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Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej
Przypominamy, że od 1 lipca br. 
Urząd Miasta i Gminy 
w Kątach Wrocławskich 
w środy pracuje do 17.00. 
Z kolei w piątki UMiG otwarty 
jest do godziny 14.00.
Przypominamy 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

UWAGA!
W Wigilię 24 grudnia 
Urząd Miasta i Gminy 
nie pracuje
Informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 
Kodeksu Pracy, z uwagi na dzień świąteczny 
przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 r., 
dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) 
jest dniem wolnym dla pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie.

Godziny pracy
BOK Smolec
Informujemy, że Biuro Obsługi 
Klienta w Smolcu czynne jest 
od poniedziałku do piątku:
• poniedziałek 7.30-15.30 
• wtorek 9.00-15.30 
• środa 9.00-17.00 
• czwartek 7.30-14.30 
• piątek 7.30-13.00.

Umów wizytę 
w Urzędzie 
Skarbowym
Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła 
od niedawna możliwość umawiania wizyt w US 
przez Internet. Celem jest podniesienie komfor-
tu podatników, a także skrócenie czasu oczeki-
wania w kolejkach w urzędzie.

Drogi gminne 
zimą
W związku z rozpoczynającym się se-
zonem zimowym i koniecznością za-
pewniania bezpieczeństwa uczestni-
kom ruchu drogowego podpisane zo-
stały dwie umowy na usługę odśnie-
żania dróg GMINNYCH, obejmujące 
teren miasta Kąty Wrocławskie oraz 
obszar poza miastem. 
W bieżącym sezonie zimowym Gmi-
na Kąty Wrocławskie odpowiadać 
będzie wyłącznie za odśnieżanie 
publicznych dróg gminnych, obję-
tych zarządem Gminy. Odśnieża-
niem pozostałych dróg publicznych 
zajmować się będą właściwi zarząd-
cy danej drogi. 
Informujemy, że sytuacje drogowe na-
leży zgłaszać do odpowiedniego za-
rządcy:

• Autostrada A4  
oraz droga krajowa nr 35  
– utrzymywane będą przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad (telefon dyżurnego  
71 320-98-18)
• Drogi Wojewódzkie  
– utrzymywane będą przez 
Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei  
we Wrocławiu (telefon dyżurnego  
71 391-71-96)
• Drogi Powiatowe  
– utrzymywane będą przez Obwód 
Drogowy w Mirosławicach  
(telefon dyżurny 71 316-22-45)
• Drogi Gminne publiczne  
– będą utrzymywane przez Gminę 
Kąty Wrocławskie (telefon dyżurny
71 390-159)
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Inwestycje Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kątach Wrocławskich
W ramach inwestycji realizowanych przez ZGK Sp. z o.o. 
w Kątach Wrocławskich przeprowadzono modernizację 
stacji uzdatniania wody w Smolcu. W ramach zadania zli-
kwidowano stary obiekt o wydajności 25 m³/h, a na jego 
miejsce powstaje nowy, który będzie pozwalał na dosta-
wę wody w ilości 100 m³/h. Powyższe działania pozwolą na 
zapewnienie stałej i niezakłóconej dostawy wody dla miej-
scowości Krzeptów, Smolec, Mokronos Górny i Mokronos 
Dolny nawet w czasie największych rozbiorów przypada-
jących na okres letni. Termin zakończenia inwestycji pla-
nowany jest na czerwiec 2022 roku.
Ponadto przebudowano przepompownię zlokalizowaną 
przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich. W zakres 
zadania wchodziła wymiana zbiornika z DN 1000 na DN 
1500 głębokości 3,60 m w technologii polimrobetonowej, 
wymiana pomp wraz z armaturą, wymiana ogrodzenia 
oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie 
pompowni. Dotychczasowy obiekt ze względu na zbyt ma-
łą średnicę nie pozwalał już na zwiększenie wydajności wy-
maganej dla terenu przez niego obsługiwanego. Obecnie 
realizowane są prace porządkowe na terenie pompowni.
W ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 
Pogodnej, Parkowej i Rajskiej w miejscowości Smolec wy-
budowane zostało ok. 670 mb sieci kanalizacyjnej oraz 
20 studni betonowych fi 1000. Spółka we własnym zakre-

sie wykonała również przepompownię ścieków o średni-
cy 2000 mm i głębokości 6,30 m w technologii polimero-
betonu. W bieżącym roku spółka planuje wydatkować na 
zadanie ok. 1 476 000,00 zł. Pierwsi mieszkańcy objęte-
go inwestycją terenu będą mogli rozpocząć przyłączania  
w IV kwartale 2022 roku.

Nowe oświetlenie drogowe
W listopadzie dokonano odbioru końcowego nowego 
oświetlenia zatoki autobusowej na ul. 1 Maja w Kątach 
Wrocławskich przy dworcu PKP oraz oświetlenia dro-
gowego przy drodze wojewódzkiej nr 362 na odcinku 

Skałka – Samotwór. Nowe oświetlenie zapewni więk-
sze bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, 
a zwłaszcza pieszym poruszającym się tym odcinkiem dro- 
gi.

Konserwacja rowów melioracyjnych
Gmina Kąty Wrocławskie rozliczyła dotację celową udzie-
loną Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Środzie 
Śląskiej w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na utrzy-
manie urządzeń wodnych na terenie gminy Kąty Wrocław-

skie. Kwota ta pozwoliła na przeprowadzenie konserwacji 
9.996 mb rowów melioracyjnych. Prace prowadzone były 
w obrębie sołectw: Baranowice, Bogdaszowice, Małkowi-
ce, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Pełcznica, Sadków, 

Sadowice, Szymanów, Wojtkowice i Zachowice.  W projek-
cie budżetu Gminy na rok 2022 r. na podstawie wniosku 
spółek wodnych zabezpieczono kwotę 756 tys. zł. na pra-
ce konserwacyjne urządzeń wodnych.

