniczanie dostępności alko-
holu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, re-
habilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, 
podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnie-
nia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób 
do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowy-
mi. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zada-
nia gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.
Profilaktyka Uzależnień w Kątach Wrocławskich mie-
ści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ką-
tach Wrocławskich przy. ul. Nowowiejskiej 4. e-ma-
il: profilaktyka@gopskaty.pl, telefon: 71 / 33 47 221.

SPOŁECZEŃSTWO

Powiatowy  Inspektorat Weterynarii  
we Wrocławiu informuje
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że w związku z obecną dynamicz-
ną sytuacją epidemiologiczną w zakresie stwierdzanych przypadków wścieklizny w Polsce 
(113 przypadków w 2021 roku, w 2022r. już 29 przypadków), a także zagrożeniem wyni-
kającym z przemieszczania się zwierząt towarzyszących z Ukrainy, często o nieznanym 
statusie, wzrasta ryzyko wystąpienia tej choroby na terenie powiatu wrocławskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacze psów 
zobowiązani są zaszczepić je przeciwko wściekliźnie w ter-
minie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę 3 miesią-
ca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia. Brak szczepienia psa jest 

wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysoko-
ści do 500zł.
Szczepienie kotów nie jest obowiązkowe, jednak ma-
jąc na uwadze ryzyko zakażenia, w trosce o ich i własne 
bezpieczeństwo, warto poddać je szczepieniom. Koty 

wychodzące często znajdują się poza kontrolą swoich 
właścicieli i są szczególnie narażone na kontakt z cho-
rymi zwierzętami, a tym samym mogą stać się źródłem 
wścieklizny dla ludzi.
Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują 
lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ra-
mach zakładu leczniczego dla zwierząt. Koszty szczepienia 
zwierzęcia pokrywa jego właściciel.
Ważnym elementem wczesnego wykrywania wścieklizny jest 
również badanie padłych zwierząt podejrzanych o wście-
kliznę, co pozwala na wczesne wykrycie choroby i wdro-
żenie stosownych środków w celu jej eliminacji. W związ-
ku z powyższym konieczne jest zgłaszanie znalezionych 
zwłok takich zwierząt.
Z uwagi na zagrożenie wynikające z obecnej sytuacji w za-
kresie przemieszczeń zwierząt towarzyszących z Ukrainy, 
prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie obja-
wy zaobserwowane lub zgłaszane u tych zwierząt, mogą-
ce wskazywać na wystąpienie wścieklizny i przekazywa-
nie tych informacji do Powiatowego Inspektoratu Wete-
rynarii we Wrocławiu.

Profilaktyka uzależnień w Kątach Wrocławskich
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczy-
mi oraz policją udziela pomocy i wsparcia osobom dotkniętym  problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie. 

Dotacje na pompy ciepła dla mieszkańców
W związku z przyznanym dofinansowa-
niem ze środków unijnych, zapraszamy 
mieszkańców do ubiegania się o granty na 
wymianę kotłów stałopalnych.   

Dotacje mogą  uzyskać mieszkańcy, którzy chcą wymienić 
kotły i piece na paliwa stałe (głównie węglowe, tzw. kop-
ciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzin-
nych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie ter-
micznym (docieplone i uszczelnione).

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na wygodne 
i tanie w eksploatacji pompy ciepła.
Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach planowanego 
naboru wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych no-
wej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł. 
• Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania 
grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkań-
ca udziału w konkursie grantowym, który zostanie ogłoszo-
ny w najbliższych tygodniach.
• Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawio-
ny szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowy-
mi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oce-

ny oraz wzorami dokumentów konkursowych i apli-
kacyjnych.    
Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem 
w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bar-
dziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego. 
Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wolna 
Przedsiębiorczość w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocław-
skie. Liderem, operatorem i wnioskodawcą projektu jest 
wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa 
Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ra-
mach Stowarzyszenia.
Więcej informacji na: www.eko-cieplo.com

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 
- opaska bezpieczeństwa
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 za-
adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, któ-
rzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze 
względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospo-

darstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, któ-
re nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 
W ramach Programu gmina skorzysta z jednego z modu-
łów wymienionych w Programie tj.:

- Moduł II – świadczenie usługi tzw. „opieki na odległość” 
przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”. 
W ramach pilotażowego działania, gmina planuje wspar-
cie 100 mieszkańców spełniających wymogi programowe. 
Realizacje programu nadzoruje i prowadzi Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich przy ul. 
Nowowiejskiej 4. 
Osoby zainteresowane i spełniające wymogi programo-
we zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefoniczne-
go pod numerem 7️1 33-47️-226

Dodatek osłonowy i deklaracja źródeł ciepła
Przypominamy, aby otrzymać dodatek 
osłonowy należy złożyć wniosek do 31 paź-
dziernika 2022 roku w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 
przy ul. Nowowiejskiej 4.

Dodatek osłonowy to świadczenie jednorazowe wypła-
cane w 1 lub 2 transzach (w zależności od terminu złoże-
nia wniosku).

Wnioski o dodatek osłonowy złożone:
- od 1 kwietnia do 31 sierpnia będą wypłacane w 2 transzach,
- od 1 wrzesnia do 31 października będą wypłacane w 1 transzy.

Równocześnie przypominamy o konieczności złożenia „De-
klaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw” do 
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do 30.06.2022r. 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od źró-
dła ogrzewania na paliwo stałe.
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W biznesie liczy się też 
współpraca
Prowadzenie własnej firmy to wymagające przedsięwzięcie, które uwarunkowane jest wieloma czynnikami, w tym również  lokalnym 
otoczeniem zewnętrznym, w którym dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. 

O wyzwaniach związanych z prowadzeniem firmy, lokal-
nych realiach biznesowych i współpracy między przedsię-
biorcami rozmawialiśmy z Panem Sławomirem Hryniewi-
czem, Radnym Powiatu Wrocławskiego, Prezesem Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich oraz wieloletnim 
praktykiem biznesu.  

