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Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej.
Przypominamy, że od 1 lipca 
2021 roku w środy wydłużone 
zostały godziny pracy 
Urzędu Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich. Urząd czynny jest 
do godziny 17.00.
Aktualne 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

Wyrazy 

głębokiego współczucia 

Rodzinie i bliskim

Jana  
Latkowskiego

wieloletniego pracownika

Urzędu Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie

składają

Burmistrz Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie, 

Julian Żygadło 

wraz z pracownikami 

Urzędu Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie

Nieruchomości 
przeznaczone  
do dzierżawy
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie działając na 
podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) 
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyj-
nej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
na okres 21 dni, od dnia 27.09.2021 r. do dnia 18.10.2021 
r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy na okres do 3 lat, o numerach:
•  GiGP.6845.4.2021/3 dotyczący części dz. nr 91/28 

AM-5 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie, KW nr 
WR1S/00025019/4, przeznaczonej na poprawę zagospo-
darowania nieruchomości sąsiedniej, o pow. 334 m² staw-
ka czynszu miesięcznego wynosi 56,78 zł.

•  GiGP.6845.12.2021/3 dotyczący części dz. nr 76/2 
AM-19 położonej w obrębie Kąty Wrocławskie, KW nr 
WR1S/00025019/4, przeznaczonej pod uprawę roślin 
jednorocznych, o pow. 1200 m² stawka rocznego czyn-
szu wynosi 216,00 zł.

•  GiGP.6845.10.2021/2 dotyczący części dz. nr 13/7 położo-
nej w obrębie Bogdaszowice, KW nr WR1S/00023417/0, 
przeznaczonej pod uprawę roślin jednorocznych, o pow. 
240 m² stawka rocznego czynszu wynosi 43,20 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami tel. 71 390 72 39.

Konsultacje społeczne  
projektu Strategii Rozwoju  
Powiatu Wrocławskiego

W związku z dynamicznym rozwojem oraz koniecznością 
określenia nowych celów strategicznych dla Powiatu Wro-
cławskiego, opracowywana jest aktualnie Strategia Rozwo-
ju Powiatu Wrocławskiego do roku 2030.
Zgodnie z ideą wielosektorowego partnerstwa, która przy-
świeca działaniom Powiatu Wrocławskiego, składową opra-
cowywanego dokumentu stanowią opinie mieszkańców. 
W związku z tym ogłoszone zostały konsultacje społeczne 
projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego. Kon-
sultacje potrwają do 8 października br. W tym czasie każ-
dy mieszkaniec Powiatu Wrocławskiego może zapoznać się 
z projektem Strategii oraz wnieść swoje uwagi do jego treści.
Projekt Strategii oraz szczegóły dotyczące konsultacji spo-
łecznych dokumentu dostępne są na stronie BIP Staro-
stwa Powiatowego we Wrocławiu w zakładce Konsulta-
cje społeczne.

https://powiatwroclawski.bip.net.pl
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Remont ulicy Szafranowa  
w Kątach Wrocławskich
Ze względu na niekorzystne prognozy pogodowe przyspie-
szony został start robót modernizacyjnych na ul. Szafra-
nowej w Kątach Wrocławskich. Dzięki temu wszystkie za-
planowane prace zostały już ukończone. 

Zadanie polegało na wykonaniu wzmocnienia nawierzch-
ni jezdni poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie 
emulsją i grysami.
Modernizacją została objęta ulica na całej długości.

Remont drogi 
Gniechowice 
– Górzyce

Trwają końcowe prace odbiorowe dla zadania pn: „Re-
mont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice – Górzy-
ce”. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na kwotę 235.597,06 zł.
W ramach prowadzonych działań wykonano remont dro-
gi gminnej Gniechowice – Górzyce długości 2.502 m o na-
wierzchni asfaltowej. Zakres prac obejmował sfrezowa-
nie istniejącej nawierzchni, naprawę pobocza wzmoc-
nionego, odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej, re-
mont istniejącej studni kanalizacji deszczowej oraz prze-
łożenie chodnika.