Kanalizacja 
sanitarna 
w Mokronosie 
Dolnym
Od czerwca bieżącego roku można zgłaszać wnioski o pod-
łączanie budynków do wykonanej kanalizacji sanitarnej 
w Mokronosie Dolnym. Szczegółowe informacje o sposo-
bie i przeprowadzeniu podłączenia znajdują się na stro-
nie zarządcy sieci tj. ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich: 
www.zgk-katy.pl.

Kontakt w powyższej sprawie ze strony ZGK Sp. z o.o.:
•  sprawy techniczne – podłączenia, prowadzenie prze-

wodów, głębokość, spadki, materiały, etc. 
   DZIAŁ TECHNICZNY: 71-39-13-238 lub 71-39-13-244
•  sprawy związane z podpisaniem umów 
   DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 71-39-13-245

Powyższe zadanie współfinansowane było (w formie do-
tacji i pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
(www.wfosigw.wroclaw.pl).

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej, ul. Pogodnej ul. Rajskiej w m. SmolecModernizacja stacji uzdatniania wody w m. Smolec

FOT. ZGK SP. Z O.O.

FOT. ZGK SP. Z O.O.
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Dofinasowanie nie tylko dla domów jednorodzinnych
Programy dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i ocieplenie domów w budynkach jednorodzinnych cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Od niedawna z takiej możliwości skorzystać również mogą wspólnoty mieszkaniowe, do których dedy-
kowany jest pilotażowy program dla budynków wielorodzinnych.

W tym roku do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocław-
skich wpłynęło 189 wniosków o dopłatę do trwałej zmiany 
systemu ogrzewania oraz do instalacji odnawialnych źródeł 
energii. Przekazano dofinansowanie w wysokości bliskiej  
1 150 000 zł. Programy rządowe otwierają przed mieszkań-
cami jeszcze większe możliwości. Obecnie dzięki pilotażo-
wemu programowi rządowemu dopłatami objęte zostały 
już nie tylko osoby fizyczne, ale i wspólnoty mieszkaniowe.

Pilotaż dla wspólnot mieszkaniowych
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjen-
tami pilotażu na terenie województwa dolnośląskiego mo-
gą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wieloro-
dzinnym posiadającym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubie-
gać się o dotacje w wysokości do 60% kosztów kwalifiko-
wanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 
tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we 
Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki 
wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych 
do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu 
własnego. W tym przypadku nie będzie występować kry-
terium dochodowe.

Te dwie formy dofinansowania pomogą usprawnić kom-
pleksową termomodernizację budownictwa wielorodzin-
nego na Dolnym Śląsku.

Wariant również dla osób fizycznych
Beneficjentami programu w podstawowym poziomie do-
finansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym do-
chodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicie-
lami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budyn-
ku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym 
przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifi-
kowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifi-
kowanych w zależności od zakresu realizowanego przed-
sięwzięcia. Dotacja wyniesie:

•  do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę 
ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona 
wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją 
instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;

•  do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo 
podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku 
uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany 
stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. 
i c.w.u. lub montażem wentylacji;

•  do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana 
stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, 
bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, 
których przeciętny miesięczny dochód na jednego człon-
ka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu 
z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 
25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowa-
nych wykonanego przedsięwzięcia.
Wnioski są przyjmowane od dnia 11 października 2021 r.  
do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budże-
tu Programu.
Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatry-
wania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regula-
minie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
w ramach Programu.
Zasady i warunki udzielania pożyczek na uzupełnienie 
wkładu własnego dla Wspólnot mieszkaniowych określa-
ją dokumenty znajdujące się na stronie https://wfosigw.  
wroclaw.pl (złóż wniosek).

Stawiamy na zrównoważone 
budownictwo
W listopadzie z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie odbyła się w naszej gminie konferencja dotycząca budownictwa 
ekologicznego połączona z debatą na temat dofinansowania z programów obejmujących ekologiczne źródła ciepła i termomoderni-
zację budynków.

W konferencji udział wziął Janusz Cieszyński, Sekretarz Sta-
nu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, 
który opowiedział o roli cyfryzacji w samorządach oraz pla-
nowanym na przyszły rok programie edukacyjnej sieci an-
tysmogowej. Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady 
Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” oraz Łukasz 
Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
opowiedzieli natomiast o możliwościach płynących z rzą-
dowych programów dofinansowujących wymianę pieców 
i termomodernizację budynków. W debacie udział wzięli 
również przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Sołtysi z gminy 
Kąty Wrocławskie, Burmistrz Julian Żygadło, Zastępca Bur-
mistrza Patryk Hałaczkiewicz, Teresa Marcinów Pełnomoc-

nik Marszałka ds. Ekologii i Ochrony Klimatu UMWD, a także 
przedstawiciele powiatu i gmin aglomeracji wrocławskiej.
W dalszym etapie zorganizowane zostanie również spotka-
nie informacyjne dla mieszkańców, na którym poznać bę-
dzie można szczegóły dostępnych programów oraz formy 
składania wniosków, a także porozmawiać z ekspertem, 
który pomoże dobrać odpowiedni program.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło powitał gości i rozpoczął konferencję

Od lewej Janusz Cieszyński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa,  
Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego, Bartłomiej Orzeł,  
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze

Od lewej Patryk Hałaczkiewicz, Teresa Marcinów, Janusz Cieszyński,  
Łukasz Kasztelowicz, Bartłomiej Orzeł
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Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025
W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dwie szko-
ły oraz jedna placówka wychowania przedszkolnego z na-
szej gminy uzyskały wsparcie finansowe w formie dotacji 
– w ogólnej kwocie 21 200,00 zł. Środki przeznaczone są 
na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowa-
nia przedszkolnego, bibliotek szkolnych, a także zakup no-
wości wydawniczych i elementów wyposażenia do biblio-
tek szkolnych. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkła-
dowi własnemu Gminy, który wynosi 20% kosztów reali-
zacji zadania. Inicjatywa ma na celu edukację czytelniczą 
najmłodszych oraz rozwój zainteresowań i kształtowanie 
twórczych postaw dzieci i młodzieży.

Placówki, które uzyskały dofinansowanie:
1.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich  

– 9 600,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – 9 600,00 zł
3.  Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej  

w Gniechowicach – 2 000,00 zł

Szczepimy się!
Punkty szczepień przeciwko COVID-19 dostępne na tere-
nie Gminy Kąty Wrocławskie:

ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.
Kąty Wrocławskie, ul. Staszica, telefon: 71 316 60 21,  
71 316 60 22

DR EWA SPÓŁKA Z O.O.
Kąty Wrocławskie, ul. Brzozowa, telefon: 71 316 60 30

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIRMA LEKARSKA 
KAMA LEK. MED. MAREK SZEWCZYK, LEK. MED. KATARZYNA 
SZEWCZYK
Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja, telefon: 71 316 73 04

CERTAMED SPÓŁKA Z O. O.
Smolec, ul. Wierzbowa, telefon: 71 316 85 26, 71 316 85 30

Kąty Wrocławskie  
w pierwszej trójce najlepszych  
gmin na Dolnym Śląsku!
Gmina Kąty Wrocławskie uplasowała się na III miejscu w Rankingu Gmin Województwa 
Dolnośląskiego 2021 w kategorii gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Ranking zorga-
nizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i OKST im. Waleriana Pańki 
we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”
Gmina Kąty Wrocławskie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagro-
żenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 580 200,00 zł. 

Dofinansowanie otrzymać będzie można na sprzęt kom-
puterowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz 
niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdal-
ną, ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego 

oraz usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzę-
cie komputerowym zakupionym w ramach projektu. Kon-
kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców gminy Kąty Wrocławskie. W ramach naboru złożono 

prawie 400 oświadczeń osób zamieszkujących na tere-
nie Gminy Kąty Wrocławskie zainteresowanych otrzyma-
niem wsparcia. 
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2022 r.

Nagrodę odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło

FOT. MAREK KAŹMIERCZAK

Celem przeprowadzonej na podstawie danych statystycz-
nych i źródeł zewnętrznych analizy była ocena potencja-
łu, aktywności i wyników osiąganych przez gminy woje-
wództwa dolnośląskiego w sferze gospodarczej, społecz-
nej, środowiskowej i przestrzennej. Przy tworzeniu ran-
kingu pod uwagę brane były m.in. dane finansowe do-
tyczące gmin, dane demograficzne dotyczące wskaźnika 
migracji i przyrostu naturalnego, ale też dane poza staty-
styczne np. informacje z Ministerstwa Finansów, czy też 

z wyników egzaminów ósmoklasisty. „Cieszymy się, że 
organizatorzy oceniają nas za nasz rozwój, za nasze do-
świadczenie w pozyskiwaniu przedsiębiorców, przyciąga-
niu biznesu, a także tworzeniu dobrych warunków do ży-
cia dla mieszkańców. Na pewno bliskość Wrocławia rów-
nież powoduje to, że u nas chcą się osiedlać nowi miesz-
kańcy, a rdzenni mieszkańcy chcą wciąż mieć tu swoje 
centrum życiowe – mówił Julian Żygadło, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie.
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NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada to wyjątkowy dzień w kalendarzu każdego Polaka – dzień, w którym Polska po 123 latach powróciła na mapę świata.  
Tegorocznym, gminnym obchodom Narodowego Święta Niepodległości towarzyszyło wiele atrakcji.