- Od lat działa Pan na rzecz rozwoju gminy Kąty Wro-
cławskie nie tylko jako radny, ale przede wszystkim ja-
ko wieloletni lokalny przedsiębiorca. Jak oceniłby Pan 
rozwój lokalnego biznesu na przestrzeni lat? 
Jeżeli mowa tu o lokalnym, rodzimym  biznesie, a nie na-
pływowym kapitale zagranicznym, to uważam, że nastą-
pił znaczny wzrost ilości firm oraz osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą. Świadczą o tym choćby 
statystyki gminne. Przykładowo w roku 2001 było to nie-
spełna 100 spółek wykazanych do opodatkowania w po-
datku od nieruchomości, natomiast obecnie mamy ich 
już blisko 300. Warto w tym miejscu podkreślić, że rów-
nież ubyło nieco firm rodzinnych, które niestety przegra-
ły z globalizacją lub też ich działalność nie mogła być kon-
tynuowana z powodu braku sukcesora, który przejąłby ta-
ki biznes po rodzicach.
Zauważalną tendencją jest wzrost ilości firm z zewnątrz, 
obierających naszą Gminę na siedzibę swoich przedsię-
biorstw. I choć trudno tu wymieniać ile tych firm faktycz-
nie funkcjonuje, z pewnością są to duże liczby.
Jeśli skupimy się natomiast na spółkach z kapitałem zagra-
nicznym, to również możemy mówić o znacznym wzroście 
liczby firm, które wybudowały u nas swoje oddziały czy to 
produkcyjne, logistyczne, czy transportowe. Szczególnie 
ta druga branża upodobała sobie okolice autostrady, co 
w tym przypadku jest uzasadnione. Wspomnę tu choćby 
węzeł Pietrzykowicki, w pobliżu którego zabudowano set-
ki hektarów właśnie pod logistykę i transport.
- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich to organi-
zacja działająca na rynku już blisko 25 lat. Skąd wziął się 
pomysł i potrzeba powołania takiego stowarzyszenia? 
To prawda, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich 
powstało 25 lat temu. Wówczas to były zupełnie inne cza-
sy. Nie mieliśmy np. problemów z tak zwanym pozyska-
niem siły roboczej, a pojawiały się problemy ze zbytem 
naszych towarów, czy usług. Teraz sytuacja się zmieniła, 
nie możemy się rozwijać przez braki siły roboczej. A po-
mysł na powołanie stowarzyszenia tak naprawdę powstał 
przy okazji poszukiwania sponsorów dla klubu Bystrzy-
ca. Byłem członkiem Komisji powołanej właśnie do tych 
spraw i kiedy spotykaliśmy się z potencjalnymi sponsora-
mi, to zauważyłem, że firmy działające na naszym terenie 
zupełnie o sobie nie wiedziały. Doprowadzało to nieraz 
do kuriozalnej sytuacji, firmy szukały towaru, czy usługi 
w Polsce, nie zdając sobie sprawy, że za przysłowiowym 
płotem działalność prowadzi taka firma, która ten towar, 
czy usługę może zaoferować. Zaczęliśmy stawiać na lokal-
ny patriotyzm. Zatem wspólnie z Markiem Szewczykiem, 
Krzysztofem Pogoda, czy nawet Jarosławem Wojciechow-
skim postanowiliśmy zintegrować firmy i osoby działające 
na terenie naszej Gminy, tworząc wspomniane Stowarzy-
szenie. Drugim powodem była tzw. reprezentacja środo-
wiska gospodarczego w rozmowach z władzą lokalną czy 
państwową. W czasach, kiedy powstawało Stowarzysze-
nie Sejm był Solidarnościowy lub inaczej mówiąc związ-
kowy. Dokładano nam do przysłowiowego plecaka usta-
wy i przepisy, które niestety zbyt obciążały nasze budże-
ty. Zatem trzeba było się bronić, a wspólne, zintegrowa-
ne działanie to ułatwiało.  
- Czy możemy krótko przybliżyć mieszkańcom cele ja-
kie przyświecają Stowarzyszeniu? 
Cele, wokół których powołane zostało Stowarzyszenie to:
1. Integrowanie środowiska przedsiębiorców, pracodaw-
ców i osób kierujących przedsiębiorstwami i instytucjami. 
2. Dbałość o interesy zawodowe członków Stowarzyszenia .
3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na ce-
lu rozwój miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
4. Tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku z organa-
mi władz samorządowych i innych organizacji i instytucji, 
a także w stosunku do podmiotów gospodarczych.
5. Reprezentowanie na zewnątrz interesów Stowarzysze-
nia i jego członków szczególnie wobec władz samorządo-
wych i rządowych.

6. Upowszechnianie etosu pracy i sukcesu.
7️. Wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych, spor-
towych i innych.
8. Prowadzenie działalności charytatywnej i społecznej.
9. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji eu-
ropejskiej.
10. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami europejski-
mi o podobnych celach statutowych.
11. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz promo-
cji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości.
Jak widać były to bardzo szczytne i patetyczne cele, które 
zdecydowanie wskazywały na społeczną odpowiedzialność 
biznesu, tak mocno podkreślaną i promowaną obecnie.  
- Na co liczyć mogą przedsiębiorcy przystępujący do Sto-
warzyszenia?
Przede wszystkim na informacje z pierwszej ręki związa-
ne z przepisami prawa, zarówno lokalnego, jak i związa-
nego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmien-
ność przepisów jaką zauważamy w ostatnich latach jest 
dla nas zabójcza. Zatem, aby nie popaść w konflikt z Urzę-
dem Skarbowym czy ZUS-em, albo pozyskać dotacje, czy 
inną pomoc jak np. z Urzędu Pracy, warto być stowarzy-
szonym. Na nasze spotkania przedstawiciele wspomnia-
nych instytucji przyjeżdżają i robią nam wykłady o no-
wych przepisach, ustawach czy prawie skarbowym. Po-
nadto wskazać należy fakt, że członkostwo w Stowarzy-
szeniu umożliwia również integrację osobistą, czyli moż-
liwość poznania ciekawych ludzi, wspólne porozmawia-
nie o problemach związanych z działalnością gospodar-
czą, nawiązanie współpracy, czy choćby branie udzia-
łu w mniej oficjalnych spotkaniach integracyjnych. Dla 
atrakcji dodam, że miejscem spotkań członków SPK jest 
Browar Caminus.
- Jak z perspektywy przedsiębiorcy ocenia Pan możliwo-
ści, jakie obecnie daje gmina Kąty Wrocławskie dla roz-
woju biznesu? Czy w gminie jest przestrzeń i sprzyjają-
ce warunki na budowę nowych zakładów?

Trzeba przyznać, że nasza Gmina ma dość szczęśliwe poło-
żenie. Z jednej strony bliskość miasta Wrocławia, z drugiej 
autostrada, która przebiega przez nasza gminę. W powią-
zaniu z odpowiednim przygotowaniem terenów pod inwe-
stycje lub inaczej mówiąc przygotowaniem stosownych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, a także budowaniu 
odpowiedniej infrastruktury, pozwoliło to na przestrzeni lat 
osiągnąć nam olbrzymi sukces gospodarczy. Owszem popeł-
niono także kilka błędów, choćby pozwalając budować się za-
kładom niemal w środku miasta, zamiast wyrzucać je poza 
autostradę. Zepsuło to nam urbanistykę miasta, bo nie ma 
wyraźnie wydzielonych stref gospodarczych od mieszkanio-
wych. Teraz okazuje się, że miasto nie ma terenów pod bu-
downictwo mieszkaniowe. Myślę, że jednak była to pewna 
lekcja, z której to mam nadzieję współczesne władze naszej 
Gminy wyciągną wnioski i  takich błędów już nie popełnią. 
A sam klimat dla rozwoju gospodarczego w naszej gmi-
nie zawsze był na wysokim poziomie, na co także wpływ 
miał edukacyjny charakter naszej organizacji, która zawsze 
podkreślała, że nie ma rozwoju bez przedsiębiorczości.     

