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Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej 
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 Wrocławskie funkcjonuje w no-
wej lokalizacji przy ulicy Kościuszki 16a w Kątach Wrocławskich (jest to dawna siedziba 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich).

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

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, 
Wrzesień był dla mnie czasem dużych zmian i ważnych decy-
zji. Po długich analizach podjąłem decyzję o powołaniu na sta-
nowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
pana Krzysztofa Wróblewskiego. Z dniem 1 października zastą-
pił on pana Patryka Hałaczkiewicza.
Pan Krzysztof Wróblewski to mieszkaniec Kątów Wrocławskich 
i wieloletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wro-
cławskich. Ukończył Administrację Publiczną oraz Zarządzanie 
o specjalności Przedsiębiorczość Europejska. Swoje doświadcze-
nie zawodowe zdobywał m.in. w Banku Zachodnim WBK S.A., 
Banku Santander S.A., a od blisko 10 lat jako pracownik UMiG 
w Kątach Wrocławskich, w tym również jako Kierownik Wydzia-
łu Podatków i Opłat. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powołanie, jak i od-
wołanie zastępcy pozostaje w wyłącznych kompetencjach burmi-
strza, który zmiany takiej może dokonać w dowolnym terminie. 
Mając na względzie interes Gminy i Mieszkańców podjąłem decy-
zję o powołaniu nowego zastępcy. Zmiana ta nie miała charakte-
ru politycznego. Wierzę, że jest to odpowiednia osoba na tym sta-
nowisku, która da się Państwu poznać jako zaangażowany i od-
dany Mieszkańcom zastępca, znający problemy i potrzeby gminy.  
Moim celem jest teraz skupienie się na przyszłorocznym budże-
cie i optymalne zabezpieczenie, w tym trudnym okresie, który 
nas czeka, jak największej ilości zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców. Dużym wyzwaniem będzie utrzymanie obecnej dynami-
ki rozwoju Gminy i wysokiego poziomu inwestycji, przy jedno-
cześnie oszczędnym wydatkowaniu. Wspólnie będziemy jednak 
starać się realizować kluczowe inwestycje zgodnie z planami. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie do roku 2030  
— konsultacje społeczne
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie zaprasza wszystkich Miesz-
kańców do udziału w konsultacjach 
społecznych nad projektem dokumen-
tu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gmi-
ny Kąty Wrocławskie do roku 2030”.
Gmina Kąty Wrocławskie prowadzi 
prace nad „Strategią Rozwoju Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie do ro-
ku 2030”, która zostanie przyjęta przez 
Radę Miejską w Kątach Wrocławskich 
w formie uchwały. Strategia ta będzie 
najważniejszym planem działań (m.in. 
inwestycyjnych, organizacyjnych, infor-
macyjnych, edukacyjnych, itp.) nasze-
go samorządu na nadchodzące lata, 
służących gospodarczemu, społeczne-

mu i przestrzenno-środowiskowemu 
rozwojowi gminy Kąty Wrocławskie.
Chcemy, by opracowany dokument w peł-
ni odpowiadał potrzebom, oczekiwaniom 
i aspiracjom mieszkańców gminy. 
Konsultacje polegają na wyrażaniu opinii 
na temat projektu dokumentu, który 
znajdziecie Państwo na stronie www 
gminy. Propozycje zmian przedłożyć 
można na formularzu dostępnym na 
stronie gminy. W terminie do 20 paź-
dziernika 2020 r., wypełniony i podpi-
sany formularz prosimy dostarczyć do 
Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie (ul. Rynek-Ra-
tusz 1) lub Biura Obsługi Klienta – Smo-
lec (ul. Dworcowa 4), przesłać pocztą na 

adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 
55-080 Kąty Wrocławskie lub skorzystać 
z poczty elektronicznej wysyłając jego 
skan na: strategia2030@katywroclaw-
skie.pl (decyduje data wpływu).
Ankietę wypełnić można również 
w wersji online.

Zachęcamy do udziału w konsulta-
cjach społecznych.

Julian Żygadło
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławski
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Rewitalizacja kąckiego Rynku
W ostatnich tygodniach Rynek w Kątach Wrocławskich za-
mienił się w plac budowy, a wszystko to za sprawą prac zwią-
zanych z jego rewitalizacją. Jest to druga część rozpoczętego 
już kilka lat temu projektu odrestaurowania centrum mia-
sta i gminy.  Dzięki temu nie tylko Rynek, ale i uliczki przyle-
głe zyskają drugie życie, pełne zieleni i kwiatów. 

Obecnie na północnej pierzei Rynku trwają prace związa-
ne z rozbiórką nawierzchni i wymiany przyłączy wodociągo-
wych i gazowych.  Na ulicy Barlickiego prace związane z wy-
mianą przyłączy zostały już natomiast zakończone. Kolejne 
ulice będą wyłączane etapami tak, aby umożliwić miesz-
kańcom oraz przedsiębiorcom dostęp do lokali zlokalizo-
wanych w tym obszarze. 
Oprócz rewitalizacji nawierzchni w obrębie Rynku projekt 
przewiduje również dużą ilość nowych nasadzeń drzew, no-
we trawniki i rabaty krzewiasto-bylinowe tak, by cała prze-
strzeń zyskała przyjemny, zielony charakter. W ramach in-
westycji oprócz rewitalizacji nawierzchni ulic i chodników 
w Rynku, przewidziana jest również rewitalizacja dróg przy-
ległych oraz zagospodarowanie terenów wokół. Mieszkań-
cy zyskają nowoczesny skatepark, siłownię na świeżym po-
wietrzu, strefę rekreacyjną dla seniorów, a także place za-
baw dla dzieci w wieku 2-6, 2-12, 6-12 lat.
Na wykonanie tego zadania Gmina otrzymała dofinanso-
wanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla 
Dolnego Śląska w wysokości 12 350 000,00 zł, a całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 21 197 337,04 zł. 
Zachęcamy do śledzenia informacji udostępnianych na stro-
nie www oraz profilu Gminy w serwisie Facebook, dotyczą-
cych postępu prac i cyklicznie wprowadzanej czasowej or-
ganizacji ruchu w obrębie Rynku.  Jednocześnie informu-
jemy, że do odwołania zamknięte zostaje tylne wejście do 
Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. 

INWESTYCJE

40-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Kątach Wrocławskich  

Już od 40 lat przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony przez 
Powiat Wrocławski. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Grupa wychowawcza (internat). 
W Ośrodku uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, autyzmem.

Szkoła prowadzi edukację na poziomie Wczesnego Wspo-
magania Rozwoju Dziecka, szkoły podstawowej i szkoły 
przysposabiającej do pracy. Ma za zadanie rozpoznawa-
nie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 
możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowan-

ków, organizowanie zajęć umożliwiających im wszechstron-
ny rozwój, a także przysposobienie do samodzielności.
Przygotowanie do obchodów zajęło wiele miesięcy, a gorą-
cym pragnieniem organizatorów było stworzenie prawdzi-
wego święta dla wszystkich, którzy tworzyli i tworzą pięk-
ną historię Ośrodka. 
W ramach obchodów Jubileuszu odbył się Piknik Rodzin-
ny, spotkanie z absolwentami, Msza Święta w kościele pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w intencji uczniów, na-
uczycieli i pracowników Ośrodka oraz uroczysta gala jubile-
uszowa. Uczniowie wraz z nauczycielami zachwycili zebra-
nych gości spektaklem teatralno-muzycznym, nie zabrakło 
też kalendarium z historii Ośrodka. Po wspólnym obiedzie 
goście mogli podziwiać przygotowaną ekspozycję oraz wpi-
sać się do Księgi Pamiątkowej.
W obchodach Jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele 
Powiatu Wrocławskiego: Starosta Powiatu Wrocławskie-
go Roman Potocki, Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego 
Andrzej Szawan, Członek Zarządu Powiatu Wrocławskie-
go Wiesław Zając, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocław-
skiego Piotr Chmurzyński oraz dyrektorzy wydziałów Sta-

rostwa Powiatowego, ks. proboszcz Krzysztof Tomczak, 
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żyga-
dło, dyrektorzy szkół powiatu wrocławskiego i Gminy Ką-
ty Wrocławskie, sponsorzy Ośrodka, Rada Rodziców i za-
proszeni goście, a wśród nich Pan Antoni Gawron – pierw-
szy Dyrektor SOSW.