Jeszcze w październiku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kątach Wrocławskich ogłosił konkurs na najpiękniej-
sze i najbardziej oryginalne patriotyczne nakrycie gło-
wy – „Niepodległa. Czapki z głów”, w którym udział mo-
gli wziąć wszyscy mieszkańcy naszej gminy w dwóch ka-
tegoriach: open oraz sołectwa.
Kolejnym wydarzeniem, poprzedzającym główne uroczy-
stości, było spotkanie autorskie z Arturem Guzickim, au-
torem książki „Podróże Misia Wojtka”. 10 listopada na tę 
niezwykłą lekcję o drodze do odzyskania niepodległości 
przez Polskę zostały zaproszone klasy III-V ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich.
Narodowe Święto Niepodległości w naszej gminie rozpo-
częło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła. Po mszy mieszkańcy prowadzeni 
rytmem pieśni patriotycznych wygrywanych przez Or-
kiestrę Dętą ze Smolca, w biało-czerwonym korowodzie 
z pocztami sztandarowymi na czele, udali się na kącki 
Rynek, gdzie odbyła się oficjalna część tegorocznych ob-
chodów. Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrow-
skiego, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Ju-
lian Żygadło wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej – An-
ną Skórczak, złożyli kwiaty pod pomnikiem.
Po przemowach okolicznościowych, mieszkańców za-
proszono do wspólnego śpiewania popularnych pieśni 
patriotycznych, po którym przyszedł czas na ogłoszenie 
wyników konkursu „Niepodległa. Czapki z głów”. W ka-
tegorii open zwycięzcą został Warsztat Terapii Zajęcio-
wej Centrum Pomocy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 
w Małkowicach, za wspaniałą pracę „Rondo niepodle-
głości – historia kołem się toczy”, zaś w kategorii sołec-
twa jury przyznało dwie nagrody ex aequo – dla Bog-
daszowic i Kębłowic. Niezmiernie nam miło, że uczest-
nicy konkursu wzięli udział w oficjalnej części uroczy-
stości i osobiście zaprezentowali wykonane przez sie-
bie kompozycje.
W programie dnia nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, 
w tym biało-czerwonych warkoczyków i tatuaży, malowa-
nia buziek oraz patriotycznych warsztatów, które odbyły 
się na kąckim Rynku oraz w Regionalnej Izbie Pamięci. Dla 
nieco starszych pasjonatów historii, Miłośnicy Ziemi Kąc-
kiej przygotowali także wyjątkową wystawę poświęconą 
polskim militariom oraz symbolom narodowym. W cen-
trum naszego miasta dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się wozy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu na-
szej gminy, stoisko 31. Batalionu Radiotechnicznego oraz 
WOPR. Po przejażdżce dorożką, w towarzystwie Józefa 
Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, uczestnicy 
mogli posilić się ciepłą grochówką.
Zwieńczeniem tegorocznych uroczystości był koncert 
patriotyczny połączony z wykładem historycznym. Jako 
pierwsi na naszej scenie zaprezentowali się młodzi piani-
ści, którzy na co dzień rozwijają swoje umiejętności pod 
czujnym okiem Pani Natalii Cziczerin. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy pieśń ludową „Kukułka”, utwór „Warszawski 
dzień”, a także kompozycje Fryderyka Chopina. Następ-
nie na scenie pojawili się wokaliści ze Studia Kreacji Mu-
zycznej GOKiS, którzy zaśpiewali utwory w aranżacjach 
instruktora, Pana Dariusza Orłowskiego. Usłyszeliśmy cu-
downe wykonania utworów: „Poranek”, „Trwoga”, „Ga-
węda o miłości do ziemi ojczystej”, „Gołębi song”, „Balla-
da o Wojtku”, „Miasto”, „Niebo złote ci otworzę” oraz „Hi-
storie zagubione”. Występy młodych artystów zostały na-
grodzone gromkimi brawami! W dalszej części wieczoru 
„O potędze Wojska Polskiego” opowiedział Leonard Mary-
nowski z Signum Polonicum, zaś po prezentacji na naszej 
scenie wystąpił Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA, który 
w 2019 r. za swoją działalność otrzymał odznakę hono-
rową „Zasłużony dla kultury polskiej” od Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i or-
ganizację gminnych obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości, składamy serdeczne podziękowania. Nie-
zmiernie nam miło, że Wy – drodzy mieszkańcy Gminy 
Kąty Wrocławskie – zechcieliście wspólnie z nami uczcić 
to wyjątkowe święto. Dziękujemy!
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Zewnętrzna perspektywa 
otwiera możliwości
Od października Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich doczekał się nowego dowodzącego. O pierwszych spostrzeże-
niach i planach na rozwój gminnej kultury i sport rozmawialiśmy z Pawłem Wybierałą, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

ROZMOWA Z
Pawłem Wybierałą
Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Nowa placówka, nowa gmina, nowi ludzie – jak odnaj-
duje się Pan w kąckim środowisku?
Cały czas jeszcze poznaję gminę – ludzi, instytucje, histo-
rię, środowisko. To jest taki „przywilej” osób z zewnątrz, że 
mogą zauważyć rzeczy, których miejscowi na co dzień już 
nie dostrzegają, bo widzą je ciągle, przyzwyczaili się, albo 
wydaje im się, że wszędzie jest przecież to samo. Miesz-
kam w Miliczu, czyli w Dolinie Baryczy słynnej ze Stawów 
Milickich, i sam czasem jestem zdziwiony, że gdzie indziej 
na polach nie widzi się dziesiątek żurawi, setek gęsi, nad 
wodą nie latają bieliki, a bocian czarny nie stoi przy dro-
dze. Pracując od zaledwie kilku tygodni w gminie Kąty Wro-
cławskie widzę bardzo ciekawą historię tej ziemi i związa-
ne z nią obiekty, bardzo mocny potencjał gospodarczy, 
a przede wszystkim wielu interesujących ludzi, których 
już zdążyłem poznać, aktywne organizacje pozarządowe 
i energię do działania. Słyszę o problemach, z którymi trze-
ba się w gminie uporać, ale – proszę mi wierzyć, a miałem 
możliwość patrzenia z perspektywy całego Dolnego Śląska 
– każda gmina i każdy powiat muszą sobie z czymś radzić. 
Mnie się tu podoba.

Od lat związany był Pan z Miliczem, skąd decyzja, żeby 
podjąć pracę w gminie Kąty Wrocławskie?
Burmistrz gminy ogłosił konkurs, a ja w tamtym czasie koń-
czyłem swój udział w dużym projekcie polegającym na bu-
dowie infrastruktury transportowo-turystycznej. Miałem 
też propozycję pracy w innej dolnośląskiej gminie (całkiem 
blisko Kątów Wrocławskich), ale gdy przeszedłem pomyśl-
nie postępowanie w Kątach, wybrałem to miejsce. Uwa-
żam, że w tej gminie jest bardzo duży potencjał, można 
realizować ciekawe pomysły, widziałem też energicznych 
i zdeterminowanych ludzi, którym zależy na rozwoju lo-
kalnej społeczności.