Czym zajmuje się SPK
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich jest niezależ-
ną organizacją gospodarczą zrzeszającą przedstawicieli 
lokalnych firm. Zajmuje się integracją środowiska gospo-
darczego oraz wspieraniem i reprezentowaniem intere-
sów lokalnych przedsiębiorców. 
Działa także na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Orga-
nizuje i wspiera imprezy kulturalne i sportowe oraz pro-
wadzi działalność charytatywną i społeczną. Daje wzoro-
wy przykład tworzenia Społeczeństwa Obywatelskiego.

Adres:
ul. 1-go Maja 11
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: +48 (7️1) 316-7️2-14



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE6 POMOC UKRAINIE

Gmina Kąty Wrocławskie 
kolejny raz niesie pomoc 
ofiarom wojny w Ukrainie
We wrześniu 2007️ roku Gmina Kąty Wrocławskie rozpoczęła współpracę partnerską z ukraińskim Rejonem Switłowodśk. Jej celem było 
współdziałanie i wymiana poglądów m.in. w zakresie oświaty, kultury i gospodarki, a także wspieranie ukraińskiego sąsiada w dąże-
niach integracyjnych ze strukturami europejskimi. 

W ciągu 15 lat współpracy zorganizowano m.in. wizy-
tę studyjną ukraińskich nauczycieli w Kątach Wrocław-
skich, w czasie której nauczyciele poznali system pol-
skiej edukacji. Ukraińska młodzież przyjechała do Pol-
ski na warsztaty plastyczne, które odbyły się w Kątach 
Wrocławskich i Żerkowie. Następnie polska młodzież 
wyjechała do Ukrainy na letnie warsztaty artystyczne. 
W ostatnich latach współpraca nieco osłabła, jednak 
nie zapomnieliśmy o naszym partnerze w chwili agre-
sji Rosji na Ukrainę.
Dzięki współpracy z Powiatem Wrocławskim w kwietniu te-
go roku udało się zorganizować zbiórkę i transport darów 
na Ukrainę. Przekazana pomoc była dla Rejonu Switłowod-
śk bardzo cenna, jednak z uwagi na dużą liczbę uchodź-
ców ze wschodniej Ukrainy niewystarczająca. Nasz ukra-
iński samorządowy partner, od początku napaści na Ukra-
inę przez Rosję, wspiera uchodźców z terenów, które są 
objęte wojną. Miastu Switłowodśk, które na co dzień liczy-
ło około 45 tysięcy mieszkańców, z dnia na dzień przybyło 
7️ tysięcy osób potrzebujących natychmiastowej pomocy. 
Z uwagi na pilną potrzebę pomocy Gmina Kąty Wrocław-
skie zorganizowała samodzielnie drugi transport z pomo-
cą humanitarną. 
To wielkie przedsięwzięcie finansowo-logistyczne nie by-
łoby możliwe bez pomocy licznych darczyńców. W ak-
cji pomocy Ukrainie od samego początku wspiera nas 
Schavemaker Logistics & Transport użyczając bezpłat-
nie powierzchnię magazynową na dary. Dodatkowo fir-
ma zorganizowała m.in. artykuły spożywcze, ubrania, łóż-
ka, materace i koce. Duże znaczenie miało wsparcie, któ-
rego udzielił Caritas Archidiecezja Wrocławska przekazu-
jąc liczne środki żywności i materiały higieniczne oraz kar-
tonowe pudła, w których dary zostały odpowiednio za-
bezpieczone. Nestlé Purina zorganizowała transport da-
rów do Lwowa, skąd wspólnymi siłami, ze wsparciem An-
drzeja Cicheckiego ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Kąckiej udało się przewieźć dary do Switłowodśka. Du-
ży wkład finansowy w gminną zbiórkę ma nasza lokalna 
Winnica Adoria. Rzeczowe wsparcie w postaci chemii go-
spodarczej, jedzenia dla dzieci, artykułów szkolnych spły-
nęło m.in. od Boart Longyear Poland sp. z o.o.,  De Ro-
oy Poland sp. z o.o.,  Ederha Sp. z o.o. TIR załadowany 
14 tonami darów wyjechał na Ukrainę 18 maja br. Wśród 
przekazanych artykułów były m.in. środki medyczne i le-
ki, a także żywność, w tym specjalistyczne jedzenie dla 
dzieci, ubrania, artykuły szkolne i wyposażenie tymczaso-
wego sierocińca. Dary nadal są dystrybuowane na Ukra-
inie. Wsparcie trafiło już do wojska, dwóch sierocińców 
i lokalnej polikliniki. 
Przypominamy, że Rejon Switłowodśka jest częścią 
okręgu kirowogradzkiego położonego nad Dnieprem 
w środkowej Ukrainie. Przez wiele lat obok Ukraińców 
mieszkali tam także Rosjanie i Białorusini. Ich główny-
mi źródłami dochodów było rolnictwo i przemysł cera-
miczny. W czasach ZSRR Switłowodśk był jednym z naj-
większych centrów przemysłu zbrojeniowego, dziś na-
tomiast rejon ten znany jest głównie dzięki ogromnej 
elektrowni wodnej oraz powstałej pod koniec lat pięć-
dziesiątych XX w. największej na Ukrainie tamie. Rejon 
dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym łączy 
wschód z zachodem Ukrainy oraz północ z południem. 
W czasach pokoju piękne naddnieprzańskie krajobra-
zy Switłowodśka zachęcały do aktywnego wypoczynku 
na łonie przyrody.
Pomoc dla ukraińskiego Rejonu Switłowodśk w okręgu Kiro-
vohrad została zorganizowana wspólnymi siłami mieszkań-
ców gminy, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz przed-
siębiorców takich, jak: Schavemaker Logistics & Trans-
port, Nestlé Purina, Winnica Adoria, Ederha Sp. z o.o, Bo-
art Longyear Poland sp. z o.o.,  De Rooy Poland sp. z o.o., 
Mabud s.c. M. Chojecki, A. Atras oraz wielu innych zaan-
gażowanych osób. 

WS

Pracownicy urzędu wolontariacko pomagali przy pakowaniu całego transportu

Transport udało się zorganizować dzięki pomocy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz lokalnych pzredsiębiorców

Pomoc trafiła do szpitala i domu dziecka w Switłowodśku
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II edycja #ZieloneKąty za nami
Gmina Kąty Wrocławskie już po raz drugi zorganizowała proekologiczną akcję sadzenia drzew, której efekty to łącznie blisko 200 no-
wych drzew na terenie gminy. #ZieloneKąty to w tym roku nie tylko wspólne sadzenie, ale również szereg warsztatów kreatywnych 
i edukacyjnych oraz ekologiczny piknik rodzinny w Smolcu. 