Sportowe zmagania strażaków
Za nami VI Wojewódzkie Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze OSP z obszaru wojewódz-
twa dolnośląskiego, które patronatem 
honorowym objął Starosta Powiatu Wro-
cławskiego – Roman Potocki. Z sukcesa-
mi udział wzięły w nich również Druhny 
i Druhowie z Gminy Kąty Wrocławskie.
24 września na terenie Ośrodka Spor-
tów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wro-
cławskiego w Borzygniewie odbyły się 
VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Po-
żarnicze. Rywalizowało ze sobą 31 naj-
lepszych drużyn z całego województwa, 

w tym również i reprezentanci naszych 
lokalnych OSP.
Rywalizacja rozgrywała się na najwyż-
szym poziomie, a w zawodach udział 
wzięły najlepsze męskie i kobiece dru-
żyny OSP wyłonione w powiatowych eli-
minacjach. Tym większe gratulacje nale-
żą się Druhnom z OSP Smolec, które wy-
walczyły:  I miejsce w kat. Musztra, I miej-
sce wg. Regulaminu CTIF oraz  IV miejsce 
grupy C. Wyróżnienie Druhny odebra-
ły z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie Juliana Żygadło. 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. posło-
wie na Sejm z Regionu Dolnego Śląska: 
Paweł Hreniak i Jacek Protasiewicz, 
a także Zastępca Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej - nad-
brygadier Adam Konieczny, Wojewo-
da Dolnośląski - Jarosław Obremski, 
Marszałek Województwa Dolnośląskie-
go - Cezary Przybylski, Starosta Powia-
tu Wrocławskiego - Roman Potocki.
OSP Smolec wróciło do domu z jeszcze 
jednym tytułem zdobywając I miejsce Fe-
stiwalu Kuchni Polowych za najlepszy po-
siłek z kotła. Zwycięzcę wybrała publicz-
ność, co oznacza ze zgromadzeni jedno-
głośnie docenili smoleckie danie. 

Projekt rewitalizacji kąckiego Rynku, skatepark w pobliżu rynku, strefa seniora

Wręczenie nagród dla Druhen z OSP Smolec, fot. Powiat Wrocławski

40-lecie SOSW w Kątach Wrocławskich, fot. SOSW Burmistrz Żygadło składa podziękowania Dyrektor Ośrodka Ewie Piotrowskiej, fot. SOSW
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Dodatek ciepłowniczy – dla kogo i ile?
21 września 2022 r. w życie weszły Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w spra-
wie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów spo-
łecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.
Obecnie, oprócz wniosków o dodatek węglowy, trwa również nabór wniosków o dodatek 
ciepłowniczy dla osób, które ogrzewają domy lub mieszkania opałem innym niż węgiel 
i wyroby węglopochodne.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) o dopłatę 
ubiegać się mogą osoby, które jako główne źródło ciepła wykorzystują w swoim gospo-
darstwie domowym:

•  kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawał-
kowym lub innym rodzajem biomasy,

•  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym 
gazem ziemnym),

•  kocioł olejowy.
Wysokość dodatku grzewczego uzależniona jest od zgłoszonego źródła ciepła:

•  3000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy pelletem lub biomasą
•  2000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy olejem opałowym
•  1000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy drewnem
•  500 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy skroplonym gazem LPG

 
Warunkiem uzyskania dodatku ciepłowniczego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - pokój  
nr 6 (parter) oraz w  Biurze Obsługi Klienta w Smolcu w godzinach pracy Urzędu.
Obecnie elektroniczny wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie jest dostępny na plat-
formie usług e-PUAP.
Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Profilaktyka Jodowa
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego, Gmina 
Kąty Wrocławskie, podobnie, jak inne gminy na terenie 
kraju, opracowała prewencyjny plan działań związanych 
z profilaktyką jodową na wypadek wystąpienia ewentual-
nego zdarzenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, 
że na chwilę obecną nie występuje zagrożenie radiacyjne, 

a podejmowane działania stanowią rutynową procedurę. 
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową 
Agencję Atomistyki.
W ramach działań prewencyjnych na terenie Gminy wyzna-
czone zostały punkty, które w razie konieczności będą dys-
trybuować tabletki z jodkiem potasu (lokalizacje punktów 

w tabeli poniżej). Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast 
i wyłącznie po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia wy-
magającego zażycia tabletek z jodkiem potasu, komuni-
kat o tym podany zostanie niezwłocznie w mediach ogól-
nopolskich i lokalnych, a także na kanałach informacyj-
nych Gminy, a mieszkańcy proszeni będą o zgłaszanie się 
do wyznaczonych punktów. Niewskazane jest stasowa-
nie tabletek z jodkiem potasu w celach profilaktycznych.

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, ul. Szkolna 4,  
55-080 Kąty Wrocławskie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich,  
ul. 1 Maja 59, 55-080 Kąty Wrocławskie

Szkoła podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich,  
ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie

Szkoła Podstawowa w Sadkowie, ul. Szkolna 9,  
55-080 Kąty Wrocławskie

Świetlica Wiejska w Skałce, Skałka ul. Szkolna 2A,  
55-080 Kąty Wrocławskie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 
55 -080 Kąty Wrocławskie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszkotlu,Jaszkotle 27, 
55-080 Kąty Wrocławskie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach,  
Zachowice ul. Słoneczna 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, 
ul. Zwycięstwa 23, 55 -080 Kąty Wrocławskie

Świetlica Wiejska w Smolcu, ul. Głowna 47, 
55-080 Kąty Wrocławskie

Świetlica Wiejska w Mokronosie Dolnym, Mokronos Dolny 
ul. Stawowa 48, 55-080 Kąty Wrocławskie

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w ulotce informacyjnej str. 5.

ABC Uzależnień – uzależnienie  
od Internetu
W obecnym świecie, przepełnionym roz-
wiązaniami informatycznymi, korzystanie 
z Internetu jest zjawiskiem powszechnym 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wir-
tualny świat oferuje wiele możliwości. 
W sieci możemy grać, rozmawiać z osobami 
na całym świecie i na bieżąco przeglądać 
informacje. Internet to często również nasze 
narzędzie pracy i nauki.  

Wraz z rozpowszechnieniem się Internetu zaczęto mówić 
o zespole uzależnienia od Internetu, zwanym też siecioho-
lizmem. Pojawia się ono wtedy, gdy kontakt z Internetem wy-
wołuje zaburzenia zachowania. Osoba uzależniona zaczyna 
źle funkcjonować, może mieć trudności np. ze znalezieniem 
lub utrzymaniem zatrudnienia, z budowaniem relacji z bliski-
mi, nawiązywaniem kontaktów w szkole czy pracy.
Zauważalne objawy uzależnienia od Internetu to spadek 
energii, problemy z koncentracją, bóle głowy, pogorszenie 
wzroku, bóle nadgarstka oraz karku, zaburzenia snu. Te z ko-
lei mogą prowadzić do rozwoju stanów depresyjnych. Nie-
pokojącym objawem jest również zwiększająca się toleran-
cja na czas spędzany przed komputerem lub z telefonem. 
Powodem do zmartwień jest narastająca potrzeba spędza-
nia coraz większej liczby godzin w sieci, układanie dnia pod 
aktywności online, bądź ignorowanie obowiązków na rzecz 
gier internetowych, mediów społecznościowych itp. Życie on-
line najczęściej odzwierciedla się pogorszeniem relacji w re-
alnym świecie. 