Mieszkańcy już od dłuższego czasu czekali na zmiany 
na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu. Oczekiwania w stosunku do nowego dyrektora 
są spore. Przed Panem z pewnością dużo wyzwań zwią-
zanych z zarządzaniem placówką, ale i stworzeniem in-
teresującej oferty programowej. Które doświadczenia 
zawodowe będą przydatne?
Od prawie 20 lat związany jestem z samorządem lokal-
nym: od gminy po samorząd województwa; od opisywania 
rzeczywistości jako lokalny dziennikarz, przez stanowiska 
urzędnicze, kierowanie gminną instytucją kultury, gminą, 
aż do pracy w zarządzie województwa. Od zawsze jestem 
też związany ze sportem – w wieku juniorskim wyczyno-
wo w WKS Śląsk sekcja zapasów w stylu wolnym w Miliczu, 
potem już amatorsko przez 20 lat grałem w brydża spor-
towego, a teraz strzelectwo dynamiczne w formule IPSC. 
Zresztą w Zarządzie Województwa odpowiadałem właśnie 
m.in. za sport. Znam też samorząd z perspektywy organi-
zacji pozarządowej, a ponadto jestem członkiem Zarządu 
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. To całkiem spory 
bagaż, z którego mogę czerpać. No i nie do przecenienia 
są ludzie, których przez te lata poznałem, z którymi współ-
pracowałem i na wsparcie których mogę liczyć w pracy dla 
gminy Kąty Wrocławskie.

Za Panem dwa miesiące pracy, organizacja pierwszej 
imprezy – obchodów 11-listopada. Z pewnością ma Pan 
już pierwsze spostrzeżenia, co funkcjonuje dobrze, a co 
wymaga poprawy?
Na pewno musimy cały czas poprawiać komunikację, i nie 
jest to tylko moja obserwacja, ale wniosek wynikający z wie-
lu uwag i opinii, jakie słyszałem. Do mieszkańców po prostu 
nie trafia, co GOKiS organizuje, jaką mamy ofertę. W pew-
nym stopniu wynika to ze stanu lokalnych mediów – inter-
netowych i papierowych. Ukazująca się co tydzień lokalna 
gazet (lub gazety), lokalny portal internetowy to pożytecz-
ne dla mieszkańców kanały informacyjne. W Kątach tego 

mi brakuje – może to jakieś pole do większego zaangażo-
wania gminy, jeżeli nie ma prywatnego podmiotu. Teraz 
musimy próbować docierać do mieszkańców, przebijając 
się przez dziesiątki stron, stronek i fanpage’y.
Nie ma też analizy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności, 
a przecież nasza oferta ma odpowiadać potrzebom miesz-
kańców. Chciałbym wyjść z naszą ofertą szerzej poza samą 
siedzibę GOKiS. Potrzebne jest też pilne uporządkowanie 
spraw organizacyjnych w GOKiS i powinniśmy to zakończyć 
do końca roku. Z pewnością w ostatnich latach brakowało 
również wizji rozwoju GOKiS, pomysłu i racjonalnie realizowa-
nego planu inwestycji. Bo dziś np. mamy na stadionie w Ką-
tach Wrocławskich nową bieżnię, ale zbudowanie jej przed 
modernizacją trybun i oświetlenia blokuje kolejne etapy.
Na plus trzeba zaliczyć – pomimo poważnych turbulen-
cji personalnych w jednostce w poprzednim okresie – lu-
dzi, którzy chcą się angażować, mają pomysły i lubią swoją 
pracę. Ofertę GOKiS współtworzą pedagodzy wysokiej kla-
sy, współpracujemy ze znakomitymi lokalnymi artystami. 
Gmina na pewno może się szczycić unikatową Regionalną 
Izbą Pamięci, której mogą zazdrościć dużo większe samo-
rządy. Jeszcze cenniejsza jest pasja osób, które zbudowa-
ły pokazywany tam zbiór, opisały go i dziś szerzą wiedzą 
o historii tej małej ojczyzny i ludzi, którzy mieszkali tu kie-
dyś i mieszkają dziś. To tylko niektóre z plusów.

Jak zamierza Pan zarządzać GOKiS-em? Czy będzie to 
kontynuacja strategii poprzedników, czy raczej cał-
kiem coś nowego? Czy czekają nas rewolucyjne zmiany?
Dziś budujemy strategię na najbliższe 3-4 lata. Dlatego za-
praszam wszystkich zainteresowanych, chętnych do współ-
pracy, działających na polu kultury i sportu, ale także lu-
dzi, którzy po prostu mają swoje przemyślenia i pomysły 
do dzielenia się nimi. Będzie to dla nas pewnego rodza-
ju drogowskaz – w którym kierunku mamy iść. Natomiast 
nie myślę o rewolucji, bo przecież nie wszystko trzeba 
zmieniać, wiele pomysłów sprawdziło się i trzeba je kon-
tynuować, rozwijać, pierwszy przykład z brzegu: spotka-
nia autorskie i warsztatowe organizowane przez bibliote-
kę. Przede wszystkim jednak pracownicy GOKiS, po wielu 
poprzednich niespokojnych miesiącach, potrzebują tro-
chę spokoju, stabilizacji i możliwości skupienia się na pra-
cy. Naprawdę dobre efekty już się pojawiają, a gwarantu-
ję, będzie ich znacznie więcej. Zmian będzie więc dużo, ale 
bez wywracania wszystkiego do góry nogami.