Remont drogi w Jurczycach
Zakończone zostały prace związane z budową nakładki 
asfaltowej w Jurczycach. Modernizacja nawierzchni jezdni 
objęła odcinek ok. 370mb, a całość przystosowana została 
do poruszania się pojazdów powyżej 3,5 tony.

Zastosowane rozwiązania miały głównie na celu popra-
wę dojazdu do oczyszczalni ścieków oraz utworzone-
go tam Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych ( PSZOK)

Inwestycje w sport i rekreację
W ramach inicjatyw lokalnych wykonane zostały dwa za-
dania, mające na celu poprawę warunków na lokalnym 
boisku w Sadkowie. 

W ramach podjętych działań zakupione i zamontowane 
zostały wiaty stadionowe oraz postawione piłkochwyty na 
boisku sportowym w Sadkowie.

Poprawa bezpieczeństwa drogowego 
w Sośnicy
Stale podejmowane są działania, mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa i komfortu na drogach. Zakończone zo-
stały prace modernizacyjne nawierzchni jezdni w Sośnicy. 

W ramach podjętych działań wykonane zostało wzmoc-
nienie podbudowy tłuczniowej oraz nakładka asfaltowa 
na odcinku 88 mb.
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Czas na głos seniorów
Przygotowanie fundamentów dla trwałego partnerstwa pomiędzy środowiskiem senio-
rów a samorządem powiatowym – to główny cel Forum Seniorów Powiatu Wrocław-
skiego, które odbyło się 24 września br., w Powiatowym Centrum Usług Społecznych 
w Kątach Wrocławskich.

Do udziału w spotkaniu zostało zaproszonych ponad 50 
seniorów, reprezentujących wszystkie gminy Powiatu Wro-
cławskiego. Władze Powiatu Wrocławskiego na spotkaniu 
reprezentował starosta Roman Potocki, wicestarosta An-
drzej Szawan, członkowie Zarządu – Barbara Kosterska 
i Wiesław Zając, a także przewodniczący Rady Powiatu 
Wrocławskiego Piotr Chmurzyński oraz sekretarz Powia-
tu Anna Żygadło. Swoją obecnością zaszczyciła Forum tak-
że Posłanka na Sejm RP Agnieszka Soin.
Podczas Forum miała miejsce bardzo wzruszająca uro-
czystość – dwie seniorki z Gminy Kąty Wrocławskie ode-
brały z rąk starosty specjalne podziękowania i gratulacje 
– Ewa Walerzak, Prezes Stowarzyszenia Krzyś-Byś Koloro-
wo Żył, za objęcie funkcji Członkini Zarządu Ogólnopol-
skiego Porozumienia Rad Seniorów oraz Halina Wiśniow-
ska za wyróżnienie w pierwszej edycji krajowego konkur-
su „Srebrny Laur”.
Formalnym potwierdzeniem woli zawiązania partner-
stwa społeczno-publicznego w obszarze polityki senioral-

nej podczas spotkania było podpisanie Deklaracji Współ-
pracy przez przedstawicieli władz Powiatu Wrocławskiego 
i reprezentantów środowisk senioralnych.
– Chcielibyśmy zainspirować naszych seniorów do powo-
łania w przyszłości Powiatowej Rady Seniorów – mówi sta-
rosta Roman Potocki. – Zyskalibyśmy w ten sposób bar-
dzo ważnego partnera i doradcę w obszarach, związanych 
z polityką senioralną. Poprzez wspólne działania chcieli-
byśmy przyczynić się do zapewnienia godnego życia naj-
starszym mieszkańcom powiatu wrocławskiego, trosz-
cząc się o ich zdrowie oraz aktywność, zarówno w sferze 
fizycznej, jak i mentalnej. Doceniając potencjał seniorów, 
wyrażający się ich bogatym doświadczeniem i wiedzą, bę-
dziemy starali się dążyć do ugruntowania ich pozycji do-
radczej w procesach decyzyjnych na poziomie powiatu. 
Jest to bardzo ważny element naszej strategii społecznej 
w kontekście wyzwań demograficznych, związanych cho-
ciażby z tzw. starzeniem się społeczeństwa – dodaje sta-
rosta Roman Potocki.