Powody uzależnienia od Internetu mogą być różne. Jednym 
z nich jest unikanie samotności lub chęć pozostawania w sta-
łym kontakcie ze znajomymi w sieci. Uzależnienie od Inter-
netu to również sposób na oderwanie się od problemów. 
Przyczynić się do niego może również depresja, która sprzy-
ja spędzaniu większej ilości czasu online, a to z kolei może 
wpłynąć na pogorszenie się stanu osoby chorej, wywołując 
tym samym efekt błędnego koła. 
Najbardziej obciążone problemem uzależnienia od Interne-
tu są osoby młode, które najczęściej uzależniają się od gier, 
komunikatorów internetowych i mediów społecznościowych. 
Z raportu NASK „nastolatki 3.0” wynika, że obecnie osoby 
młode spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godzi-
ny i 50 minut dziennie (w 2014 roku była to godzina mniej). 
W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio 
do 6 godzin i 10 minut. Blisko co dziesiąty (11,5%) nastolatek 
w wolnym czasie jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dzien-
nie, a co piąty (21,3%) spędza tyle czasu przed monitorem 
w dni wolne od lekcji. Co szósty nastolatek (16,9%) intensyw-
nie korzysta z Internetu w godzinach nocnych (po godz. 22). 
Natomiast według badania wykorzystywania technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (ITC) w gospodarstwach domo-
wych w roku 2020 z Internetu korzystała ponad połowa osób 
w wieku 60-74 lat (51,4%). Wyniki badania pokazują, że oso-
by starsze najczęściej używają Internetu do czytania  wiado-
mości, gazet, czasopism, wyszukiwania wiadomości o towa-
rach lub usługach, wyszukiwania informacji związanych ze 
zdrowiem oraz wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.
Co robić w przypadku uzależnienia od Internetu?
W leczeniu uzależnienia od Internetu pomogą psychote-
rapeuci i psychiatrzy w szczególności specjaliści od uzależ-
nień behawioralnych.

Na stronie www.cik.uke.gov.pl dowiedzą się Państwo, jak 
rozpoznać uzależnienie od Internetu u swojego dziecka. 
Jeśli podejrzewają Państwo pojawienie się takiego proble-
mu u swoich najbliższych, można skorzystać z bezpłatne-
go Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bez-
pieczeństwa Dzieci: 800 100 100.
Warto pamiętać, że Internet sam w sobie nie jest złem. Do-
piero brak umiaru w korzystaniu z niego doprowadza do 
uzależnienia, które trudno jest wyleczyć. Dlatego zdecy-
dowanie lepsza jest profilaktyka. Jeśli obserwują Państwo 
u siebie lub bliskiej osoby objawy nierozerwalnej chęci sta-
łego śledzenia zmian na stronach internetowych lub pro-
blemy ze spaniem, niechęć do bezpośredniego kontaktu 
z innymi osobami (może to świadczyć o początku depre-
sji), warto skonsultować się z psychologiem. Pomoże on 
podpowiedzieć, jak poradzić sobie z poczuciem odosob-
nienia i samotności, a także wskaże odpowiednią drogę 
radzenia sobie z trudnościami. 
Wszelkie informacje na temat działań profilaktyki uzależ-
nień w naszej Gminie uzyskają Państwo pod nr telefonu 
71 33 47 226. 
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O pozytywnych stronach współpracy mię-
dzyludzkiej i o tym, jak dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i życzliwości ludzkiej udało 
się stworzyć miejsce przyjazne najmłod-
szym mieszkańcom gminy rozmawialiśmy 
z Dyrektor Gminnego Żłobka „Skrzat”, Alicją 
Nawrocką. 
-„Skrzat” jest pierwszym publicznym żłobkiem, który 
powstał w naszej gminie. Niedawno, bo we wrześniu, 
świętowali Państwo pierwszą rocznicę funkcjonowa-
nia placówki. To dobry czas na podsumowania i spoj-
rzenie z perspektywy.
To prawda, nasz żłobek ukończył Roczek -  a w życiu żłob-
ka „Roczek to jest Coś”. Przez ten czas ustalaliśmy priory-
tety, uczyliśmy się zasad współpracy, tworzyliśmy wspólną 
rzeczywistość - rzeczywistość przyjazną dzieciom, rodzicom 
i w końcu samym pracownikom. Cieszę się, że  zatrudnie-
ni pracownicy są zaangażowani i oddani swojej pracy, ale 
przede wszystkim z tego, że stworzyliśmy zgrany Zespół. 
Pięknym podsumowaniem dotychczasowej działalności 

naszej placówki była specjalna jubileuszowa uroczystość 
z udziałem naszych podopiecznych, którzy zaprezentowali 
wyjątkowy taneczny spektakl. 

- Oddanie żłobka na 1 września 2021 stało pod dużym 
znakiem zapytania, jednak wspólnymi siłami udało się 
uruchomić placówkę na czas. Co zdecydowało o sukce-
sie inwestycji?
Moim zdaniem na ten sukces wpłynęła udana współpraca 
i życzliwość wielu osób. Ja, jako dyrektor Gminnego Żłobka 
„Skrzat” w Kątach Wrocławskich, mogę wspomnieć o Pra-
cownikach Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w tym 
o ogromnym zaangażowaniu p. Barbary Puzio. Nie spo-
sób nie wymienić również wykonawcy inwestycji – firmy 
Turpis, na czele z p. Łukaszem Czajdą i Radosławem Cza-
pigą. Na etapie realizacji inwestycji takich osób z pewno-
ścią było więcej. Nie wszystkich sposób wymienić z nazwi-
ska, ale wszystkim należą się podziękowania. 

- Gminny Żłobek „Skrzat”  stanowi część dużej inwestycji, 
która z wielu powodów musiała być ukończona w bar-
dzo krótkim czasie. Wymagało to z pewnością ogrom-
nego nakładu pracy i zaangażowania wielu osób.  Jak 
wyglądały przygotowania do otwarcia i z jakimi proble-
mami przyszło się Pani zetknąć już na starcie?
Największą trudnością był bardzo krótki czas na przygoto-
wanie żłobka do otwarcia, w którym to trzeba było dopeł-
nić względów formalnych, skompletować kadrę i przepro-
wadzić rekrutację dzieci. Powtórzę to, co powyżej -  dzię-
ki zaangażowaniu, udanej współpracy i życzliwości wielu 
osób wszystko pomyślnie się udało. 
Podziękowania należy tutaj złożyć pracownikom Powiato-
wej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wro-
cławiu. W dalszej kolejności dziękuję dyrektor Kobierzyc-
kiego Zespołu Żłobków, p. Malwinie Adamskiej - Juszczyk, 
która zechciała podzielić się swoją wiedzą i doświadcze-
niem w zakresie prowadzenia żłobka. „Skrzat” jest pierw-
szym publicznym żłobkiem na terenie naszej gminy, więc 

musiałam „przecierać szlaki” w tym obszarze. Podzięko-
wania należą się oczywiście również pracownikom żłob-
ka, bez których placówka ta nie mogłaby funkcjonować 
– dziękuję za trud, zaangażowanie i oddane serce. Na ko-
niec pragnę podziękować panu burmistrzowi Julianowi Ży-
gadło, na którego pomoc i wsparcie zawsze mogłam liczyć.

- Tuż po uruchomieniu pierwszych zapisów, dostępne 
miejsca zostały w całości wypełnione. A jak wygląda za-
interesowanie ofertą żłobka obecnie? 
Tak, już na starcie wszystkie miejsca zostały wypełnione 
i utworzyliśmy listę rezerwową dla dzieci, które nie zo-
stały przyjęte. Podobnie jest po rekrutacji na rok szkolny 
2022/23. Korzystając z okazji, chciałabym przekazać oso-
bom zainteresowanym miejscem dla dziecka w żłobku, że 
rekrutacja  odbywa się w tym samym czasie, co nabór do 
szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy, a harmonogram 
rekrutacji ogłaszany jest do końca stycznia każdego roku. 

