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Wracają pociągi  
i autobusy
Po przerwie spowodowanej pandemią Co-
vid-19 oraz wakacjami szkolnymi, wracają 
do standardowego rozkładu jazdy autobusy 
oraz pociągi, jeżdżące po terenie gminy.

Od 31 sierpnia wróciło do rozkładu jazdy Kolei Dolnoślą-
skich 9 dodatkowych par połączeń na trasie Wrocław Głów-
ny – Kąty Wrocławskie z przystankami w Mokronosie Gór-
nym, Smolcu i Sadowicach. Dodatkowo uruchomione zo-
stały kursy jednej pary połączeń z Wrocławia do Bielawy, 
przez Kąty Wrocławskie. Do standardowego kursowania 
powróciła także linia N07 oraz wszystkie inne linie MPK 
oraz autobusy szkolno-dowozowe. Z kolei DLA uruchomi-
ło dodatkowo dwa bezpośrednie kursy do Wrocławia dla 
mieszkańców Małkowic.
Informujemy, że linie aglomeracyjne będą jeździły według 
nieznacznie skorygowanego rozkładu jazdy. Prosimy więc 
o sprawdzanie godzin kursowania na stronach www gmi-
ny oraz przewoźnika.

Dożynki 
2020
Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju, 
w tym roku nie odbyły się gminne Dożynki. Jednak same 
żniwa przebiegały tradycyjnym trybem, choć sezon rol-
ny nie należał w tym roku do najłatwiejszych.
Krótka, łagodna zima, która miała miejsce na przełomie 
2019/2020 roku nie sprzyjała uprawom, ponieważ nie 
wymarzły chwasty, przetrwały  również wszelkie szkod-
niki i choroby. Z początkiem wiosny i rozpoczęciem pro-
cesu wegetacji, przyszedł przymrozek, który zaszkodził 
głównie rzepakom będącym już w fazie początków kwit-
nienia – uszkodzone zostały główne pędy roślin.  Po-
tem nastąpiła kilkutygodniowa susza – zabrakło opa-
dów w bardzo ważnym okresie intensywnego rozwo-
ju roślin. Ostatecznie opady deszczu, uratowały upra-
wy w ostatnim momencie a rośliny szybko nadrabiały 
stracony czas. Zebrany plon, okazał się w większości na 
dobrym poziomie, choć na pewno plon rzepaku wypadł 
poniżej oczekiwań. 
Dziękujemy rolnikom za ich ciężką pracę i trud. Wyrazem 
wdzięczności są m.in. wieńce dożynkowe przygotowywa-
ne przez sołectwa. 
Szersza relacja z tegorocznego konkursu wieńców na  
str. 8.

współp. Edyta Gajos, WODR we Wrocławiu 
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Remont mostów zakończony
Zakończono remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 346 przy wjeździe do Kątów Wrocławskich. Wzmocniona 
została konstrukcja mostów. Wykonano płyty, które prze-
dłużą trwałość nawierzchni. Wymieniono krawężniki i ba-

rieroporęcze. Uporządkowano przestrzeń pod mostami 
i oczyszczono koryto rzeki. 
Na koniec wymieniono nawierzchnię drogi między mo-
stami. 
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Nowe przedszkole
Ruszyła budowa zespołu przedszkolno-
-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach 
Wrocławskich. 
Będzie to jednokondygnacyjny budynek, przeznaczony 
dla ośmiu oddziałów przedszkolnych oraz dwóch dodat-
kowych, pełniących rolę żłobka. Budynek będzie klimaty-
zowany, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami, zaopatrzony w kuchnię, pomieszcze-
nia dla logopedy i pielęgniarki. Przy budynku powstanie 
plac zabaw wraz z pergolą oraz boisko. 
Koszt budowy to 14 100 000,00 zł. Jako wykonawca wyło-
niona została firma TURPIS z Wrocławia. Termin zakoń-
czenia robót planowany jest na koniec listopada 2020r. 
a budynek ma zostać oddany do użytkowania do koń-
ca tego roku.