STOP 
Przemocy
Na przemoc, zwłaszcza w stosunku do naj-
młodszych, nigdy nie powinno być zgody. 
W naszej gminie cyklicznie podejmowane 
są działania, których celem jest zapobie-
ganie temu zjawisku. 

Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej reali-
zowany jest obecnie projekt badawczy, dotyczący prze-
mocy w rodzinie. W związku z tym mieszkańcy proszeni 
są o udział w anonimowym badaniu.
Wyniki ankiety pozwolą opracować Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie 
na lata 2022 – 2024.
Zachęcamy do wypełnienia krótkiej, w pełni anonimowej 
ankiety. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: ht-
tps://katywroclawskie.webankieta.pl/

Sadza płonie,  
czad zabija,  
żyj!
Trwa kampania społeczna „Sadza płonie. 
Czad zabija. Żyj!” pod patronatem Między-
wojewódzkiego Cechu Kominiarzy. 

Kampania jest adresowana do 
właścicieli, zarządców i użyt-
kowników budynków. Celem 
akcji jest edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego i eliminacja niebezpie-
czeństw związanych ze smo-
giem, zaczadzeniami i poża-
rami, których główną przyczy-
ną są źle eksploatowane lub 
zaniedbane przewody komi-
nowe i urządzenia grzewcze. 
Należy pamiętać, że prawidło-
wo wykonany komin z certyfi-
kowanych materiałów, regu-
larnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie 
służyć przez dziesięciolecia. Z kolei brak systematycznego 
oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów ko-
minowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to 
główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z ty-
tułu powstałej szkody. Międzywojewódzki Cech Kominia-
rzy służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodny-
mi i profesjonalnymi firmami kominiarskimi.

Profilaktyka antynowotworowa  
od najmłodszych lat
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie we współpra-
cy z Narodowym Instytutem Onkologii działającym przy 
Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Instytucie 
im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie przystąpił 
do ogólnopolskiego programu zwiększania świadomo-
ści społecznej na temat czerniaka poprzez popularyza-
cje metod skutecznej profilaktyki antynowotworowej 
wśród młodzieży.
Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Charaktery-
zuje się bardzo agresywnym wzrostem oraz wczesnymi 

i licznymi przerzutami, które są trudne w leczeniu farma-
kologicznym. To oznacza, że czerniak szybko przechodzi 
z choroby miejscowej, rozwijającej się w jednym miejscu 
na skórze, w postać rozsianą tzw. uogólnioną.
Dzięki edukacji onkologicznej młodzieży możemy podnieść 
poziom świadomości zdrowotnej polskiego społeczeństwa 
i doprowadzić do zahamowania wzrostu zachorowań na 
czerniaka. W ramach programu zorganizowane będą za-
jęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych klas 7 
i 8 na temat profilaktyki czerniaka i samobadania.

Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego

Pani Ewa Walerzak odbiera nagrodę z rąk Starosty Powiatu Wrocławskiego  
Romana Potockiego

Pani Halina Wiśniowska odbiera nagrodę z rąk Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego  
Andrzeja Szawana 

FOT. STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU

FOT. STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU

FOT. STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU
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Niewątpliwie na ten sukces 
zapracowała załoga 
Przedszkole nr 2 to część nowo otwartego zespołu Przedszkolno-Żłobkowa przy ulicy Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Wraz  
z początkiem września rozbrzmiały w nim radosne, dziecięce głosy, a sale wypełniły się podopiecznymi. O wyzwaniach związanych 
z nową placówką rozmawialiśmy z Alicją Szymańską, Dyrektor Przedszkola nr 2 przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich.