- Czy rodzice mają dużą obawę przed oddawaniem swo-
ich pociech do żłobka. Jak staracie się  pomagać w tej 
adaptacji zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom?
Większość ludzi ma obawy przed nowym, nieznanym. Aby 
ułatwić dzieciom i rodzicom poznanie żłobka, organizujemy 

„Dzień otwarty”, podczas którego mogą oni zapoznać się 
z salą zabaw, sypialnią, szatnią, czy placem zabaw. Mo-
gą też spotkać się z opiekunkami tzw. „Ciociami”, przy-
pisanymi do danej grupy wiekowej, porozmawiać, omó-
wić wszelkie niepokojące ich sprawy. Dzieci z rodzica-
mi mają możliwość spędzić czas w sali zabaw, pobawić 
się zabawkami, poznać z innymi dziećmi i ich rodzina-
mi. Zapraszamy również rodziców na zebranie, na któ-
rym przedstawiamy zasady organizacji pracy żłobka, har-
monogram dnia oraz ustalamy reguły współpracy. W co-
dziennym funkcjonowaniu opiekunowie prowadzą nato-
miast kartę obserwacji dzieci, na podstawie której rodzic 
odbierając dziecko, otrzymuje informacje, jak ono funk-
cjonowało w ciągu dnia, np. ile zjadło, czy spało, jak wy-
glądała toaleta. 

- Wielu rodziców boryka się z wątpliwościami, czy pusz-
czanie małego dziecka do placówki opiekuńczej jest do-
brym rozwiązaniem. Co Pani zdaniem, jako pedagoga, 
zyskują maluchy uczęszczające do żłobka?
Dzieci uczęszczające do żłobka przygotowywane są do ko-
lejnego etapu w ich życiu, czyli przedszkola. W żłobku ma-
ją szansę na przebywanie w grupie społecznej, uczenie się 
poprzez obserwowanie innych dzieci, czy  zdobywanie więk-
szej samodzielności. Tutaj też oswajają się ze stałym rytmem 
dnia – powtarzalnością, która daje im poczucie bezpieczeń-
stwa. W żłobku dzieci mają też zajęcia, które dostosowane 
są do ich wieku i możliwości, a wiadomo, że  poprzez różne-
go rodzaju zabawy, działania, doświadczenia najlepiej sty-
muluje się rozwój dziecka. Dziecko uczęszczające do żłob-
ka otwiera się na świat i ludzi. 

- Pierwsze dzieci zakończyły już swoją przygodę ze żłob-
kiem „Skrzat”, by stać się podopiecznymi przedszkola. 
Z jakimi wrażeniami żegnają się z Wami rodzice i dzieci?
Jesteśmy bardzo dumni z naszych absolwentów. To, co za-
prezentowali na występach na Pożegnaniu żłobka, było mi-
łą niespodzianką, ale i potwierdzeniem naszej całorocznej 
pracy – pokazali już poziom przedszkolaka. Rodzice z wyra-

zami uznania dziękowali „Ciociom” za codzienny trud i wysi-
łek oraz okazane serce. Był to nasz pierwszy rok funkcjono-
wania, wszyscy wszystkiego się uczyliśmy. Zawsze zaprasza-
łam rodziców do rozmowy i wspólnego poszukiwania roz-
wiązań. Dziś dzieci odwiedzając żłobek, np. przy odbiorze 
młodszego rodzeństwa, z radością witają się z „Ciociami”.

- Zarządzanie placówką oświatową nie jest Pani obce. 
Wcześniej pełniła Pani funkcję dyrektora Przedszkola 
Publicznego w Kątach Wrocławskich. Czy kierowanie 
żłobkiem wymaga  innych umiejętności?
Na pewno wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowi-
sku dyrektora przedszkola pomaga w kierowaniu taką jed-
nostką jak żłobek. Zarządzanie placówką i zespołem w tym 
przypadku nie wymaga ode mnie nowych umiejętności, 
ale raczej zdobycia nowej wiedzy. Żłobek nie jest placówką 
oświatową tak jak przedszkole, lecz opiekuńczą – podlega 
Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, a co z tym zwią-
zane również i innym przepisom. Na początku swej dro-
gi w roli dyrektora żłobka musiałam  zapoznać się z Usta-
wą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tak, aby w pełni 
poprawnie przygotować placówkę do otwarcia i funkcjo-
nowania. Było to dla mnie zupełnie nowe wyzwanie i cie-
szę się, że mogłam mu sprostać. 

- Jaką ma Pani wizję rozwoju żłobka „Skrzat” i jak chcia-
łaby Pani, aby był postrzegany?
Zależy mi, aby nasz żłobek był miejscem przyjaznym 
dzieciom, rodzicom, jak również pracownikom. Przede 
wszystkim by był on bezpieczny dla wszystkich podmio-
tów biorących udział w jego codziennym funkcjonowa-
niu. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla dzieci 
chciałabym pozyskać specjalistów takich, jak: fizjotera-
peuta bądź terapeuta, czy psycholog, którzy będą nie 
tylko wspierać rozwój najmłodszych, ale również po-
mogą opiekunom i rodzicom w ukierunkowaniu pracy 
z dzieckiem w przypadku pojawienia się deficytów roz-
wojowych. Chciałabym również zadbać o rozszerzanie 
wiedzy i umiejętności opiekunów, wzbogacając zaple-
cze pomocy dydaktycznych oraz zachęcając ich do dal-
szej edukacji i organizując przydatne w pracy z dzieć-
mi szkolenia.

Miejsce przyjazne najmłodszym 
mieszkańcom

Jubileuszowy występ podopiecznych żłobka

Jubileuszowy występ podopiecznych żłobkaDyrektor Żłobka Skrzat Alicja Nawrocka wraz z Burmistrzem
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„Sprzątanie świata – Polska” to akcja promująca poszanowanie środowiska i edukację odpadową. Od 1994 roku, w trzeci weekend 
września wolontariusze z całej Polski sprzątają swoje małe ojczyzny. W Kątach Wrocławskich w projekt włączyli się uczniowie ze wszyst-
kich kąckich szkół, a akcję wsparła Gmina. Tegoroczne sprzątanie świata odbyło się pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze!" 

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach już od kilku lat aktyw-
nie wspiera ogólnopolską akcję sprzątania świata. Nie ina-
czej było i tym razem. Uczniowie najmłodszych klas rozpo-
częli ten dzień od edukacyjnej akademii pełnej wiedzy i wska-
zówek w zakresie segregacji odpadów. W akademii udział 
wzięła dyrektor Alfreda Hajdamowicz, burmistrz Julian Ży-
gadło oraz Sekretarz Gminy Krystyna Lisiecka. Po wystę-
pach zerówkowicze ochoczo wybrali się wspólnie z nauczy-
cielką i panią Sekretarz, by uprzątnąć obszar wokół szkoły. 
Starsi uczniowie zajęli się natomiast terenem miasta. Szko-
ła Podstawowa nr 1 postawiła sobie ambitny cel i postano-
wiła uprzątnąć Kąty Wrocławskie. W SP nr 2 uczniowie włą-
czyli się do akcji sprzątając teren wokół szkoły, a najmłodsi 
ekolodzy na zajęciach pozalekcyjnych „Przyrodnicze ABC” 
uczyli się o odpowiednim postępowaniu z odpadami. Do-

datkowo, uczniowie SP nr 2 wzięli udział w akcji pod patro-
natem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki 
oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych "Sprzątamy 
dla Polski". Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Smolcu i Sadkowie wyposażeni w rękawiczki i worki na 
śmieci również wyruszyli w teren, by posprzątać pobliską 
okolicę. W Szkole Podstawowej w Małkowicach w ramach 
akcji "Sprzątamy dla Polski" uczniowie kl. 5 i 6 pod czujnym 
okiem Straży Leśnej z Nadleśnictwa Miękinia posprząta-
li część lasu łączącego Małkowice z Romnowem. Cała spo-
łeczność szkoły zaangażowała się natomiast w sprzątanie 
terenu znajdującego się przy szkole. Przedszkolaki dopin-
gowały sloganem "Tylko w czystej miejscowości, krasnolud-
ki chcą zagościć". W rezultacie, zebranymi śmieciami uda-
ło się zapełnić dwa kontenery o łącznej pojemności 14m³!