Nowe  
ścieżki 
rowerowe
Gmina otrzymała dofinansowanie na budo-
wę kolejnych ścieżek rowerowych. Wybudo-
wane zostaną dwa odcinki: od granic Wro-
cławia przez Mokronos Dolny, Mokronos 
Górny do nowego peronu PKP oraz od Mał-
kowic w kierunku stacji kolejowej Sadowice.

W ramach inwestycji postawiona zostanie stacja Park&Ri-
de. Fundusze na ten cel przyznane zostały w ramach dzia-
łalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wro-
cławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Będzie to najdłuż-
szy odcinek ścieżki rowerowej na terenie gminy i wynie-
sie łącznie 2,5 km. Wartość zadania wyniesie ponad 3 250 
000,00 zł a kwota dofinansowania blisko 2 770 000,00 zł.

Przebudowa  
ul. Zwycięstwa
Ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Zwycięstwa, 
Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich. Remont ma 
objąć przebudowę nawierzchni, wykonanie instalacji ka-
nalizacyjnej i deszczowej. Wzdłuż ulic zostanie postawio-
ne nowe oświetlenie. Termin zakończenia prac planowa-
ny jest na sierpień 2021. 

Bezpieczna droga
Na terenie gminy powstają nowe elementy infrastruktury drogowej, poprawiające bez-
pieczeństwo ruchu drogowego. 

Wzdłuż ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich zbudo-
wany zostanie ciąg pieszo-rowerowego o długości 770 mb. 
Nowy chodnik o długości 800 mb. powstanie przy drodze 
powiatowej nr 2020D relacji Pietrzykowice-Smolec. Z kolei 
droga rowerowa powstanie w Zabrodziu.  

Wymienione inwestycje zrealizowane zostaną w ramach 
programu „Bezpieczna droga”. Są współfinansowane przez 
powiat wrocławski. 
Gmina pozyskała 1 000 000,00 zł dofinansowania zewnętrz-
nego na przeprowadzenie budów.
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Nowa droga 
w Sadkowie
Zakończono budowę i rozpoczęto odbiór ulicy Dębowej 
w Sadkowie. Zadanie obejmowało budowę drogi o nawierzch-
ni z kostki betonowej długości 0,2 km z włączeniem do ul. 
Szkolnej w Sadkowie oraz kanalizacji deszczowej długości 
236 m wraz z rozbudową systemu skrzynek rozsączalnych. 
Wykonawcą była firma Globistic Rajmund Czernik z Pęcza 
k. Strzelina.
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100-lecie cudu
15 sierpnia 2020 roku minęła 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej również w historiografii „Cudem na Wisłą”. W Kątach Wrocławskich