ROZMOWA Z
Alicją Szymańską
Dyrektor Przedszkola nr 2 przy ul. Sybiraków w Kątach 
Wrocławskich

Początek nowego roku szkolnego przyniósł wiele zmian 
– nowa placówka, nowa funkcja, nowe wyzwania. Co 
skłoniło Panią, aby zdecydować się na przyjęcie roli 
dyrektora nowo wybudowanego Przedszkola Publicz-
nego nr 2 w Kątach Wrocławskich?
To prawda, nowy rok szkolny zaczęłam zupełnie inaczej. 
Pierwszy września już nie jako nauczyciel, a dyrektor wi-
tałam swoich podopiecznych w nowo otwartej placów-
ce. Nie ukrywam, że decyzja o przyjęciu funkcji kierow-
niczej nie została podjęta przeze mnie ad hoc. W związ-
ku z tym, że pochodzę z rodziny nauczycielsko-dyrektor-
skiej bardzo poważnie podeszłam do tematu. Uważam, 
że jestem właściwą osobą z odpowiednimi kwalifikacja-
mi oraz zmysłem kierowniczym do pełnienia tej funkcji. 
Dodatkowo jestem przekonana, że wykorzystam wszyst-
kie swoje możliwości i cały potencjał, aby Przedszkole 
Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich funkcjonowało 
na najwyższym poziomie, a dzieci oraz ich opiekunowie 
byli w stu procentach zadowoleni z pracy dydaktycznej 
moich nauczycieli.

Kieruje Pani dużą placówką, jak zarządza się przed-
szkolem?
Zarządzanie przedszkolem, czyli budynkiem, kadrą peda-
gogiczną oraz pracownikami administracji i obsługi wy-
maga ogromnego zaangażowania, dbania o najmniejsze 
szczegóły. To praca, w której się spełniam i realizuję wła-
sne marzenia, dążąc do doskonałości.

Przedszkole to duża inwestycja, która została zreali-
zowana i odebrana w bardzo szybkim tempie. Z jaki-
mi problemami zetknęła się Pani na początku swo-
jej kariery jako dyrektor nowej placówki przy uli-
cy Sybiraków?
Przedszkole powstało raptem w rok i - moim zdaniem - 
jest to piękny, majestatyczny obiekt, który ma wiele do 
zaoferowania swoim użytkownikom. Z pewnością różne-
go rodzaju problemy jeszcze się pojawią, natomiast ja, na 
starcie swojej kariery dyrektorskiej, spotkałam się jedynie 
z życzliwością oraz uprzejmością, a także pomocą osób, 
które przedszkole to tworzyły. Począwszy od Pana Bur-
mistrza Juliana Żygadło, Wydziału Inwestycji Urzędu Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie, urzędników Urzędu Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie, Zespołu Obsługi Jednostek 
Oświatowych, poprzez wykonawców, podwykonawców, 
radnych Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, a nawet 
dyrektorów innych placówek oświatowych w naszej gmi-
nie oraz wiele innych osób. Mam nadzieję, że znajdzie się 
kiedyś możliwość odwdzięczenia się za ich dobre serca.

Z pewnością oddanie przedszkola w terminie było 
dużym wyzwaniem, jednak już 1 września w murach 
przedszkola zagościły pierwsze dzieci. Co zdecydowa-
ło o tym sukcesie?
Niewątpliwie na ten sukces zapracowała załoga Przed-
szkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich. Każdego 
dnia utwierdzam się w przekonaniu, iż wybór grona pe-
dagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi to 
strzał w dziesiątkę. Te osoby są wyjątkowo zaangażowa-
ne w swoją pracę, kreatywne, pomocne. Tworzymy zgra-
ny zespół, uśmiechnięty i prężnie działający, by dawać sa-
tysfakcję swoim wychowankom i podopiecznym z każdego 
dnia w placówce. Jesteśmy po to, by dzieci czuły się u nas 
jak w domu. Tego sobie życzę.

Dużo się mówi o rekrutacji dzieci do przedszkoli, a ilość 
miejsc stanowi niekiedy temat do dyskusji. Placów-
ka przy Sybiraków przystosowana została do przyję-
cia 200 dzieci przedszkolnych i 50 żłobkowych. Jak wy-
gląda zainteresowanie tymi miejscami?
Zainteresowanie naszym przedszkolem jest ogromne. To 
bardzo cieszy. Myślę, że Dzień Otwarty, który zorganizo-

waliśmy pod koniec sierpnia pozwolił rodzicom odkryć 
uroki tego miejsca. Wierzę głęboko, że jako grono peda-
gogiczne udowodniliśmy również, iż każdy maluch mo-
że czuć się tu bezpiecznie i znaleźć tysiące powodów, by 
chcieć pozostać z nami jak najdłużej. 