To wspaniały wynik i imponująca ilość, jednak radość z za-
angażowania dzieci w sprzątanie zmniejsza świadomość, 
że ich ciężka praca spowodowana została przez innych 
mieszkańców gminy. Właśnie dlatego budowanie świado-
mości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie 
nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony 
środowiska to wartości, które w gminie Kąty Wrocławskie 
przekazywać trzeba przez cały rok. Tradycją stały się już 
obchody „Zielonych Kątów” – akcji, podczas której w for-
mie zabaw, gier, konkursów i przyjacielskiej rywalizacji 
całe rodziny mogą wyrabiać w sobie ekologiczne nawyki. 
Teraz czas na kampanię edukacyjną dotyczącą odpadów 
„Odzyskuję, bo segreguję”, której zapowiedzią było wspól-
ne sprzątanie świata. 

Odzyskuję, bo segreguję 
Od ponad 5 lat na terenie całego kraju wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), a wszyscy zobowiązani są do segre-
gacji odpadów komunalnych. Najważniejsza zasada jest bardzo prosta: nie marnujemy, tylko odzyskujemy! Innymi słowy oddzielamy 
surowce (metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne) od odpadów, które nie nadają 
się do powtórnego przetworzenia.
30 czerwca 2022 r. zostało wprowadzone ujednolicenie ko-
lorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych. Aktualnie obowiązująca w ca-
łym kraju kolorystyka to:

• papier – kolor niebieski,
• szkło – kolor zielony,
• metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty,
• bioodpady – kolor brązowy
• zmieszane – kolor czarny

Niektóre odpady mogą jednak sprawiać trudność w wybo-
rze odpowiedniego pojemnika i mimo z pozoru konkret-
nego przeznaczenia, powinny trafiać do kosza z odpada-
mi zmieszanymi. Jest tak w przypadku szkła, które dzielo-

ne jest na dwa rodzaje: szkło użytkowe, nienadające się do 
recyclingu (np. talerze, miski, szklanki, lustra) i szkło opa-
kowaniowe, które można przetwarzać (butelki, słoiki, po-
jemniki na żywność). Dzieje się tak, ponieważ szkło opa-
kowaniowe ma inny skład niż użytkowe. 
Podobnie jest w przypadku papieru, nie każdy daje się prze-
robić kolejny raz: paragony, chusteczki, papier woskowa-
ny czy foliowany, papier toaletowy czy ręczniki kuchenne, 
wytłoczki na jajka – powinny trafić do pojemnika na od-
pady zmieszane. W temacie plastiku sprawa jest nieco ła-
twiejsza – jedynie opakowania pokryte tłuszczem nie na-
dają się do przetworzenia. Plastikowe zakrętki polecamy 
zbierać do osobnego pojemnika, w ten sposób możemy 
pomóc np. hospicjum. 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach 
niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte żarówki, 
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. do czysz-
czenia AGD czy środkach ochrony roślin), a także zużyty 
sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Lekarstwa można 
zostawiać w przeznaczonych do tego pojemnikach w apte-
ce, a baterie często zbierane są w supermarketach. Zawsze 
jednak tego typu odpady można oddać w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli w PSZOK-u.
W gminie Kąty Wrocławskie cyklicznie organizowana jest 
również „wystawka” czyli objazdowy zbiór odpadów wiel-
kogabarytowych, mebli, zabawek etc.

Sprzątanie świata w kąckich szkołach

Zerówkowicze z SP Gniechowice dali przykład, jak dbać o otoczenie Przedszkolaki dopingowały starszych kolegów i koleżanki, fot. SP Małkowice
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  1. Scheda, spuścizna
  2. Tylko dla zawodników z najlepszymi wynikami
  3. Muzyk, w tym roku obchodzimy 212. rocznicę jego urodzin
  4. ... świata. By było czysto!
  5. Np. wewnętrzny przymus wykonywania określonej czynności
  6. Lech, Czech lub Rus
  7. Imię najpiękniej przyozdobionego drzewa w Smolcu
  8. Służy do dziergania
  9. Nie jedna w bibliotece
10. W tym miesiącu obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości
11. ... Dni Dziedzictwa

KRZYŻÓWKA

Regionalna Izba Pamięci   
w Kątach Wrocławskich 

przykładem dla całej Polski
To właśnie w Kątach Wrocławskich ponad 
rok temu powstała pierwsza, pilotażowa, 
zrewitalizowana Regionalna Izba Pamięci 
z udostępnioną zwiedzającym wystawą 
„Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów 
Wrocławskich”. Ogromny wkład pracy oraz 
zaangażowanie pomysłodawców i założycieli 
Izby zostało docenione, a sama Izba stała się 
modelowym przykładem tego typu wystaw. 

Wybór Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich 
na miejsce inauguracji projektu „Ocalone Dziedzictwa” to 
dowód na to, jak lokalna inicjatywa może stać się  przy-
kładem na skalę całego kraju. Współpraca oraz wsparcie 
merytoryczne i finansowe pomiędzy Stowarzyszeniem 
Miłośników Ziemi Kąckiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz Ośrodkiem „Pamięć 
i Przyszłość” trwa od ponad 6 lat. Cieszy fakt, że to właśnie 
w Izbie swój początek ma nowy projekt, którego celem jest 
ochrona dziedzictwa lokalnego w mniejszych miejscowo-
ściach na terenie kraju. 
Wystawa Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich 
ma wyjątkowy charakter, ponieważ  powstała głownie dzięki 
mieszkańcom gminy, którzy przekazali swoje gromadzone 
przez lata skarby – łącznie ok. 10 tysięcy przedmiotów – na 
eksponaty. Przechodząc między stylizowanymi na dawne 
czasy pomieszczeniami można odnieść wrażenie spacero-
wania po małej miejscowości z dawnych lat. Wystawa jest 
tym bardziej wyjątkowa, że zwiedzający mogą swobodnie 
oglądać, a nawet dotykać eksponatów.  

Projekt "Ocalone Dziedzictwa", zainicjowany przez Ośro-
dek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, realizowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ma na celu tworzenie podobnych miejsc na mapie Polski, 
a wszystko po to, by zinwentaryzować, chronić, a przede 
wszystkim w bezpieczny sposób udostępniać zwiedzają-
cym owoce lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Na otwarciu projektu "Ocalone Dziedzictwa. Regionalne 
Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych" obecni byli 
Paulina Florjanowicz – dyrektor Departamentu Dziedzictwa 
Narodowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Krzysztof Maj – w imieniu Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, Julian Żygadło – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Kąty Wrocławskie, dr Marek Mutor – dyrektor Centrum 
Historii Zajezdnia, Paweł Wybierała – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, przed-
stawiciele placówek kultury współtworzących Sieć Ziem Za-
chodnich i Północnych, przedstawiciele Ośrodka Pamięć 
i Przyszłość, a także Andrzej Cichecki oraz Stanisław Cały 
– przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąc-
kiej, będącego twórcą kąckiej wystawy.
„Ambicją każdego samorządu, a zwłaszcza tego lokalnego, jest 
wykreowanie wizytówki, czegoś wyjątkowego. Niewątpliwie dla 
Kątów Wrocławskich jest to Regionalna Izba Pamięci i Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Kąckiej. Dobrze, że opowiadamy trudne 
losy, które spotkały tę ziemię. Chcemy być modelem budowania 
współpracy międzyinstytucjonalnej w takich sprawach. Szczegól-
nie, że linie podziałów między nami są często skomplikowane, 
a powstaje też problem pewnych reminiscencji historycznych, 
szczególnie na naszych ziemiach. Niemiej nasza Izba świadczy 
o tym, że da się obrać wspólny mianownik losów tych ziem, któ-
ry pozwala utrwalić regionalną historię” – podsumował spotka-
nie Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło.

Wystawę zwiedzać można we: wtorki, środy, piątki w godz. 
8-16, we czwartki w godz. 12-18, soboty w godz. 10-16. 
W niedziele i poniedziałki – nieczynne. 
Wstęp jest bezpłatny. 