Była to wielka bitwa manewrowa, toczyła się na obszarze 
sięgającym na południe od Włodawy nad Bugiem, na pół-
noc po Działdowo. Przyjmuje się, że 13 sierpnia jest po-
czątkiem bitwy. Kiedy pod bardzo silnym naporem Armii 
Czerwonej, dowodzonej przez Michaiła Tuchaczewskiego 
siły polskie były zmuszone do wycofywania się na wschod-
nie przedpola Warszawy i pobliskiej Twierdzy Modlin, a na-
stępnie na kolejną linię obrony zlokalizowaną pomiędzy 
Nieporętem i Rembertowem. Faza obronna bitwy koncen-
trowała się na Froncie Północnym, którym dowodził gene-
rał Józef Haller. Wyjątkowo zacięte i krwawe walki toczyły 
się w rejonie Radzymina i Ossowa. Walki o Radzymin trwa-
ły od 13 do 16 sierpnia. Miasto przechodziło z rąk do rąk. 
Obrona pozycji radzymińskiej była kluczowa dla realizacji 
planu polskiego dowództwa polegającego na wyprowa-
dzeniu silnego uderzenia znad rzeki Wieprz, w celu oskrzy-
dlenia oddziałów bolszewickich atakujących Warszawę.
Nieszablonowy manewr Wojska Polskiego oskrzydlający 
wojska bolszewickie, opracowany został przy udziale sze-
fa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwa-
dowskiego, a przeprowadzony i koordynowany przez Na-
czelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Zasadnicza koncep-
cja stoczenia generalnej bitwy z bolszewikami zrodziła się 
w pierwszej połowie lipca 1920 roku. Józef Piłsudski w swo-
jej książce pt. ”Rok 1920” opisuje  ten plan  mianem „Wiel-
kiej Kombinacji” lub „Roszady”. Kluczem dla  zrozumienia 
koncepcji tego planu jest dostrzeżenie znaczenia tzw. ba-
gien poleskich. Bagna poleskie rozdzielały dwa teatry wojny 
na wschodzie, na teatr białoruski i ukraiński. Ten kto posia-
dał i kontrolował bagna poleskie miał możliwość przerzu-
tu i koncentracji wojsk na wybranym odcinku frontu. Plan 
stworzenia lokalnej przewagi został precyzyjnie zrealizo-
wany.  Po 14 sierpnia 1920 roku polska 5. armia dowodzo-
na przez generała Władysława Sikorskiego przystąpiła do 
działań zaczepnych, odzyskując do 20 sierpnia szereg po-
zycji i zagrażając odcięciem wysuniętych na zachód wojsk 
bolszewickich. Był to przełomowy moment dla strony pol-
skiej, która od czasu zakończenia ofensywy na Kijów pozo-
stawała w stałym odwrocie, zmuszana przez wojska bolsze-
wickie do wycofywania się na zachód. 16 sierpnia 1920 roku  
dowodzone przez Józefa Piłsudskiego grupy uderzeniowe 
przypuściły kontratak z południa, znad rzeki Wieprz, prze-
łamując pod Kockiem i Cycowem front obrony przeciwni-
ka, rozbijając całkowicie jego lewe skrzydło i wychodząc na 
tyły wojsk bolszewickich atakujących Warszawę. Polski kon-
tratak zmusił siły rosyjskie do niezorganizowanego wyco-
fania się na wschód i za rzekę Niemen. Armia bolszewicka 

poniosła znaczne straty liczone w tysiącach zabitych i ran-
nych żołnierzy oraz kilkudziesięciu tysięcy wziętych do nie-
woli. W celu zobrazowania tempa prowadzonej przez Woj-
sko Polskie operacji należy zaznaczyć, że żołnierze polskiej 
piechoty na dobę przemierzali odległość 40 km, a zdarzało 
się, że nawet 50 km na dobę, walcząc, forsując rzeki, ma-
szerując nieutwardzonymi drogami, duktami leśnymi i po-
lnymi wertepami. Było to możliwe dzięki wielkiemu entuzja-
zmowi żołnierzy armii ochotniczej i wierze w nieomylność 
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. 

W kolejnych tygodniach trwania wojny siły polskie prze-
szły do zdecydowanych działań pościgowych, odnosząc ko-
lejne zwycięstwa, które przypieczętowały polskie zwycię-
stwo w wojnie. Tym samym   zagwarantowały Polsce nie-
podległość i umożliwiły zawarcie w Rydze traktatu poko-
jowego z Rosją Sowiecką, zabezpieczając wschodnie gra-
nice II Rzeczypospolitej, aż do 1939 roku. 
W naszej najnowszej historii, Bitwa Warszawska 1920 ro-
ku jest przedstawiana często jako „Cud nad Wisłą”. Śro-
dek lata 1920 roku był przepełniony głęboką modlitwą 
i wiarą w Opatrzność. Napływające z frontu wojny z bol-
szewikami bardzo niepokojące informacje powodowały, 
że pocieszenia szukano m.in. w kościołach, gdzie modlo-
no się o ocalenie dopiero co odzyskanej niepodległości. 
Często  wskazywano na toczący się konflikt wojenny ja-
ko „wojnę dwóch przeciwstawnych światów” – chrześci-
jańskich Polaków i dążących do międzynarodowej rewo-
lucji bolszewików.