Placówka jest bardzo nowoczesna, co wyróżnia ją na 
tle innych przedszkoli publicznych i co oferuje dzie-
ciom i ich rodzicom?
Zanim objęłam funkcje kierowniczą Przedszkola Publicz-
nego nr 2 niejednokrotnie spotkałam się z opiniami, iż jest 
to obiekt wybudowany na bardzo wysokim poziomie. Po-
twierdzam ten fakt. Mam zaszczyt być dyrektorem placów-
ki, która wyposażona została miedzy innymi w nowocze-
sne urządzenia. Mam tu na myśli choćby tablice multime-
dialne, rzutniki, klimatyzację, rolety, monitoring czy system 
alarmowy. Pochwalić można także zaplecze gastronomicz-
ne, dzięki któremu gotujemy smacznie, zdrowo i energo-
oszczędnie. Sale naszego przedszkola są przestronne, ja-
sne, każda ze swoją łazienką, toaletą przystosowaną dla 
najmłodszych oraz zapleczem. Dodatkowo na szczególną 
uwagę zasługuje sala wielofunkcyjna, wyposażona w sze-
ścian – konstrukcję rozwijającą sportowo, a także magicz-
ny dywan, który jest ciekawą odskocznią od codziennych 
zabaw, a który dostarcza przedszkolakom mnóstwa frajdy.
Nie można zapomnieć również o sali widowiskowej, któ-
ra już niebawem posłuży nam jako miejsce wyjątkowych 
uroczystości. Kolejnym atutem tego miejsca jest ogrom-

ny plac zabaw, wykonany z największą starannością. Jako 
ciekawostkę dodam, iż posiadamy nawet warzywniaczek, 
dzięki któremu dzieci mogą poczuć się jak mali ogrodni-
cy i pod czujnym okiem wychowawczyń sadzić oraz pielę-
gnować różnego rodzaju rośliny. Myślę, że mogłabym jesz-
cze wymienić wiele innych elementów, które sprawiają, 
że przedszkole Publiczne nr 2 w Katach Wrocławskich to 
zdecydowanie nowoczesna placówka na miarę XXI wieku.

Jakie są Pani plany związane z dalszym pełnieniem 
funkcji dyrektora przedszkola?
Planów i marzeń związanych z tym miejscem posiadam spo-
ro, mam nadzieję, że wystarczy mi czasu, by je wszystkie 
zrealizować. Jednym z nich na pewno jest ogromne przed-
sięwzięcie proekologiczne. Noszę się z zamiarem wyposa-
żenia obiektu w panele fotowoltaiczne, dzięki którym na-
sze przedszkole będzie przyjazne nie tylko dzieciom, ale 
i środowisku. Z praktycznego punktu widzenia inwestycja 
ta w perspektywie pozwoliłaby obniżyć koszty utrzymania 
obiektu. Z dużo mniej kosztownych pomysłów „chodzi mi po 
głowie” nadanie imienia placówce, zorganizowanie konkur-
su na logo przedszkola czy wzbogacenie bazy specjalistów, 
terapeutów i językowców oraz poszerzenie oferty zajęć do-
datkowych. Sporo pracy za nami, ale jeszcze więcej wciąż na 
nas czeka. Jednak zespół, który tworzy tę placówkę gotowy 
jest na wszelkie wyzwania. Razem na pewno nam się uda.

Dziękuję za rozmowę.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło oraz Alicja Szymańska, Dyrektor Przedszkola nr 2 w Kątach Wrocławskich
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Święto Plonów 2021  
w Kątach Wrocławskich
Odświętne stroje, kolorowe wieńce, owoce pracy lokalnych rolników, a wszystko to w promieniach ciepłego, wrześniowego słońca 
i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Smolca. Tegoroczne obchody Święta Plonów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
i zgromadziły tłumy mieszkańców z całej gminy i okolicznych miejscowości.