„Ocalone dziedzictwa” – Nowy projekt na terenie kraju, fot. GOKiS

II Spotkanie Historyków 
Regionalnych w Kątach 
Wrocławskich
7 października 2022 r. w Regionalnej Izbie 
Pamięci w Kątach Wrocławskich odbyło się 
drugie Spotkanie Historyków Regionalnych. 
Wśród gości nie zabrakło lokalnych, jak re-
gionalnych przedstawicieli. Marcin Musiał, 
przedstawiciel Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 
opowiedział o projekcie wsparcia izb regio-
nalnych „Ocalone dziedzictwa”. Sebastian 
Kotlarz z Towarzystwa Przyjaciół Smolca 
i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej 
wygłosił prelekcję zatytułowaną „Żydzi Zie-
mi Kąckiej”, Wanda Ostrowska, prezes To-
warzystwa Miłośników Dzierżoniowa zapre-
zentowała najpiękniejsze zabytki Dzierżonio-
wa. Prezentację przedstawili również człon-
kowie Stowarzyszenia Pierwszych Osadni-
ków Ziemi Dolnobrzeskiej Edward Stercha-
luk, Tadeusz Barecki i Jan Głowacki, którzy 
opowiedzieli o bieżących działaniach ich 
stowarzyszenia – wystawie powojennych 
wydawnictw, pamiątek i gadżetów związa-
nych z Brzegiem Dolnym oraz spotkaniu 
autorskim z Norbertem Konarzewskim, au-
torem książki „Powrót niepożądany”. Jedy-
nym z prelegentów był również przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąc-
kiej – Zbigniew Kuriata, który podzielił sie 
swoim projektem dot. powrotu na elewa-
cję dawnego kościoła ewangelickiego anio-
łów podtrzymujących tablice z cytatami bi-
blijnymi. O projektach i wydawnictwach po-
pularyzujących Dolny Śląsk, w szczególno-
ści Wrocław i jego okolice opowiedziała na-
tomiast prezeska Stowarzyszenia TUiTAM 
Marta Miniewicz. Ostatnią prelegentką by-
ła Halina Śledzik-Kamińska, archeolog zwią-

zana z Muzeum Ślężańskim w Sobótce, któ-
ra podzieliła się opowieścią o działalności 
muzeum w kontekście przypadającej w tym 
roku sześćdziesiątej rocznicy jego istnie-
nia. W spotkaniu wziął udział również Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Ju-
lian Żygadło, Zastępca Burmistrza Krzysz-

tof Wróblewski, a także Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wro-
cławskich Paweł Wybierała, jak również 
członkowie Stowarzyszenia Sympatyków 
Malczyc i okolic oraz Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Kąckiej.
Projekt został sfinansowany w ramach „Ra-
zem poznajemy historię, tradycję i kulturę” 
– wsparcie realizacji zadań publicznych Po-
wiatu Wrocławskiego w 2022 roku w zakre-
sie KULTURY I SZTUKI.

II spotkanie historyków w izbie pamieci, fot. RIP
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Lekcje muzealne w Izbie Pamięci
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do 
Regionalnej Izby Pamięci powróciły lek-
cje muzealne, a z nimi uczniowie. Na po-
czątek Regionalną Izbę odwiedzili finali-
ści konkursu wiedzy o Powiecie Wrocław-
skim. Serdecznie gratulujemy znajomo-
ści bliskiego nam regionu! 
Uczniowie klas czwartych ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich 

podczas lekcji muzealnej szukali ukry-
tych na wystawie czasomierzy – okazuje 
się, że jest ich kilkanaście! Kolejnym za-
daniem było odnalezienie oraz nazwanie 
przedmiotów, których zdjęcia znajdowa-
ły się na kartach pracy. Wszyscy ucznio-
wie z ogromnym zaangażowaniem roz-
wiązywali zagadki i w atrakcyjny sposób 
przyswajali lokalną historię!

Zawodowcy? Oczywiście, 
że tak! Czyli nowy cykl zajęć 
bibliotecznych
We wtorkowe wrześniowe popołudnie 
odbyły się pierwsze zajęcia biblioteczne 
z nowego cyklu. Uczestnicy wysłuchali za-
gadki o Strażakach, następnie mieli okazję 
poznać ich osobiście. Zastęp z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kątach Wrocławskich w skła-
dzie: Dawid Klusik, Marcin Staromłyński 
i Michał Markiewicz, opowiedział o pracy 
strażaków, komu i jak pomagają, jakim 
sprzętem dysponują. Dzieci miały okazję 
strzelać z armatki wodnej, a także przy-
mierzyć hełm i usiąść za kierownicą wo-
zu strażackiego. Po powrocie do bibliote-
ki, na zakończenie uczestnicy własnoręcz-
nie wykonali strażackie hełmy.
Dziękujemy kąckiej straży za zaangażo-
wanie i współpracę!

 Jesień u Słowian 
w Leśniczówce Kamionna 
Piknik rodzinny „Jesień u Słowian” to impreza 
dla całej rodziny. Organizatorzy przygotowali 
wiele różnorodnych atrakcji, które wypełniły 
cały dzień. Odwiedzający mogli wziąć udział 
w pokazach i warsztatach kuchni słowiań-
skiej, rzeźbiarskich, wikliniarskich, tkackich, 
krajkach, łuczniczych, motankach oraz pre-
lekcjach na wiele ciekawych tematów. 
Ile czasu zajmowało utkanie koca i jak przy-
gotować wełnę do tkania? Jak wykonać kraj-
kę, aby wzór był najpiękniejszy? Co oznacza 
„stemplowanie tkanin”? Jakie emocje budzi sło-
wiańska muzyka, co sprawia, że dawne instru-
menty muzyczne mają tak ciekawe brzmie-
nie i melodyjność? Tego wszystkiego mogli 
się dowiedzieć odwiedzający Leśniczówkę. 
"1000 lat temu równonoc jesienna była dla 
Słowian bardzo ważnym dniem – do tego mo-
mentu zboże było zebrane z pól, a dzień sta-
wał się krótszy niż noc. Z tych różnych zbóż, 
kasz, warzyw, a czasem i mięsa, nasi przod-

kowie przyrządzali proste, lecz sycące potra-
wy, które doprawiali ziołami. Zioła miały wiele 
zastosowań- nie tylko jako przyprawa podkre-
ślająca charakter potrawy – ale też jako leki na 
różne schorzenia.” – Leśniczówka Kamionna
Piknik został objęty honorowym patrona-
tem Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ką-
ty Wrocławskie.

Mała książka – wielki człowiek,  
czyli dlaczego warto chodzić 
z dzieckiem do biblioteki 
W tym roku kampania społeczna Instytutu Książki „Mała książka – wielki 
człowiek” obchodzi 5. urodziny! W jej ramach już ponad 3 miliony dzieci 
w Polsce otrzymało Wyprawki Czytelnicze przygotowane specjalnie dla nich. 
W tegorocznej edycji w projekcie udział bierze 6654 bibliotek, w tym Biblio-
teka Publiczna w Kątach Wrocławskich i filia w Smolcu! 

Dlaczego warto chodzić z dzieckiem do biblioteki 
tłumaczy dr Oliwia Brzeźniak-Pałgan:
„Współczesne biblioteki to tętniące życiem centra kul-
tury, w których dzieci i rodzice,  dziadkowie, opieku-
nowie nie tylko mogą wypożyczyć, ale również wziąć 
udział w spotkaniach autorskich z najlepszymi auto-
rami, bawić się razem na warsztatach plastycznych 
lub ruchowych, a także uczestniczyć w wykładach 
i warsztatach dotyczących rozwoju i potrzeb najmłod-

szych. Tych kilka prostych zdań nie opisuje oczywi-
ście całej bogatej oferty, jaką biblioteki przygotowu-
ją dla młodych czytelników i ich opiekunów. Pomy-
słowość bibliotekarzy jest wręcz nieograniczona!”
Pamiętając również o tym, że książka rośnie razem 
z dzieckiem – wspiera jego rozwój, inspiruje, rozwi-
ja wyobraźnię i kreatywność – zapraszamy wszyst-
kich do zapisów w naszych bibliotekach w Kątach 
Wrocławskich oraz Smolcu.

Strażacy inspiracją dla najmłodszych, fot. GOKiS

Europejskie Dni Dziedzictwa, fot. GOKiS

Jesień u Słowian, Artysta Eugeniusz Węgiełek, fot. Powiat Wrocławski

Europejskie Dni Dziedzictwa w Kątach Wrocławskich
Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny, którego celem jest edukacja historyczna i kultu-
ralna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz 
propagowanie dialogu międzykulturowego. Podczas tegorocznej edycji w Kątach Wrocławskich odbyło się wiele różnorodnych zajęć. 