„Rośnie w lesie lub przy drodze, ma koronę oraz pień. Mo-
gą na nim mieszkać ptaki, ludziom zawsze daje tlen” – chy-
ba każdy z nas zna rozwiązanie tej zagadki! Drzewa, bo 
o nich mowa, to nasi serdeczni sprzymierzeńcy. Właśnie 
dlatego, w gminie Kąty Wrocławskie zainicjowana została 
akcja, dzięki której już drugi rok z rzędu na terenie gminy 
pojawią się nowe drzewa. Łącznie w ramach #Zielonych-
Kątów posadzonych zostanie już blisko 200 drzew. Tym ra-
zem nowe nabytki pojawią się w Sadkowie, w parku Pie-
trzykowicach oraz w zabytkowym parku w Zabrodziu. Ideą 
akcji jest tworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni do ży-
cia i pracy, przy dużym zaangażowaniu społeczności lokal-
nej i biznesu. Wartością dodaną jest  natomiast budowa 
świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród najmłodszych. 

Eko Piknik Rodzinny
W tym roku gospodarzem ekopikniku #ZieloneKąty był 
Smolec. Piękne, zielone boisko pomieściło wiele atrakcji, 
takich jak dmuchane zamki, fotobudkę, warsztaty kreatyw-
ne, foodtrucki czy Candy Bike z wielokolorową watą cukro-
wą, a także licznie odwiedzających stoiska mieszkańców.
Swoje edukacyjne namioty rozstawiły filia GOKiS Smolec, 
Nestle Purina i Biedronka. Wprowadzając elementy gry-
walizacji, poprzez zabawę szerzyły świadomość ekologicz-
ną i w przystępny sposób przekazywały wiedzę. 
GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz filia w Smolcu to ab-
solutni mistrzowie w kategorii „kreatywna edukacja”. Pod-
czas przeprowadzonych przez nich konkursów całe rodzi-
ny łączyły siły, wiedzę i umiejętności, wartościowo spędza-
jąc ze sobą czas. 
Nestle Purina, partner strategiczny akcji, dobrze wie, jak 
żyć eko i zachęcić do tego innych! Poprzez gry, zabawy i qu-
izy firma  podczas pikniku motywowała najmłodszych do 
zwracania uwagi np. na to, co dzieje się z opakowaniami 
po zakupionych produktach. Dodatkowo firma jest fun-
datorem pamiątkowego drzewa tlenowego, które w ra-
mach akcji zostało posadzone na terenie SP. 2 w Kątach 
Wrocławskich. W konkursie na jego imię zwyciężyła najczę-
ściej proponowana przez mieszkańców nazwa “Tlenuś”. 

Problem elektroodpadów
Nieodłącznym elementem akcji #ZieloneKąty stała się rów-
nież zbiórka elektroodpadów. Nie można ich wyrzucać wraz 
z pozostałymi odpadami do zwykłych pojemników, ponie-
waż sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają związki 
chemiczne szkodliwe dla środowiska naturalnego, a przedo-
stanie się ich do otoczenia, skutkuje zatruciem roślin, zwie-
rząt, a nawet ludzi. 
Poprzez wymianę elektrośmieci na sadzonki krzewów chce-
my zmotywować mieszkańców do odpowiedniej utylizacji 
odpadów niebezpiecznych. W tym roku ponad 200 sadzo-
nek rozeszło się w rekordowym tempie! Kontener użyczo-
ny przez firmę Alba został zapełniony niemal po brzegi.

To jeszcze nie koniec
Finałowy piknik to tak naprawdę tylko podziękowanie dla 
mieszkańców za zaangażowanie w proekologiczne ini-
cjatywy gminy. W ramach tegorocznej akcji #ZieloneKąty
wspólnie z GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz filią w Smol-
cu zorganizowaliśmy dla mieszkańców szereg  eko warsz-
tatów kreatywnych, które odbyły się w świetlicach wiejskich 
oraz w GOKiS w Kątach Wrocławskich i Smolcu. Podczas 
warsztatów wykonywane były torby ze starych dżinsów, 
makramowe doniczki, makramy na kiju, laleczki z resztek 
materiałów, czy biżuteria z makaronu. Było też kreatywne 
malowanie przy wykorzystaniu rzeczy codziennego użytku 
(asamblaż). Filia Smolec zorganizowała warsztaty ekodeco, 
na których dzieci sadziły rośliny we własnoręcznie ozdo-
bionych doniczkach z surowców wtórnych. Dorośli w tym 
samym czasie mieli okazję skorzystać z Zielonego Targu 
- kupić, sprzedać lub wymienić kwiaty doniczkowe, ogro-
dowe oraz zioła. Zielonych akcentów nie zabrakło również 
w naszej gminnej bibliotece – czytelnicy oprócz dobrej lek-
tury mogli otrzymać nasionka roślin i eko torbę. 
Dzięki wsparciu firmy Nestle Purina możliwe było również 
przeprowadzenie  eko warsztatów edukacyjnych w szko-
łach. W Sadkowie, Kątach Wrocławskich, Małkowicach i Gnie-
chowicach dzieci miały możliwość poznania tajników eko-
-produkcji i zmniejszania śladu węglowego. 
Przed nami sadzenie drzew - tym razem w Sadkowie, Pie-
trzykowicach oraz Zabrodziu, gdzie w zabytkowym parku 
odtworzona zostanie aleja Lipowa. 
Dziękuję za wsparcie  partnerom zewnętrznym, bez których 
zorganizowanie akcji na tak szeroką skalę nie byłoby możliwe 

– partnerowi strategicznemu firmie Nestle Purina oraz part-
nerom złotym PM Group i Osiedle Smolec, partnerom srebr-
nym Radiotechnika Marketing oraz Alba, a także partnerom 
brązowym Röben Polska, Biedronka i Tornos. 
Cieszę się  bardzo, że firmy działające w naszej gminie tak chęt-
nie wchodzą w działania proekologiczne na jej rzecz. Jest to 
też o tyle ważne, że gmina Katy Wrocławskie niestety cechuje 

się bardzo małą lesistością, jest to niespełna 8% powierzchni. 
To bardzo mało i biorąc pod uwagę potrzeby w tym zakresie 
oraz świadomość ekologiczną, a przede wszystkim komfort 
życia mieszkańców uważam, że tereny zielone powinny po-
jawiać się w jak największej ilości miejsc – mówi Julian Żyga-
dło, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Eko warsztaty edukacjne dla uczniów organizowane przez firmę Nestle Purina

Nasionka i eko torby dla czyteników | fot. Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich

Eko warsztaty w GOKIS Smolec

Piknik w Smolcu Piknik w Smolcu
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Jubileusz Zespołu Tańca  
Ludowego „Hanka”
Zespół Tańca Ludowego „Hanka” obchodzi 
10-lecie działalności artystycznej! Z tej okazji 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich odbyła się uroczysta gala. 