Polityk i publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Stanisław Stroński napisał krótki tekst, gdy bitwa na przed-
polach Warszawy trwała pierwszy dzień. Ten tekst został 
opublikowany w gazecie „Rzeczypospolita” (14 sierpnia 
1920 roku) pod bardzo wymownym tytułem „O cud Wisły”. 
Tego samego dnia poległ pod Ossowem śmiercią bohate-
ra ks. Ignacy Skorupka. Profesor Stroński przywołał „Cud 

W Kątach Wrocławskich w ramach obchodów 100.rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej 16 sierpnia br. odprawiona zo-
stała Msza św., w której uczestniczyli przedstawiciele 
władz gminy, radni miejscy i powiatowi. Poświęcona 
została tablica upamiętniająca bitwę. 
W piątek 14 sierpnia na rynku w Kątach Wrocławskich 
powstał Biało-czerwony Zakątek. Instruktorzy GOKiS 
zaprosili mieszkańców, w tym dzieci do malowania 
flag, przygotowywania białych i czerwonych kwiatów. 
Rozwinięto również olbrzymią biało-czerwoną flagę.
Na rynku można było zapoznać się z przebiegiem i zna-
czeniem bitwy poprzez plenerową ekspozycję.

FOT. IM
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nad Wisłą
wspominaliśmy to wydarzenie.

Brytyjski polityk i dyplomata 
Edgar D’Abernon określił 
Bitwę Warszawską jako jedną 
z osiemnastu przełomowych 
bitew w historii świata

nad Marną”, tak Francuzi nazwali swoje zwycięstwo nad 
Niemcami z 1914 roku, gdy nieprzyjaciel mógł zająć Paryż, 
stolicę Francji. Z nieznanych przyczyn Niemcom nie udało 
się tego uczynić. Zdaniem profesora – teraz przyszła kolej 
na chwalebną obronę polskiej stolicy – Warszawę. 
Warto przytoczyć słowa profesora Stanisława Strońskiego:
„Gdy w jutrzejszą niedzielę zbiorą się miliony ludności pol-
skiej w kościołach i kościółkach naszych, ze wszystkich serc 
popłynie modlitwa: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 
Ojczyznę, Wolność, zachowaj nam Panie”.

Wojna 1920 roku powinna nam dzisiaj żyjącym Polakom 
uświadomić w jakim miejscu Europy przyszło nam żyć, 
gospodarować i rozwijać się. Od geopolityki nie można 
oderwać naszego myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny. 
To miejsce gdzie żyjemy jest ciągle narażone na konflik-
ty interesów wielkich mocarstw. Trzeba budować  silne 
i stabilne Państwo Polskie, silną armię i silną gospodar-
kę. Liczenie na sojuszników jest zawodne. Wiktoria 1920 
roku była możliwa tylko dlatego, że nastąpiło zjednocze-
nie narodu pod hasłem obrony dopiero co odzyskanej 
niepodległości. 

Grzegorz Pacyna
Źródła:
- „Rok 1920”, Józef Piłsudski   
- Portal: niepodlegla.gov.pl 
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Warsztaty dla przedsiębiorczych
Warsztaty dla przedsiębiorców i osób planujących założe-
nie własnej firmy rozpoczynają się w Kątach Wrocławskich 
24.09.2020r. Szkolenie przygotowało i poprowadzi Stowa-
rzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich.   

  W ramach warsztatów poruszone zostaną m.in. 
następujące tematy:
• jak założyć własną firmę
• jak prowadzić i rozliczyć się z działalności  

gospodarczej
• jak i gdzie pozyskać wsparcie i fundusze na rozwój firmy
• jak i gdzie integrować się ze środowiskiem  

gospodarczym naszej Gminy

  A ponadto: 
• jak i gdzie uzyskać pozwolenia na budo-

wę, 
• czym jest JPK?
• czym jest obowiązkowe od 

01.01.2021 r. PPK?

Warsztaty odbywać się będą  w każdy 
ostatni czwartek miesiąca o godz. 18.00. 
i będą trwały do końca roku. 
Miejscem warsztatów będzie Browar Cami-
nus mieszczący się w Kątach Wrocławskich 
przy ul. 1 Maja 11. 

Szczegółowe informacje na temat warsztatów moż-
na znaleźć na stronie Stowarzyszenia Przed-

siębiorców Kateckich www.spk-katywroc.pl 
oraz stronie FB https://www.facebook.com/

spk.katywr. Przypominamy również, że 
w Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
Kateckich prowadzi Biuro Wspiera-
nia Lokalnej Przedsiębiorczości. Z po-

rad można korzystać w każdy ostat-
ni wtorek miesiąca w godz. 14.00-16.00 

w lokalu przy ul. 1 Maja 11. Warsztaty pro-
wadzone są w ramach zadania publicznego 

„Warsztaty szkoleniowe dla Przedsiębiorców”.