W pierwszy weekend w Regionalnej Izbie Pamięci młodzi 
adepci fotografii wzięli udział w warsztatach fotograficz-
nych. Część teoretyczną poprowadził Mariusz Huk, który 
przybliżył podstawowe zagadnienia, kluczowe przy wyko-
nywaniu zdjęć w przestrzeni muzealnej. Część praktyczna 
polegała na wykonaniu kilku fotografii konkretnego przed-
miotu i omówieniu ich z prowadzącym. Powstały bardzo 
dobre zdjęcia!
Kolejnym wydarzeniem było spotkanie poświęcone „Kro-
nice Kątów” – nowemu wydawnictwu Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Kąckiej. Kronika, prawdopodobnie z po-
czątku XX wieku, została przetłumaczona przez Waldema-

ra Jankowskiego. Jest to dzieło pięknie ilustrowane i choć 
nie może być traktowane jako źródło wiedzy historycznej, 
to opowieści w niej zawarte i te związane z powojennymi 
losami „Kroniki”, warte są przytoczenia. Podczas spotkania 
odczytano fragmenty tłumaczenia dotyczące pożaru, któ-
ry wydarzył się  24 sierpnia 1624 r. u destylatora Baltaza-
ra Nitschola, a skutkował ogromnymi stratami w mieście.
W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Re-
gionalnej Izbie Pamięci odbyły się warsztaty historii mó-
wionej, które poprowadzili specjaliści z Ośrodka „Pa-
mięć i Przyszłość” – dr Katarzyna Bock-Matuszyk oraz 
Marcin Musiał.

Lekcje muzealne, fot. GOKiS
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Fajni! kulturalni, vol. 3!  
Literatura w rytmie hip-hopu
Spotkanie autorskie z Magdaleną Winnicką, pisarką, smol-
czanką, odbyło się w Filii GOKiS w Smolcu. Jej najnowsza 
powieść "Coś nowego" podbija listy bestsellerów literatury 
kobiecej. Może dlatego, że akcja książki toczy się w Smol-
cu? To nie było zwykłe spotkanie autorskie, gdyż popro-
wadziła je gwiazda Smollywood - Jolka Zioło. 

Następnie odbył się koncert hiphopowy zespołu SOUTH 
WEST CREW - Błażeja i dwóch Jakubów, młodych i chary-
zmatycznych muzyków z Kątów Wrocławskich. Ich album 
PROSTEKATY to mega bity- super hity! 

Ciemno wszędzie, głucho 
wszędzie, czyli Noc Bibliotek 2022 
Za nami noc Bibliotek w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Kątach Wrocławskich. 
Działo się wiele! Jedna grupa miała za 
zadanie odszukać w książkach zagad-
ki biblioteczne i głośno czytać, a w tym 
samym czasie druga ekipa sprawdzała 
swoją spostrzegawczość podczas gry 
terenowej nieopodal biblioteki. Po ta-
kich intensywnych zabawach wszyscy 
byli bardzo głodni i z zapałem zabra-

li się do robienia pizzy, która potem 
znikała z talerzy w zawrotnym tempie.
Kolejną atrakcją była projekcja filmu Las-
se i Maja: Pierwsza Tajemnica (na pod-
stawie popularnych opowiadań Marti-
na Widmarka). Dzieciaki, zajadając się 
popcornem – jak to w kinie, obejrzały 
film z wielkim zaciekawieniem. I tak za-
kończyła się tegoroczna noc bibliotek. 

Audycje muzyczne 
"NAZYWAM SIĘ CHOPIN. 
FRYDERYK CHOPIN”
Audycje muzyczne „Nazywam się Chopin. 
Fryderyk Chopin”, prowadzone w placów-
kach edukacyjnych przez Iwonę i Piotra 
Lerochów – małżeństwo muzyków z wy-
kształcenia, zawodu, a przede wszystkim 
z pasji i powołania, spotkały się z entu-
zjastycznym odbiorem w ubiegłym ro-
ku szkolnym.  Z oferty muzycznych spo-
tkań korzystali zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele. 
Z głową pełną pomysłów wracają więc rów-
nież w tym roku! Najbliższe audycje plano-
wane są w dniach 24-26.10.2022 r. oraz 
21-23.11.2022 r.. Rezerwacje i szczegó-

łowe informacje dostępne są w Dziale 
Programowym GOKiS przy ul. Zwycię-
stwa 23 w Kątach Wrocławskich. Go-
rąco polecamy!

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ką-
tach Wrocławskich ruszy również no-
wy cykl zajęć prowadzony przez p. Iwo-
nę Leroch. „Muzyczny wehikuł czasu” 
skierowany jest do dzieci w wieku 6-12 
lat. Zapraszamy w podróż patriotycz-
ną do naszych korzeni – słowiańskich 
przodków i ich życia. Zapewne będzie 
to podróż niezwykła!

Z szydełkiem na drzewo,  
czyli smoleckie wesołe dzierganie
Najbliższa okolica filii GOKiS stała się 
ostatnio bajecznie kolorowa! Wesołe, 
wspaniałe Dziergaczki ubrały drzewko 
na jesień. 
COOLturek jest teraz najpiękniejszym drzewkiem w ca-
łej okolicy!
Dzierganie, jak każde rękodzieło ma wiele zalet: może 
przynieść ulgę, relaks w stresujący dzień, pomóc przy wy-
rabianiu zręczności, zachować sprawność umysłu, a do 
tego w efekcie końcowym tworzy się coś ładnego i prak-
tycznego. Zdecydowanie polecamy tę formę aktywności!

Gwiazdy i twórcy cyklu Fajni-kulturalni, fot. GOKiS Smolec

Wspólne szydełkowanie w kulturanym klimacie, fot. GOKiS Smolec

COOLturek przybrany w kolory, fot. GOKiS Smolec

Nocne atrakcje w bibliotece, fot. GOKiS

Warsztaty kukiełkowe i teatrzyk w GOKiS
Pani Małgosia Hercuń z Kraszowickiej Zagrody dała się już 
poznać jako osoba o wielu talentach artystycznych. Tym 
razem poprowadziła warsztaty kukiełkowe i zorganizowa-
ła mini teatrzyk z walizki.
Podczas występu uczestnicy poznali historię Krzyśka, któ-
ry nieco pobłądził w miejscu i w czasie, a żeby powrócić 
musiał, jak to bywa w baśniach, wykonać magiczne zada-

nia. Po przedstawieniu, dzieci skorzystać mogły z warszta-
tów kukiełkowych, w czasie których wykonały niesamowi-
te postacie – księżniczki, królowe, karateków, koty, pieski 
oraz smoki! Przybył nawet sam święty Mikołaj.

Na zakończenie uczestnicy stworzyli i odegrali kilka mi-
ni spektakli. Wielkie brawa dla wszystkich debiutantów!
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Rozpędzony wrzesień w Klubie Biegacza Kąty Wrocławskie 
Klub Biegacza nie stoi w miejscu i aktywnie uczestniczy 
w kolejnych zawodach. Wrzesień rozpoczął specjalista od 
biegów alpejskich i długich dystansów - Kamil Ceglarek, 
który w pierwszą sobotę miesiąca wystartował w I Biegu 
na Skrzyczne w Szczyrku (1257m. n.p.m.). Trasa biegu po-
krywała się z trasą narciarską poprowadzoną z najwyższe-
go szczytu Beskidu Śląskiego. Ponad 4 km dystans (w tym 
700m w pionie) Kamil Ceglarek pokonał w 34 min i 34 se-
kundy, co dało mu 21 miejsce na 128 zawodników i 11 w ka-
tegorii M20. Tydzień później, 11 września, zadebiutował 
u naszych południowych sąsiadów w Ostrawie na dystan-
sie maratonu (42,195 km) i ukończył go w czasie 3:26:22.
Katarzyna Niepsuj 3 września wystartowała natomiast 
w Warszawie podczas 7. Nocnego Półmaratonu Praskie-
go, gdzie na dystansie 21,1 km ustanowiła nowy rekord 
życiowy z czasem 2:18:31!
Tego samego dnia Dariusz Szkoła wystartował we Wrocła-
wiu podczas Sky Tower Run. Był to bieg na 49. piętro wie-