Zespół Hanka zaprezentował się w suicie śląskiej: chodzo-
nym, kozie, jagodach, koziorajce i trojaku, a z Dziecięcym Ze-
społem Ludowym „Haneczka” odtańczono Poloneza. Część 
artystyczną wydarzenia zakończyły podziękowania ze stro-
ny Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Dyrekto-
ra Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocław-
skich, który wręczył członkom okolicznościowe statuetki. Ze-
spół Hanka serdecznie podziękował osobom, które w okresie 
10-letniej działalności Zespołu czynnie angażowały się w je-
go rozwój - Pani skarbnik Małgorzacie Wujciów, Pani Marii 
Mach byłej dyrektor GOKIS  wraz z zespołem pracowników, 
pracownikom Stowarzyszenia Lider A4 za możliwość zakupu 
w ramach środków zewnętrznych strojów śląskich i łowickich, 
a także Prezesowi Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich 
Sławomirowi Hryniewiczowi oraz Pani Teresie Kotwickiej.

Zespół będzie kontynuował swoją działalność i już niebawem 
ogłaszał nabór nowych członków.

„Jazda w stylu Wolnym – Rajd 
i zlot charytatywny, Ratujmy klasyki 
piknik motoryzacyjny”
 

Za nami 5. edycja Rajdu Klasyków połączonego ze zlotem oraz piknikiem przy ognisku, 
muzyce i tańcach. 

Trasa Rajdu obejmowała około 100 km, angażując okolicz-
ne gminy. Rajd zakończono zlotem w Kątach Wrocławskich, 
gdzie można było podziwiać piękne, ponadczasowe pojazdy.   
Symulator jazdy, dachowania i zderzenia, alko i narko gogle, 
mobilny tor RC to tylko niektóre z dodatkowych atrakcji przy-
gotowanych przez organizatorów. Dzieci mogły pobawić się 
w strefie Lego, a także wziąć udział w wielu zabawach i ani-
macjach. Uczestnikami zlotu byli okoliczni posiadacze kla-
sycznych pojazdów oraz goście z dalszych zakątków Polski, 
a wśród nich znani z telewizyjnych programów kolekcjone-
rzy motoryzacji. Serdecznie dziękujemy za przybycie i pomoc 
w zebraniu środków podczas charytatywnej zbiórki!

Jan Mruk, uczeń 
Szkoły Podstawowej 
w Sadkowie 
trzykrotnym laureatem 
prestiżowego konkursu 
„zDolny Ślązak”!
Przedstawiamy Państwu Jana Mruka, 
ósmoklasistę z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Sadkowie. 

Jan to chłopiec niezwykle utalentowany, o wysokiej kul-
turze osobistej, koleżeński i bardzo lubiany. W tym ro-
ku szkolnym Janek sięgnął trzykrotnie po najwyższe tro-
fea w konkursach „zDolny Ślązak” z języka polskiego, fizy-
ki i chemii. „zDolny Ślązak” to pakiet konkursów z zakre-
su przedmiotów humanistycznych i ścisłych skierowany  
do wszystkich uzdolnionych uczniów klas IV–VIII szkół pod-
stawowych z województwa dolnośląskiego. Zwycięzcy ma-
ją pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadpodstawowej. 
Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszego ucznia, składa-
my gratulacje na ręce Janka i Jego Rodziców. Sukcesy Two-
je Janku to te edukacyjne, ale także to, że jesteś dobrym 
kolegą, uprzejmym uczniem, pogodnym, naturalnym mło-
dym człowiekiem. Podziwiamy Cię, jesteś dla nas inspira-
cją. Dziękujemy Twoim Rodzicom za zaufanie do nas. Na-
si nauczyciele mieli zaszczyt być Twoimi przewodnikami. 
Włożyli w swoją pracę całe serce.
Już wkrótce przed Tobą nowe wyzwanie, wybór szkoły śred-
niej. Życzymy Ci realizacji zamierzeń, spełnienia marzeń, 
przyjaźni, zdrowia. Janku, niech Ci się szczęści! – mówi Be-
ata Wysoczańska - wicedyrektor ZSP w Sadkowie. Przyłą-
czamy się do życzeń i gratulacji!

KULTURA I ROZRYWKA

Jan Mruk zDolny Ślązak | fot. SP w Sadkowie

Oficjalne przekazanie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek OSP

Kolorowy marsz 
godności
W ramach Dnia Godności Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną, Stowarzyszenie 
Krzyś – Byś Kolorowo Żył zorganizowało 
Bieg Integracyjny i kolorowy przemarsz. 

Celem obchodów tego Dnia jest zwrócenie uwagi społe-
czeństwa na problemy i wyzwania, z którymi na co dzień 
mierzą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
Podopieczni Stowarzyszenia Krzyś, jak zawsze emanując 
pozytywną energią zaprezentowali, jak należy świętować! 
Przy akompaniamencie wesołej muzyki, wśród balonów 
i kolorowych dekoracji przemaszerowali ulicami miasta 
pod Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, gdzie do po-
chodu dołączył burmistrz Julian Żygadło.  
Atrakcji i zabaw nie brakowało, dlatego świętowanie trwa-
ło aż do wieczora! To był piękny dzień!

Dzień Strażaka w Zachowicach
Dzień Strażaka to niezwykle ważna uroczystość dla Służby Pożarniczej. Jest to również 
wielkie święto dla całej gminnej społeczności, ponieważ tam, gdzie zagrożone jest ludzkie 
życie i dobytek, gdzie potrzebne jest szybkie profesjonalne działanie, tam niezmiennie do 
służby stawiają się Strażacy, nie bacząc na narażenie życia i zdrowia.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. 
w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Za-
chowicach. Po mszy nastąpił przemarsz na boisko, gdzie 
odbyła się dalsza część obchodów. Poświęcone zosta-
ły nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, które w ostat-
nim czasie trafiły do OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP 
Małkowice oraz najnowszy nabytek, prosto od producen-
ta - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault dla JOT 
OSP Zachowice.
Przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP we 
Wrocławiu, dh Roman Kasprowicz wraz z Prezesem Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wrocławiu dh Arka-
diuszem Małeckim uhonorowali Strażaków z terenu gmi-
ny odznaczeniami: Wzorowy Strażak oraz za Wysługę Lat.
Uhonorowane zostało również OSP Gniechowice, które 
otrzymało złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Urząd 
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich uhonorowany zo-
stał medalem brązowym! To bardzo ważne wyróżnienie, 
wyraz doceniania wieloletnich zasług gminy na rzecz roz-
woju ochrony przeciwpożarowej i jednostek OSP.
Była to przepiękna uroczystość, z odpowiednią oprawą, 
ceremoniałem i udziałem przedstawicieli różnych szcze-
bli związkowych, zarówno na poziomie gminy, powiatu 
oraz województwa. Obchody Dnia Strażaka urozmaicił swoim występem chór sołtystów Dyszkant

Jubileuszowy występ Zespołu Hanka | fot. GOKIS
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Dzień Pieczenia 
w Smolcu
Filia GOKiS w Smolcu rozpoczęła warsztaty 
kulinarne dla dzieci „Gotuj z Alutką”! 