Wspomina się o rozdzieleniu sportu i kultury – jak wy-
glądać miałby ten podział?

Ostateczna decyzja w tym zakresie należeć będzie do Bur-
mistrza i radnych, ale w mojej opinii GOKiS jest już na ty-
le dużą instytucją, z wieloma obiektami i zadaniami do 
realizacji, że naprawdę trudno już łączyć w jednej insty-
tucji kulturę, sport i bibliotekę. Tym bardziej, że w przy-
szłym roku, najprawdopodobniej od 1 lutego, otwiera-
my w pełnym wymiarze filię w Smolcu zlokalizowaną na 
dworcu PKP.
Dziś jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach ewentu-
alnego podziału instytucji, przygotujemy taką koncepcję 
i przedstawimy ją Burmistrzowi. Jeżeli uzna, że to celowe 
działanie, pomysł trafi do Rady Miejskiej.

Pana zastępcą został Pan Paweł Pilski – mieszkaniec Ką-
tów i wieloletni pracownik GOKiS. Jak ocenia Pan wa-
szą współpracę?
Nie wiem, jaka jest jego opinia, mam nadzieję, że pozy-
tywna, ja się bardzo cieszę z naszej współpracy. Paweł jest 
naprawdę fachowcem i wiele projektów sportowych funk-
cjonujących w gminie trudno byłoby sobie wyobrazić bez 
niego. Mówię o sporcie, bo tak dziś wygląda nasz podział 
zadań, ale tak naprawdę przez wiele lat odnajdywał się  
na wszystkich polach pracy naszej placówki i jest jednym 
z filarów naszego zespołu.

Czy są imprezy, które znikną z kalendarza kąckich wyda-
rzeń? A może pojawią się nowe, całkowicie inne od do-
tychczasowych?
Mamy gotowy projekt kalendarza wydarzeń na przyszły 
rok, nie planujemy wykreślanie wydarzeń, szukamy moż-
liwości wprowadzenia nowych. Jednak do jego ostatecznej 
wersji musimy zaczekać na decyzję radnych o wysokości 
dotacji, jakiej gmina udzieli GOKiS-owi i wtedy przedsta-
wimy listę wydarzeń na rok 2022.

Jakie są Pańskie plany związane z dalszym pełnieniem 
funkcji Dyrektora, przynajmniej na ten najbliższy okres?
W najbliższych tygodniach przed nami 26 listopada koncert 
uczestników sekcji pianina, 5 grudnia Mikołaj, 11-12 grud-
nia Jarmark Bożonarodzeniowy – tym razem dwudniowy, 
19 grudnia koncert chóru Cantiamo Tutto, a oprócz tego 
gminne spotkanie opłatkowe i wydarzenia, których jeste-
śmy współorganizatorem, np. ze Stowarzyszeniem „Krzyś 
– Byś Kolorowo Żył” i rozgrywki ligowe naszych drużyn. Ma-
my więc przed sobą pracowity okres i zapraszam wszyst-
kich do skorzystania z naszej oferty, odwiedzania stron 
www i mediów społecznościowych, tam na bieżąco moż-
na poznać szczegóły.

WYWIAD
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 1.   Charakterystyczne słowiańskie laleczki 
o magicznej mocy

 2.   Nazwa programu dopłat do wymiany 
nieekologicznych źródeł ciepła „Czyste...”

 3.   np. walc, rumba, czy fokstrot
 4.  Słynny polski działacz niepodległościowy
 5.   Obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk 

plastycznych
 6.  Może być jedno lub wielorodzinny
 7.   Stojak, najczęściej na trzech nogach, 

wykorzystywany w czasie malowania obrazów
 8.  Zasłona przed insektami
 9.   Materiałowa chorągiew, jeden 

z najważniejszych symboli narodowych
 10.  W niej dzieci zdobywają wiedzę
 11.  Amatorski lub wyczynowy
 12.  Udzielany w Urzędzie Stanu Cywilnego
 13.  Nocne motyle

KRZYŻÓWKA

Motanki – słowiańskie lalki mocy

Kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywnie z Izbą Pamięci” do-
tyczyło tworzenia motanek – słowiańskich lalek dobrych 
życzeń. To doskonała lekcja tradycyjnych, ludowych ob-
rzędów i rękodzieła.
Rodzajów laleczek jest bardzo dużo – są to m.in. dziesię-
ciorączki, lichomanki, żarnuszki, czy żadanice. Wszystkie 
są wyjątkowe i niezwykłe – mają chronić przed złem, przy-
nosić pomyślność, spełniać ukryte życzenia. Ich cechą cha-
rakterystyczną jest również to, że nie posiadają twarzy. 
Miało to je ochronić przed złymi mocami. Lalki wykonu-
je się ręcznie, nie używając ostrych narzędzi. Igły czy no-

życe mogły „skaleczyć los”. W świat motanek wprowadzi-
ła Pani Małgorzata Hercuń, która przyciągała uwagę nie 
tylko opowieściami, ale i pięknym, tradycyjnym strojem. 
Każdy z uczestników miał za zadanie stworzenie laleczki, 
która w pełni odpowiadałaby jego oczekiwaniom. Jak się 
bowiem dowiedzieliśmy w przypadku motanek wszystko 
musi pasować, każdy szczegół musi być zgodny z oczeki-
waniami tworzącego. W innym razie lalka może nie speł-
nić powierzonego jej życzenia.
Pani Małgorzata pokazała uczestnikom technikę wykona-
nia lalek i czuwała nad przebiegiem procesu twórczego. 