żowca, w czasie którego zawodnik z Kątów zajął 29. miej-
sce na 650 zawodników! 1142 schody pokonał z czasem 
7 minut 7 sekund. 
24 września w Zakopanem Kamil Ceglarek wystartował 
w XV Alpin Sport Biegu na Kasprowy Wierch (1987m n.p.m.). 
Trasę o długości 8 km i przewyższeniu ponad 1000m po-
konał w 1 godzinę 8 minut, co dało mu 54 miejsce na 317 
zawodników. Warto dodać, że był to bieg rangi mistrzow-
skiej, gdyż przy okazji wyłoniono mistrza Polski w tzw. Sky-
runningu (biegi wysokogórskie).
W niedzielę 25 września ekipa Klubu Biegacza udała się do 
Strzelina, gdzie miał miejsce XI Bieg Wzgórz Strzelińskich- 
Strzelińska Dziesiątka. Zawody rozgrywane były na 10 km 
asfaltowej trasie ze startem i metą na stadionie sportowym. 
W biegu wzięło udział 130 zawodników. W klasyfikacji dru-
żynowej Klub Biegacza Kąty Wrocławskie zajął 3 miejsce!

Gratulujemy! 

Tygrys w natarciu  
- Krystian Wiśniowski  
na podium!  

Krystian Wiśniowski za-
pisuje kolejne sukcesy 
na swoim koncie. Tym 
razem młody zapaśnik 
wygrał wszystkie walki 
eliminacyjne, co do-
prowadziło go do pół-
finału. Ostatecznie do-
tarł do małego finału, 
zdobywając brązowy 
medal w Międzywoje-
wódzkiej Lidze Zapa-
śniczej. 

Krystian (złoty medalista 
Ogólnopolskiego Turnie-
ju Zapaśniczego w Trzcie-
lu z 2021 roku) trenuje za-
pasy pod okiem trenerów 
Hieronima Kurysia i Grze-
gorza Graczykowskiego 
w Smolcu.

Trwają zapisy na DARMOWE treningi  
taekwon- do w Kątach Wrocławskich! 
Instruktorem sekcji jest Martyna Kupczak 
IV DAN - utytułowana zawodniczka z wie-
loletnim doświadczeniem. Swoje pierwsze 
kroki zaczęła stawiać w 2002 r., a obecnie 
jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Pol-
ski i Pucharu Polski.
Zajęcia sztuk walki odbywają się dwa razy 
w tygodniu w trzech grupach treningowych:

Przedszkolaki – 17:00 – 17:45 
Dzieci – 17:45 – 18:30 
Młodzież – 18:30 – 19:30

W poniedziałki zajęcia odbywają się w Hali 
Sportowej przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wro-
cławskich, w sali gimnastycznej na I piętrze. 
Środowe treningi  odbywają się w Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ul. 1 Maja 59 w Ką-
tach Wrocławskich.
Szczegółowe informacje i zapisy: 
https://bit.ly/3yofBAv
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 513 511 678
E-mai.: bok@grupasamuraj.pl

Już wkrótce pierwsze w nowym sezonie 
starty zawodników!

Rozpoczęcie 
sezonu mini 
siatkówki 
dziewcząt
Za nami inauguracyjny tur-
niej Volleymania Dolny Śląsk, 
który odbył się 1 października 
w Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Twardogórze. 
Dziewczynki z kilkunastu ośrodków z nasze-
go województwa rozegrały turniej rozpoczy-
nający sezon 2022/2023 w programie mini 
siatkówki Volley Wrocław.
Sekcję mini siatkówki GOKiS Kąty Wrocławskie 
reprezentowało w sumie dwanaście zawodni-
czek, tworząc dwie drużyny wśród klas IV i jed-
ną w rywalizacji klas VI szkół podstawowych.
Dobra gra, świetna zabawa i przede wszyst-
kim cenne doświadczenie zdobyte podczas 
konfrontacji z koleżankami z innych miejsco-
wości dało zastrzyk pozytywnej energii do pra-
cy na treningach, a jej efekty będziemy mieli 
okazję sprawdzić na kolejnym turnieju, któ-
ry został zaplanowany na koniec listopada.

Bieg o Puchar Burmistrza 
Kątów Wrocławskich
11 września odbył się XIV Bieg o Puchar 
Burmistrza Kątów Wrocławskich. W zawo-
dach na obu dystansach wystartowało pra-
wie 120 biegaczy! Trasa biegu miała charak-
ter przełajowy i przebiegała w terenie za-
lesionym o podłożu gruntowym na obsza-
rze Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzy-
cy oraz alejkami Parku Staromiejskiego.
W biegu na obu dystansach nie zabrakło 
kątczan, którzy godnie reprezentowali na-
szą gminę. Na dystansie 5 km udział wzię-

ło 33 biegaczy i biegaczek. Podczas biegu 
głównego na 10km wystartowało natomiast 
81 zawodników i zawodniczek. W klasyfi-
kacji mieszkańców Kątów Wrocławskich, 
wśród mężczyzn na 1 miejscu uplasował 
się Grzegorz Grzegorek. Wśród kobiet zło-
to zdobyła Patrycja Grębowiec, a brązowy 
medal trafił do Renaty Kędzi.
Dziękujemy wszystkim biegaczom za udział 
w zawodach i gratulujemy uzyskanych wy-
ników!

Klub Biegacza Kąty Wrocławskie, fot KBKW

Bieg o Puchar Burmistrza, fot. Klub BIegacza Kąty Wrocławskie

Martyna Kupczak instruktor, fot. Grupa Samuraj

Krystian Wiśniowski, fot. H. Kuryś

Świetna passa KP 
Kąty Wrocławskie! 
Klub Piłkarski Kąty Wrocławskie gromadzi na swoim koncie 
kolejne sukcesy. W pięknym stylu rozgromił drużynę KP Ko-
bierzyce 4:1, GLKS Mietków 5:1 i MKS Magnice 4:1! Kącki ze-
spół po raz kolejny pokazał, że aspiruje do awansu do A-Klasy!
W pierwszym domowym meczu w tym sezonie KP Ką-
ty Wrocławskie podejmował drużynę GLKS Mietków. Od 
pierwszego gwizdka nasza drużyna kontrowała przebieg 
meczu i dość szybko potwierdziła swoją przewagę. Spotka-
nie zakończyło się wynikiem 5-1 dla kąckiej drużyny i da-
ło drużynie z Kątów awans na 4 miejsce w ligowej tabeli. 
 Podczas meczu z KP Kobierzyce kącki zespół kontrolo-
wał przebieg gry, jednakże wynik w pełni nie odzwiercie-
dla przewagi, którą zespół posiadał, zwłaszcza w drugiej 
połowie spotkania. Rewelacyjną piłkarską robinsonadę 
zaprezentował bramkarz K. Tomczuk. 

KP Kąty Wrocławskie, fot. materiały klubowe

Piękne zwycięstwo 
Dijo Maximus Kąty 
Wrocławskie 
Zawodniczki z Dijo Maximus Kąty Wrocławskie nowy sezon 
rozpoczęły w pięknym stylu. Na pierwszoligowych parkie-
tach koszykarskich emocji nie brakowało! Zespół z Kątów 
Wrocławskich wygrał z RMKS Xbest Rybnik 70:63. Najwię-
cej punktów dla drużyny z Kątów Wrocławskich uzyska-
ła Ania Jasińska. W sobotę Ania spędziła na parkiecie po-
nad 38 minut. W tym czasie nasza zawodniczka zdoby-
ła 27 punktów, trafiając 13 rzutów z gry na 17 prób. Do-
datkowo na swoim koncie zapisała jeszcze 6 zbiórek i 1 
asystę. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. 

Zawodniczki Dijo Maximus Kąty Wrocławskie, fot. M. Rzepka
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