12-letnia ekspertka Ala Kułakowska zdradziła młodym 
adeptom sztuki piekarniczej rewelacyjny przepis na słod-
kie motyle. Smakowały tak, jak wyglądały - przepysznie!

Transformersi 
i Superbohaterowie 
w filii GOKiS w Smolcu

Iron man, Spider-man, Optimus Prime i Bumblebee zebra-
li swoich niezwykłych przyjaciół i wybrali się na wycieczkę 
do Smolca! Odwiedzili filię GOKiS, by razem z dziećmi ba-
wić się i tańczyć. Zabawa była świetna!

Dzień Muzyki 
i Plastyki
To było słoneczne niedzielne popołudnie – idealne do pra-
cy artystycznej. Młodzi i zdolni artyści uwiecznili na rysun-
kach piękne budowle okolic Dworca PKP. Poetyki tym pięk-
nym chwilom dodawała poezja śpiewana pana Jarka Per-
czaka w akompaniamencie gitary.

Wernisaż Hanny 
Jurowskiej-Kępy 
„Kiedyś byłam lalką” 
z czułą nutą Moniki 
Kubik

Druga odsłona cyklu Fajni! Kulturalni - promującego twór-
czość lokalnych artystów, tym razem przybliżyła twórczość 
Hanny Jurowskiej-Kępy i Moniki Kubik. Artystki – prywatnie 
mieszkanki gminy, spotkały się z ciepłym przyjęciem za-
równo miłośników sztuki, jak i znanych malarzy oraz mu-
zyków. Gratulujemy!

Dzień Dziecka 
w Smolcu 
Ekipa FORTu TRAMP sprawiła, że Dzień 
Dziecka był absolutnie wystrzałowy! 

Kino dworcowe z popcornem, biwakowa kolacja i pyszne 
naleśniki na „śniadanie bohatera” to tylko niektóre z atrak-
cji, które czekały na uczestników Dnia Dziecka w filii GOKiS 
w Smolcu. Najdzielniejsi z dzielnych zdobywali sprawno-
ści i ćwiczyli celne oko, a po wysłuchaniu ciekawych opo-
wieści spędzili noc w śpiworach w budynku smoleckiego 
dworca. Było naprawdę odjazdowo!

Warsztaty 
tworzenia zabawek 
w Izbie Pamięci
Czwartkowe warsztaty w Regionalnej Izbie 
Pamięci tym razem poświęcone były two-
rzeniu własnych zabawek. 

Prowadząca - Gosia Hercuń z Kraszowickiej Zagrody przy-
wiozła ze sobą mnóstwo naturalnych produktów – nici, 
włóczek, materiałów, sznureczków, gałązek, a nawet owczą 
wełnę! Z tych „cudów” powstały kreatywne prace – stra-
chy na wróble, laleczki, gąsienice, korale, a nawet Święty 
Mikołaj! Z prawie niczego można zrobić naprawdę wiele!

Spotkanie autorskie 
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej 
Pan Michał Szulim– wokalista, podróżnik, autor bloga oraz 
książek „Miejsce za miejscem” opowiedział o egocentrycz-
nej Svanetii oraz o tym, dlaczego nie warto igrać z czaczą.
Opowiadając o chaczapuri, chinkali i gruzińskim winie pan 
Michał rozbudził apetyt zebranych gości. Na szczęście or-
ganizatorzy przewidzieli taką ewentualność i na zakończe-
nie zaserwowali chaczapuri.

Spotkania autorskie 
z Krzysztofem 
Nowakowskim 
(i Henią!)

Gminną Bibliotekę Publiczną w Kątach Wrocławskich oraz 
Filię Biblioteczną w Smolcu, odwiedził pan Krzysztof Nowa-
kowski – autor książek (m.in. „Lapońskie przygody Mai”), po-
dróżnik, maszer wiedzący o psach zaprzęgowych prawdo-
podobnie wszystko oraz Henia – piękna i przemiła Alaskan 
Husky. Pan Krzysztof opowiedział o przygodach związanych 
z podróżowaniem psim zaprzęgiem po zimnych krainach. 
To nie tylko bajeczne widoki i bliski kontakt z naturą, ale 
też często niebezpieczne sytuacje: bo jak przetrwać hura-
gan na otwartej przestrzeni? Jak się odnaleźć, kiedy zgu-
bi się szlak? Odpowiedź jest prosta- trzeba zaufać psom!

fot. GOKIS

fot. GOKIS

fot. GOKIS

fot. GOKIS

fot. GOKIS

fot. Marcin Łęczycki
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Podążaj za Korczakiem – Biegniemy, bo to super zabawa
Po trudnych miesiącach z pandemią w tle społeczność szkolna wraz z sympatykami: rodzicami, krewnymi oraz miłośnikami aktywności 
fizycznej powróciła na trasy biegowe Parku Staromiejskiego. 

Tegorocznym biegom przyświecały idee głoszone przez pa-
trona Szkoły Podstawowej nr 2 Janusza Korczaka. Najważ-
niejszą z nich było jego stwierdzenie, że dziecko to czło-
wiek, w związku z czym ma ono prawo do godnego trak-
towania, szacunku i szczęścia oraz zaspakajania potrzeb 
i odnoszenia sukcesów na miarę sił i możliwości.
W tym roku pasjonaci biegania mieli do pokonania dwie 
trasy: na pięć z minusem (około 4 km) oraz bieg rodzin-
ny (2 km). Była też wyjątkowa trasa – 200 metrów, ad-
resowana przede wszystkim do najmłodszych. W so-

botę 28 maja o godz. 14 jako pierwsi wyruszyli Ci, któ-
rzy chcieli zmierzyć się z 1/10 maratonu. Bieg alejka-
mi kąckiego parku był dobrą zabawą zarówno dla do-
świadczonych biegaczy, jak i tych początkujących. Wszy-
scy szczęśliwie ukończyli zawody i otrzymali pamiątko-
we medale. Około godziny 14:30 odbył się bieg rodzin-
ny – „Podążaj za Korczakiem”. Dystans dwóch kilome-
trów był przyjazny dzieciom i rodzicom: wymagał wy-
siłku, ale też był okazją do wspólnej zabawy zakończo-
nej otrzymaniem pamiątkowego medalu. Jako że naj-

ważniejszymi bohaterami sobotniego wydarzenia były 
dzieci, zatem to bieg na dystansie 200 m – Bieg Dzieci, 
skupił największą uwagę zgromadzonych. Z przyjemno-
ścią można było obserwować, jak świetnie potrafią ba-
wić się dzieci i jaką radość sprawia im obecność najbliż-
szych. W tym biegu nie zabrakło również medali, które 
wręczył Julian Żygadło Burmistrz, Miasta i Gminy wraz 
z Agnieszką Górską, Kierownik Zespołu Obsługi Jedno-
stek Oświatowych. Gmina Kąty Wrocławskie objęła wy-
darzenie patronatem honorowym.