Miejsce 
odpoczynku 
w Szymanowie
Wiata rekreacyjna o 4x6 m zamontowana została w Szyma-
nowie. Obok Rada Sołecka planuje postawienie grillowiska, 
stołów do biesiadowania i siedzisk. Zostanie doprowadzo-
ne także zasilanie elektryczne oraz oświetlenie.
Koszt  to 18 300,00 brutto. Wykonawcą robót jest firma  
IRBUD z Pasikurowic.

Nowe 
skwery
Kolejne tereny zielone powstały w Kątach 
Wrocławskich. 

Z inicjatywy mieszkańców i rady osiedla nr 4 w Kątach Wro-
cławskich założone zostały 4 nowe klomby, w pustych do 
tej pory narożnikach skrzyżowania ul.Legionów. Z kolei na 
placu zabaw przy ul.Okrzei zasadzono „zielony labirynt”. 
– Spytałam dzieci z osiedla, jaki jest ich wymarzone miejsce 
do zabawy – opowiada przewodnicząca Rady Osiedla Do-
rota Cisło. – Dzieci wspomniały właśnie o labiryncie. – Gdy 
buki podrosną – mówi projektantka Monika Samól-Wójcik 
– powstaną prawdziwe tajemne przejścia i ślepe uliczki, ja-
kie opisywały dzieci – dodaje. 

Nowe skwery wypełniły puste do tej pory trawniki przy ul. Legionów

FOT. MS
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Poznajemy  
gminę
Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, wznowi-
liśmy znane i lubiane „Spacery z historią” po terenie gmi-
ny Kąty Wrocławskie. 
Tym razem pod przewodnictwem Sebastiana Kotlarza od-
wiedziliśmy Sośnicę, gdzie poznaliśmy jej niezwykłe zabytki 
– kościół i pałac. Dziękujemy ks. prof. Mieczysławowi Koguto-
wi za ciekawą opowieść o historii świątyni i znajdujących się 
w niej „świętych schodach”. Z kolei Katarzyna Jasnosz i Ra-
dosław Urban z Pracowni Przyrodniczej Loxia oprowadzali 
po parku w Kątach Wrocławskich. Spotkanie to zainaugu-
rowało nowy cykl wycieczek: Spacery z przyrodą.
Na jesień planowane są kolejne wyprawy w ciekawe miejsca 
gminy. Szczegóły znajdą się na gminnym profilu na FB oraz 
na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl. 
Zapraszamy.

Potrzebna krew. Uratuj życie.
Krew jest lekiem bezcennym i niezastąpio-
nym, tylko człowiek człowiekowi może ją 
podarować. 6 września, w ramach Białej 
Niedzieli, stanie w Kątach Wrocławskich 
punkt poboru krwi. Zachęcamy i zapra-
szamy wszystkich mieszkańców do hono-
rowego dawstwa tego niezwykle ważne-
go składnika.