Kąckie zabytki – kościół 
w Małkowicach
Kościół pw. Św. Trójcy wzniesiono na początku XV wie-
ku, na miejscu wcześniejszego obiektu wzmiankowanego 
w 1287 r. Świątynia w stylu gotyckim jest typowym kościół-
kiem parafialnym z tamtego okresu – jednonawowy z wy-
dłużonym, trójbocznie zakończonym prezbiterium. Dach 
dwuspadowy, nad prezbiterium – pięciospadowy, wieża 
z hełmem barokowym. Wewnątrz sklepienia krzyżowo-że-
browe, z gotyckimi zwornikami w prezbiterium. Baroko-
wy ołtarz główny powstał podczas częściowej przebudo-
wy w 1680 r. – centralną część zajmuje marmurowa rzeź-
ba Ukrzyżowania z 1730 r. Dwa ołtarze boczne pochodzą 
z tego samego okresu. W kościele znajdują się również ba-
rokowe organy, konfesjonał i wyposażenie – m.in. neoba-
rokowe rzeźby z XVIII wieku. W nawie głównej zachowały 
się epitafia: płyta nagrobna Absaloma Swobsdorfa, popier-
sie właściciela Małkowic, dwa neoklasycystyczne nagrobki 
w formie sarkofagów z obeliskami, portretami zmarłych 
i rzeźbami żałobnic przy urnach.

Światło i cień na paletach 
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wro-
cławskich, w ramach Studia Sztuki Wizualnej zorganizo-
wane zostały zajęcia malarskie dla dorosłych i nastolat-
ków, w czasie których miłośnicy sztuk pięknych, pod kie-
runkiem wrocławskiej malarki Jolanty Markowicz, od pod-
staw uczą się warsztatu. 
– Zajęcia powstały z myślą o mieszkańcach gminy, którzy 
marzą, aby realizować swoją pasję – mówi Jolanta Marko-
wicz. – Nie trzeba mieć żadnych podstaw, wystarczy dobry 
humor i trochę wrażliwości artystycznej. Każdego uczest-
nika zajęć prowadzę powoli, stopniowo zgłębiając tajni-
ki technik malarskich, tak by finalnie każdy zdolny był do 
samodzielnego namalowania obrazu. Na zajęcia kursan-
ci trafiają z różnych powodów. Jedni chcieliby podszko-
lić swoje umiejętności szykując się do egzaminów do li-
ceum plastycznego, inni traktują malarstwo jako hobby, 
jeszcze inni, a jest ich niemało, jako terapię zajęciową.  
- Kiedy wchodzę w świat kolorów, czas przestaje się liczyć 

– mówi Irena Witer. – To fantastyczny sposób na mądre 
spędzenie wieczoru i odpoczynek w dobrym towarzystwie: 
trochę zabawy, trochę relaksu. Takich parę godzin tylko dla 
mnie, z daleka od spraw, którymi żyję na co dzień.
– Dla mnie to szansa na spełnienie marzeń – mówi Ola Ki-
nast – przygotowuję się do egzaminów do liceum plastycz-
nego, gdzie trzeba wykazać się znajomością rysunku i ma-
larstwa, więc cieszę się, że mogę tu chodzić. 
Prowadząca zajęcia wrocławska malarka Jolanta Marko-
wicz, to doskonały przykład osoby, która miała odwagę 
zmienić swoje życie. Przez wiele lat pracowała we wro-
cławskich gazetach jako dziennikarka. Po przeprowadz-
ce na wieś postanowiła zmienić swoje życie. Ukończyła 
ASP we Wrocławiu w pracowni prof. Leszka Mickosia i za-
łożyła Pracownię Malarstwa Eksperymentalnego, w któ-
rej uczy niezwykłych technik malarskich. Dziś wystawia 
swoje obrazy w renomowanych przestrzeniach, na licz-
nych wystawach zbiorowych i indywidualnych, a jej pra-

ce znajdują się zarówno w kolekcjach polskich jak i za-
granicznych. Wszyscy, którzy chcieliby spróbować swo-
ich sił w tej trudnej materii, mogą się jeszcze zapisać.  
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godz. 17:00 do 
20:00 w GOKiS. Zapraszamy!

FOT.  WIESŁAW JUREWICZ
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Straszny listopadowy 
wieczór – gra terenowa 
w Regionalnej Izbie 
Pamięci
W Regionalnej Izbie Pamięci odbyło się nietypowe wyda-
rzenie, którego celem było przybliżenie uczestnikom jed-
nej z legend ziemi kąckiej – o zaginionej średniowiecznej 
wsi – Thiemdorf. Tłem dla zabawy były prawdziwe histo-
rie, ukryte w wiekowych eksponatach.
Śmiałkowie, którzy ukończyli co najmniej 10 lat, uzbroje-
ni w latarki, poszukiwali w Izbie Pamięci wskazówek, któ-
re miały ich doprowadzić do ukrytego przez pewnego po-
szukiwacza przygód, skarbu. Oczywiście poszukiwacz pró-
bował im przeszkadzać, strasząc zjawami, ruszającymi się 
obrazami i przeraźliwymi odgłosami. Zakodowane infor-
macje, ukryte klucze, zagadki do rozwiązania – wszystkie 
te elementy gry terenowej nie przeszkodziły uczestnikom 
dotrzeć do celu.
Choć zadanie nie było łatwe, to uczestnicy podzieleni na 
trzy grupy, odnaleźli skarb ukryty w zabezpieczonej ko-
dem skrzyni, ukrytej nieopodal Regionalnej Izby Pamięci.
Ogromne podziękowania należą się Martynie Pilskiej i Mał-
gorzacie Kowalik – za przygotowanie zagadek, materiałów, 
charakteryzację, efekty specjalne i główne role, jak rów-
nież Pawłowi Pilskiemu, za pomoc w przygotowaniu wy-
darzenia, oprawę audio-wizualną i wsparcie podczas re-
alizacji projektu. Event wsparła również Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Kątach Wrocławskich.
Zainteresowanie wydarzeniem przeszło najśmielsze ocze-
kiwania, długa była zarówno lista uczestników, jak i lista 
rezerwowa, dlatego zespół GOKIS już pracuje nad kolej-
ną edycją.