Młodzi koszykarze w akcji 
W niedzielę, 15 maja w Kątach Wrocław-
skich odbył się VII turniej Dziecięcej Basket 
Ligi. Po raz drugi w ramach tegorocznych 
rozgrywek gospodarzem zawodów były 
Kąty Wrocławskie oraz drużyna Dijo Polką-
ty Maximus - sekcje młodzieżowe.

Przed rozpoczęciem turnieju wszyscy obecni uczcili minu-
tą ciszy pamięć zmarłego niedawno, pierwszego Trenera 
drużyn z Kątów Wrocławskich i wspaniałego zawodnika 
Pana Tadeusza Grygiela.
W turnieju udział wzięło osiem drużyn i ponad 100 uczest-
ników. Na hali widowiskowej przy ulicy Brzozowej młode 
koszykarki i koszykarze rozegrali kilkanaście meczów. Ideą 
Dziecięcej Basket Ligi jest fakt, że zespoły nie rywalizują na 
punkty, ale na umiejętności, które oceniane są przez trene-
rów. Dzięki temu uczestnicy rozgrywek przywiązują większą 
uwagę do umiejętności technicznych oraz gry zespołowej.
Nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze i zdo-
była nowe doświadczenie, które z pewnością zaprocentu-
je na kolejnych zawodach!

Wspólna rozgrzewka przed biegiem

Zawodnicy oddali hołd i uczcili pamięć zmarłego trenera Tadeusza Grygiela  
| fot. Dagmara Kaczmarek

Na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale Najmłodsi biegacze byli największymi zwycięzcami

Wielki międzynarodowy 
turniej judo
Ostatni weekend maja obfitował w moc 
sportowych atrakcji. 

Miłośnicy sztuk walki mogli obejrzeć szereg emocjonują-
cych występów podczas wyjątkowego turnieju judo, który 
odbył się w Kątach Wrocławskich. Udział wzięło w nim po-
nad 600 zawodników nie tylko z Polski, ale i m.in. z Gruzji, 
Ukrainy, czy Wielkiej Brytanii.
Pierwszego dnia do pojedynków wyszli młodzicy rywalizu-
jący w ramach International Judo League, którzy być może 
w przyszłości stanowić będą grono olimpijczyków.
Zawody rozpoczęły walki w kategorii junior młodszy, na-
stępnie przystąpiono do walk eliminacyjnych w katego-
riach junior/senior, które wyłoniły finalistów.
Gala finałowa rozgrywała się nie tylko przy gorącym aplau-
zie publiczności, ale również przy zapowiedziach konferan-
sjera Andrzeja Gliniaka. W finałach licznie występowali Mi-
strzowie Polski Seniorów oraz grup juniorskich, co podkre-
śliło również wysoką rangę zawodów. 
Wisienką na torcie była wizyta Tomasza Kowalskiego, zwy-
cięzcy jigoro kano w Japonii, Katarzyny Kłys, trzykrotnej 
olimpijki oraz Artura Kejza,  trenera aktualnego Vice Mi-
strza Europy seniorów i olimpijczyka z Tokio.

Rowerem przez Kąty
W ostatni weekend maja już po raz kolejny odbyła się wyjątkowa impreza rowerowa – 
Kącka Wytrzymałościówka Rowerowa. 

W sobotę punktualnie o godzinie 12.00 w trasę 24-godzin-
nego rajdu rowerowego wystartowało 48 zawodników. Mi-
mo że pogoda nie zawsze ułatwiała przejazd, wszyscy ro-
werzyści dzielnie podjęli się tego wyzwania i stawili czo-
ło nie tylko długiej trasie, ale i porywom wiatru oraz prze-
lotnemu deszczowi.
Uczestnicy rajdu mieli swobodę wyboru trasy, liczyła się  
wyłącznie ilość kilometrów „wykręcona” w wyznaczonym 
czasie. Kategorię rodzinną ukończyło 38 rowerzystów, wszy-
scy z wynikami medalowymi. Natomiast w kategoriach in-
dywidualnych tryumfowali: 

Kategoria kobiet:
1. Anna Szachniewicz 17️3 km 
2. Bożena Skwarek 153,7️ km 

Kategoria mężczyzn:
1. Andrzej Szachniewicz, Roman Szczerba 322 km 
2. Andrzej Tondel 308,5 km 
3. Marek Durski 302,5 km Szczęśliwi zawodnicy rajdu rowerowego na mecie | fot. Paweł Pilski 

fot. P. Chomicki

fot. P. Chomicki
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DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH  
MIESZKAŃCÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Szanowni Państwo.
Zebrane za pośrednictwem ankiety informacje pozwolą podjąć konkretne działania w kierunku ochrony i promocji zdrowia mieszkańców 
Gminy Kąty Wrocławskie.  Właściwa diagnoza i podjęte trafne działania są podstawą do osiągnięcia korzyści zarówno w skali lokalnej, jak  
i w wymiarze indywidulanym dla każdego z mieszkańców. Pytania skierowane są bezpośrednio do pełnoletniej osoby wypełniającej ankietę. 
Badanie jest całkowicie anonimowe. Uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowywania planu działania w zakresie ochrony zdrowia. 
Prosimy o szczere odpowiedzi. Czas niezbędny na uzupełnienie ankiety to około 5 minut. W pytaniach  prosimy o zaznaczenie 1 odpowiedzi, 
chyba że z treści wynika inaczej. Zapraszamy do dostarczenia wypełnionej ankiety do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.  
W Biurze Obsługi Klienta w Smolcu i w Kątach Wrocławskich znajdą Państwo specjalnie oznaczone urny. Na ankiety czekamy  
do 15 lipca br. Tych z Państwa, którzy mają możliwość wypełnienia ankiety w Internecie zapraszamy na stronę za pośrednictwem kodu QR: 

1. Jak ocenia Pan(i) ogólny stan swojego zdrowia?* 1 = Bardzo źle, 5 = Bardzo dobrze

1    2    3    4    5 
Bardzo źle                                  Bardzo dobrze

2. Jak ocenia Pan(i) ogólny stan zdrowia członków swojej najbliższej rodziny?*  
1 = Bardzo źle, 5 = Bardzo dobrze

1    2    3    4    5 
Bardzo źle                                  Bardzo dobrze

3. Czy korzystał(a) Pan(i) z porady lekarskiej z powodu złego samopoczucia psychicznego 
w ostatnim roku?*

	{ Tak
	{ Nie

4. Jakie problemy zdrowotne występują najczęściej u Pana(i) lub u dorosłych członków 
najbliższej rodziny? Zaznacz 3 najczęściej występujące problemy.*