Stany krwi w Regionalnym  Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa we Wrocławiu szybko maleją. W związku pan-
demią COVID - 19 wzrosło zapotrzebowanie na krew i jej 
składniki a jednocześnie zgłasza się mniejsza niż zazwy-
czaj liczbą krwiodawców. Koncentrat krwinek czerwonych 
przechowywany jest 42 dni, a koncentrat krwinek płytko-
wych zaledwie 5 dni, dlatego konieczne jest stałe, regu-
larne oddawanie krwi, każdego dnia potrzebni są kolej-
ni Krwiodawcy.
Sebastian Grochalski oddaje krew od 17.roku życia. Łącz-
nie oddał już blisko 30 litrów krwi, za co odznaczony zo-
stał złotą odznaką I stopnia Zasłużony Dawca Krwi. – To 
olbrzymia satysfakcja – odpowiada pytany o to, dlaczego 
został krwiodawcą. – Jeżeli można pomóc drugiemu czło-
wiekowi to dlaczego tego nie robić? – pyta retorycznie. 
– Tym bardziej, że kompletnie nie ma się czego obawiać 
– uzupełnia zastępca burmistrza Katarzyna Łapińska-Szy-
mańska, która również od kilku lat systematycznie odda-
je krew. – Pobieranie krwi nie boli. Dobrze jest być wyspa-
nym i nawodnionym a za to po oddaniu krwi można so-
bie pofolgować z jedzeniem – dodaje ze śmiechem. – Od-
dając krew tracimy kilka tysięcy kalorii. 
Krew mogą oddać tylko osoby zdrowe, przy czym stan 
zdrowa dawcy każdorazowo jest skrupulatnie sprawdza-
ny. – To była jedna z zachęt, by w końcu zdecydować się 
na dawstwo – mówi Monika Sagan. – Musiałam wypełnić 
ankietę dotyczącą stanu mojego zdrowia. Później pobrano 
ode mnie krew do badań, podczas których została usta-
lona moja grupa krwi i wykluczono niektóre choroby za-
kaźne, np. WZW typu C. Wyniki badań można odebrać po 
tygodniu. Samo pobranie krwi trwa około 10-15 minut. - 
Wkłucie nie bolało, a krew dość szybko spływała do przy-
gotowanego woreczka. Panie pielęgniarki były bardzo mi-
łe, na sali panowała wręcz rodzinna atmosfera. Naprawdę, 

nie było czego się bać. Na koniec padło pytanie, czy mo-
gę oddawać krew, nie tylko dla konkretnej osoby, jak było 
to w moim przypadku, ale po prostu dla potrzebujących. 
Tak. Mogę. Chcę – stwierdza stanowczo Monika Sagan. 
Również Sebastian Grochalski chce kontynuować swoją 
przygodę z krwiodawstwem. – Obecnie oddaję głównie płyt-
ki krwi wraz z osoczem. Pobór trwa tu dłużej, bo aż 40 mi-
nut. Oddane składniki trafiają do pacjentów wrocławskie-
go Przylądka Nadziei.  
- Zachęcam wszystkich jeszcze niezdecydowanych, aby po-
dzieli się tym cennym darem. Zarówno podczas Białej Nie-
dzieli 6 września w Kątach Wrocławskich, jak i bezpośred-
nio w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa we Wrocławiu – zaprasza zastępca burmistrza Katarzy-
na Łapińska-Szymańska.

Kto może zostać honorowym krwiodawcą:
• wiek: 18-65 lat
• waga: minimum 50 kg
• bardzo dobry stan zdrowia
• ważny dokument tożsamości ze zdjęciem 
• wypoczęty, wyspany i po lekkostrawnym posiłku

Z-ca burmistrza Katarzyna Łapińska-Szymańska podczas akcji oddawania krwi zorga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa

FOT. IM
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GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE8 GMINA

ISSN 1732-6176. Nakład: 4000 egzemplarzy. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Adres redakcji: Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel.+48 71 390 72 00, e-mail: redakcja@katywroclawskie.pl
Godziny pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30, środa: 7.30 – 16.00, piątek: 7.30 – 15.00. Skład i druk: Agora S.A.

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów. Materiałów niezamówionych nie zwraca.

Dożynki w czasie pandemii
Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku zrezygnowano z organizacji gminnego święta plonów w gminie Kąty Wrocławskie.  
Organizatorzy nie rezygnowali z kultywowania tradycji wicia wieńców i koszy.

Rok 2020 jest szczególnym czasem, w którym plany wyda-
rzeń rewiduje trwająca pandemia koronawirusa. Tradycją 
w gminie jest organizacja Dożynek podczas których wspól-
nie świętujemy i dziękujemy za zebrane plony. Pandemia 
nie zwolniła rolników z ich ciężkiej pracy, wywiązali się z niej 
w pełni i mimo zagrożenia zapewniają dla nas bezpieczeń-
stwo żywnościowe. Z uwagi na konieczność przestrzegania 
rygorów sanitarnych, aby nie narażać mieszkańców na nie-
bezpieczeństwo, podjęto decyzję, że w tym szczególnym cza-
sie dożynki w tradycyjnej formie nie będą organizowane. 
Zorganizowano konkurs na wieńce i kosze dożynkowe. Wśród 
celów konkursu należy wymienić: upowszechnienie i kulty-
wowanie tradycji regionalnej związanej z okresem żniw, pre-

zentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec lub 
kosz dożynkowy, promocja dorobku kulturowego wsi pol-
skiej oraz aktywizację życia kulturalnego mieszkańców wsi.
Wzorem lat wcześniejszych Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Kątach Wrocławskich, który organizował konkurs za-
prosił do udziału wszystkie sołectwa. Do konkursu zgłosiło 
się  9 sołectw, każdą miejscowość odwiedziła komisja kon-
kursowa, która dokonała oceny przedstawionych prac. Jury 
w swojej ocenie sprawdzało m.in. czy wieniec lub kosz został 
wykonany wyłącznie z naturalnych surowców, w tym zbóż, 
kwiatów, owoców, ziół i innych płodów rolnych. Oprócz ma-
teriałów i techniki wykonania członkowie jury oceniali m.in. 
zgodność kompozycji z tradycją i sposób prezentacji wieńca.

Wyniki konkursu

  Kategoria wieniec kłoskowo-ziarnkowy
    1. Zachowice
    2. Nowa Wieś Kącka
    3. Kębłowice

  Kategoria kosz
    1. Nowa Wieś Wrocławska
    2. Skałka (Koło Gospodyń Wiejskich)
    3. Kębłowice
    Wyróżnienie – Zachowice

WS

W dniach 22-23 sierpnia 2020 roku do Ką-
tów Wrocławskich zawitało 16 najlepszych 
zespołów juniorskich w piłce ręcznej plażo-
wej. Zwycięscy eliminacji w  wojewódzkich 
przybyli do naszego miasta walczyć o tytuł 
Mistrza Polski w piaszczystej odmianie han-
dballu.  
Wśród kobiet triumfowała ekipa Bukowsko-Dopiewskiego 
KPR-u, natomiast w turnieju mężczyzn gospodarze – GO-
KiS Kąty Wrocławskie okazali się mało gościnni dla swo-
ich rywali i zgarnęli tytuł Mistrzów Polski. Poniżej końcowe 
klasyfikacje oraz wyróżnienia indywidualne w poszczegól-
nych kategoriach.

  Juniorki
    1. Bukowsko Dopiewski KPR
    2. MKS Ochota Warszawa
    3. MKS Sambor Tczew
    4. BHT Pyrki Poznań
    5. BHT Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie
    6. KPR Kobierzyce
    7. UKS Pawonków
    8. SPR Olkusz

Najlepiej punktująca: Wiktoria Skorupska (BHT Pyrki Po-
znań) 78 pkt
Najlepsza bramkarka: Aleksandra Hypka (Bukowsko Do-
piewski KPR)

Najlepsza zawodniczka: Zofia Jeżowska (BHT Olimpijczyk 
Kowalewo Pomorskie)
Najlepszy obrońca: Oliwia Kuriata (KPR Kobierzyce)

  Juniorzy
    1. UKS GOKIS Kąty Wrocławskie
    2. MKS Mazur Sierpc
    3. BHT Petra Płock
    4. MKS Delfin Rembud Grudziądz
    5. SAS Autoinwest Gdańsk
    6. MKS Kusy Szczecin

       
    7. KS VIRET CMC Zawiercie
    8. UMKS POMS Chrzanów

Najlepiej punktujący: Maciej Papina (SAS Autoinwest Gdańsk) 
100 pkt
Najlepszy bramkarz: Jakub Nowakowski (MKS Mazur  
Sierpc)
Najlepszy zawodnik: Krzysztof Zubko (UKS GOKIS Kąty Wro-
cławskie)
Najlepszy obrońca: Jakub Goleniowski (BHT Petra Płock)

PP

Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w piłce ręcznej plażowej  
Kąty Wrocławskie 2020 zakończone!

Zwycięzca mistrzostw w kategorii juniorów UKS GOKiS Kąty Wrocławskie

Zwycięski wieniec (Zachowice) Zwycięski kosz (Nowa Wieś Wrocławska)
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