Historie opowiadane rysunkami
Kolejne warsztaty komiksowe, które odbyły się 18 listopa-
da w Regionalnej Izbie Pamięci, za nami. Było to już nasze 
ostatnie spotkanie rysunkowe w tym roku.
Tym razem uczestnicy mieli za zadanie stworzyć okład-
kę własnego komiksu. Pod czujnym okiem Pana Micha-
ła, jak zawsze powstały wspaniałe projekty. Dzieci do-
wiedziały się, jak wyglądają okładki znanych komiksów, 

czym przyciągnąć uwagę czytelnika i co na dobrej okład-
ce znaleźć się powinno. A po rysunkach, można było 
zwiedzić wystawę „Wspólne dziedzictwo” i odkryć jej 
tajemnice, zwłaszcza jeśli ktoś był u nas po raz pierw-
szy. Kolejne zajęcia z tego cyklu uruchomione zostaną 
po nowym roku. 
Szczegóły już wkrótce!

Bożonarodzeniowy 
jarmark

W dniach 11-12.12.2021 r. na kąckim Rynku planowany 
jest Jarmark Bożonarodzeniowy. Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem w wydarzeniu i wystawieniem swojego sto-
iska zachęcamy do przesłania karty zgłoszeniowej na ad-
res mailowy programowy@gokiskwr.pl do dnia 3.12.2021 r.  
do godz. 16:00. Szczegółowe informacje oraz karta zgło-
szeniowa do pobrania na stronie www.gokiskwr.pl w za-
kładce AKTUALNOŚCI.FOT. GOKIS

FOT. GOKIS
FOT. GOKIS

FOT. GOKIS
FOT. GOKIS
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Turniej Niepodległa Cup Kąty Wrocławskie 
W hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Ką-
tach Wrocławskich odbył się turniej piłkarski rozgrywany 
z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Turniej zorga-
nizowała Akademia Piłkarska 11, a uczestniczyło w nim  
6 drużyn. Na najmłodszych adeptów piłki nożnej czekały 

pamiątkowe medale. Ze względu na uroczysty charakter 
turnieju nie prowadzono klasyfikacji końcowej. 

W turnieju uczestniczyły zespoły: 
• Akademia Piłkarska 11 Kąty Wrocławskie 

• STS Sokół Smolec 
• Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica 
• UKS Akademia Piłkarska Bystrzyca Kąty Wrocławskie 
• MKS Kostomłoty 
• GOKIS Kąty Wrocławskie 

Kolejne medale 
w badmintona 
zdobyte
W dniu 14 listopada w Sobótce  odbył 
się Puchar Dolnego Śląska w badminto-
na w grach pojedynczych w kategoriach  
U9 i U1. 

Kąty Wrocławskie reprezentowało 6 zawodników. I tym 
razem nie zabrakło sportowych emocji, a nasi zawodni-
cy zaprezentowali świetną formę zdobywając dwa meda-
le: srebro i brąz. 

Jesienne nowości GOKIS
Z początkiem jesieni, w ofercie Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, znala-
zły się trzy nowości dla mieszkańców naszej gminy 
idealne na długie jesienno-zimowe wieczory i odro-
binę aktywności:
•  Aqua Fitness – zajęcia, które nie tylko pozwalają zgu-

bić zbędne kilogramy, ale także wzmacniają wszystkie 
mięśnie, poprawiają ogólną kondycję i sprawność fi-
zyczną. Podczas ćwiczeń w wodzie całe ciało pracuje 
w odciążeniu, tym samym występuje znikome ryzyko 
kontuzji przy jednoczesnym większym wysiłku fizycz- 
nym;

•  Latin Dance Ladies – to nauka tańców latynoamery-
kańskich solo, ćwiczeń cardio oraz gracji i kobiecych 
ruchów w jednym. Zajęcia dedykowane są paniom 
– czas na ruch, relaks i taniec w miłej atmosferze;

• Nauka Tańca Towarzyskiego – w tym tańców stan-
dardowych i latynoamerykańskich oraz nauka tańca użyt-
kowego – Discofox – to doskonała możliwość zamiany hob-
by na próbę sił na tanecznym parkiecie.
Niezmiernie nas cieszy, że wszystkie w/w aktywności spotka-
ły się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkań-
ców gminy. Zaglądajcie na naszą stronę www.gokiskwr.pl  
oraz na nasz fanpage na Facebooku.

Nowy reprezentant w kadrze
Takimi informacjami uwielbiamy się z Wami dzielić! Roz-
piera nas ogromna duma! 
Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej powołał zawodnika SPR 
GOKIS Kąty Wrocławskie – Marcina Dragona – na konsul-

tację Kadry Wojewódzkiej Młodzików, która odbyła się  
w Trzcielu w dniach 05-07.11.2021 r.
Marcinowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia! 
Trzymamy mocno kciuki za sukcesy sportowe!

FOT. GOKIS

FOT. MIROSŁAW RZEPKA

FOT. GOKIS
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