	{ Alergie
	{ Choroby jamy ustnej/próchnica
	{ Choroby krwi i układu krzepnięcia (hemofilia, anemia, skłonność do wylewów 

krwawych, krwawień z nosa, przedłużone krwawienie po usunięciu zęba)
	{ Choroby naczyń krwionośnych (żylaki, zapalenie żył, złe ukrwienie kończyn, 

bóle podudzi przy chodzeniu)
	{ Choroby płuc (rozedma, zapalenie płuc, gruźlica, astma, przewlekłe zapalenie 

oskrzeli)
	{ Choroby serca (zawał mięśnia sercowego, wada serca, zaburzenia rytmu serca, 

zapalenie mięśnia sercowego)
	{ Choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność, wole obojętne)
	{ Choroby układu kostno-stawowego (bóle korzonkowe, zmiany 

zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów, stany po złamaniach, osteoporoza)
	{ Choroby układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, niskie 

ciśnienie, omdlenia)
	{ Choroby układu limfatycznego (obrzęk limfatyczny, zapalenie migdałków)
	{ Choroby układu moczowego (zapalenie nerek, kamica nerkowa, trudności  

w oddawaniu moczu)
	{ Choroby układu nerwowego (padaczka, utraty przytomności, porażenia, 

zaburzenia czucia)
	{ Choroby układu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, 

choroby jelit)
	{ Choroby wątroby (kamica, żółtaczka, marskość wątroby)
	{ Nowotwory
	{ Uzależnienia
	{ Wady słuchu
	{ Wady wzroku
	{ Zaburzenia przemiany materii (cukrzyca, dna moczanowa)
	{ Zaburzenia psychiczne (stres, depresja, nerwica)
	{ Inne:

___________________________________________________________________________________

5. Jak ocenia Pan (i) jakość usług medycznych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie?
Usługa medyczna Ocena

Porady lekarzy 
rodzinnych Nie korzystam Bardzo źle źle dostatecznie dobrze Bardzo 

dobrze

Porady lekarzy 
specjalistów w 
ramach NFZ

Nie korzystam Bardzo źle źle dostatecznie dobrze Bardzo 
dobrze

Porady 
prywatnych 
lekarzy 
specjalistów

Nie korzystam Bardzo źle źle dostatecznie dobrze Bardzo 
dobrze

6. Jak ocenia Pan(i) dostęp do lekarzy specjalistów?*
1 = Bardzo źle, 5 = Bardzo dobrze

1    2    3    4    5 
Bardzo źle                                  Bardzo dobrze

7️. Gdzie najczęściej korzysta Pan(i) z usług specjalistów?*
	{ Gmina Kąty Wrocławskie
	{ Wrocław
	{ Inne:

___________________________________________________________________________________

8. Czy korzysta Pan(i) z badań profilaktycznych w ramach akcji medycznych, np. Biała 
Niedziela, Pikniki Zdrowia?*

	{ Tak
	{ Nie

9. Czy w ostatnim roku wymagał(a) Pan(i) rehabilitacji?*
	{ Tak
	{ Nie

10. Czy korzystał(a) Pan(i) z usług rehabilitacji w ramach Programu Zdrowotnego 
„Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie”?*

	{ Tak
	{ Nie

11. Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/Pani  z konsultacji psychologicznej?*
	{ Tak
	{ Nie

12. Czy kiedykolwiek  korzystał/a Pan/Pani  z konsultacji psychiatrycznej?*
	{ Tak
	{ Nie

13. Czy w Pana/Pani ocenie korzystanie z konsultacji 
w/w specjalistów jest powodem do wstydu?*

	{ Tak
	{ Nie

14. Czy konsultował(a) się Pan(i) z dietetykiem?*
	{ Tak
	{ Nie

15. Jaka była przyczyna konsultacji z dietetykiem?*
	{ Chęć obniżenia wagi ciała
	{ Chęć podwyższenia wagi ciała
	{ Zalecenie lekarza prowadzącego
	{ Nie dotyczy

16. Czy konsultacje z dietetykiem przyniosły oczekiwane rezultaty?*
	{ Tak
	{ Nie
	{ Nie dotyczy

17️. Czy w ciągu ostatniego roku miała Pani wykonywane? (PYTANIE DO KOBIET) Zaznacz 
WSZYSTKIE jakie były wykonane*

	{ Samobadanie piersi
	{ Badanie obrazowe (mammografia, USG) piersi
	{ Badanie cytologiczne
	{ Nie miałam wykonywanych powyższych badań
	{ Nie dotyczy

18. Czy w ciągu ostatniego roku miał Pan wykonywane? (PYTANIE DO MĘŻCZYZN) 
Zaznacz WSZYSTKIE jakie były wykonane*

	{ Badanie palpacyjne (badanie dotykowe) prostaty
	{ Badanie obrazowe (USG, rezonans magnetyczny) prostaty
	{ Oznaczenie PSA (badanie w kierunku raka prostaty)
	{ Nie miałem wykonywanych powyższych badań
	{ Nie dotyczy

19. Czy skorzystałby(a) Pan(i) z bezpłatnego programu szczepień przeciwko: Zaznacz 
wszystkie właściwe*

	{ Grypie
	{ Pneumokokom
	{ Meningokokom
	{ HPV
	{ Kleszczowemu zapaleniu mózgu
	{ Nie skorzystałbym/łabym

20. Co powinno być poprawione/dodane Pana(i) zdaniem w ramach gminnych działań na 
rzecz zdrowia? Zaznacz wszystkie właściwe*

	{ Szczepienia ochronne
	{ Wykłady/spotkania ze specjalistami
	{ Programy profilaktyczne/edukacyjne dla dzieci
	{ Programy profilaktyczne/edukacyjne dla seniorów
	{ Świadczenia rehabilitacyjne
	{ Nic, działania gminy są prawidłowe
	{ Nie znam działania władz gminnych w zakresie zdrowia

21. Płeć:*
	{ Kobieta
	{ Mężczyzna

22. Wiek:*
	{ 18-29
	{ 30-39
	{ 40-49
	{ 50-59
	{ 60-69
	{ 7️0 i więcej

23. Wykształcenie:*
	{ Niepełne podstawowe lub brak
	{ Podstawowe
	{ Zasadnicze zawodowe
	{ Niepełne średnie
	{ Średnie
	{ Policealne
	{ Niepełne wyższe
	{ Wyższe

24. Miejscowość zamieszkania:

___________________________________________________________________________________      
Twoja odpowiedź

25. Status zawodowy - zaznacz wszystkie właściwe:
	{ Prowadzę działalność gospodarczą
	{ Pracuję na etacie
	{ Pracuję na umowę o dzieło, zlecenie
	{ Uczę się (szkoła, studia)
	{ Prowadzę gospodarstwo rolne
	{ Zajmuję się domem i dziećmi
	{ Jestem emerytem
	{ Jestem rencistą
	{ Jestem bezrobotny(a) na zasiłku
	{ Jestem bezrobotny(a) bez prawa do zasiłku
	{ Inne:

___________________________________________________________________________________

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
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