Dożynki Gminne 2021 w Kątach Wrocławskich rozpoczę-
ły się tradycyjną mszą dożynkową w kościele parafialnym 
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich. 
Uroczystą liturgię poprowadził proboszcz ks. Krzysztof 
Tomczak. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
Julian Żygadło otrzymał chleb z rąk Starosty i Starościny 
tegorocznych dożynek, a następnie przekazał go księdzu 
proboszczowi, który rozpoczął mszę dziękczynną w ho-
norowej asyście członków Wrocławskiego Klubu Polskiej 
Sztuki Walki Signum Polonicum w Kątach Wrocławskich.
Po ceremonii Misterium Chleba z udziałem władz mia-
sta i gminy, korowód dożynkowy prowadzony przez Or-
kiestrę Dętą ze Smolca oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie Juliana Żygadło, Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Annę Skórczak, Starostę dożynek Janusza Bro-
nowickiego, Starościnę dożynek Dianę Kuszyńską oraz 
pełniącego obowiązki Dyrektora GOKiS Czesława Smo-
larskiego przeszedł ulicami miasta pod scenę plenero-
wą przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie na-
stąpiło oficjalne otwarcie imprezy, przemówienia i dal-

sza część uroczystości dożynkowych. Oprócz dużej licz-
by mieszkańców w wydarzeniu udział wzięli zaproszeni 
goście w tym m.in. Starosta Powiatu Wrocławskiego Ro-
man Potocki, Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego An-
drzej Szawan, Radni Rady Miejskiej, Radni Powiatu Wro-
cławskiego, Burmistrz Siechnic Milan Ušák, Sołtysi Gmi-
ny Kąty Wrocławskie oraz Przewodniczący Rad Osiedlo-
wych w Kątach Wrocławskich.
W programie nie zabrakło typowych ludowych akcentów. 
Oprócz tradycyjnego konkurs na najpiękniejszy wieniec 
i kosz dożynkowy, uczestnicy mogli posłuchać utworów 
zespołów ludowych „Folkąty” oraz zespołu MOKOSZA. 
Na stoiskach wystawienniczych skosztować było można 
lokalnych produktów i poznać regionalne wyroby. Nie 
zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, którzy pod 
okiem profesjonalnych animatorów mogli poznać tajniki 
warsztatów rękodzielniczych oraz różnego rodzaju tech-
nik plastycznych. Na wielbicieli militariów czekały z kolei 
stoiska wojskowe z wystawą sprzętu wojskowego i sze-
regiem zadań dla śmiałków. Na zakończenie uroczysto-

ści wszyscy zgormadzeni mogli pobawić się przy piosen-
kach zespołu LOKA i usłyszeć takie hity, jak „Dobra, do-
bra, dobra”, czy „Oprócz błękitnego nieba” w wykonaniu 
zespołu GOLDEN LIFE.
– Dożynki, zwane Świętem Plonów, to doskonała okazja, 
by kultywować tradycyjne staropolskie zwyczaje i obrzę-
dy związane z podziękowaniami za zebrane plony. To 
również dobry moment, by wyrazić słowa uznania dla 
wszystkich rolników, sadowników, ogrodników i osób 
zaangażowanych w rozwój wsi, jakże istotnego elemen-
tu naszego regionu. Procedury, technologie związane 
z produkcją żywności ulegają zmianie, ale zawsze naj-
ważniejszy będzie człowiek. I o tym nie wolno zapomi-
nać. Zwłaszcza dzisiaj w zindywidualizowanym i spolary-
zowanym świecie tego typu uroczystości integrują. I my-
ślę, że również dzięki temu zasypujemy chociaż trochę po-
działy, które są pomiędzy niektórymi z nas. Cieszę się, że 
mogłem w uczestniczyć w tym wydarzeniu w tak wyjątko-
wej roli, jaką jest rola Gospodarza – mówi Julian Żygadło,  
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
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Ludowe akcenty muzyczne w postaci przeglądu zespołów ludowych „Folkąty”

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło Ulicami miasta przeszedł uroczysty pochód 
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Burmistrz Julian Żygadło przekazuje chleb dożynkowy na ręce księdza proboszcza Krzysztofa Tomczaka Przeprowadzono tradycyjny konkurs na wieniec i kosz dożynkowy

Tegoroczne wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców

Brązowi medaliści Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej odebrali gratulacje z rąk Burmistrza Juliana Żygadło  
oraz Zastępcy Burmistrza Patryka Hałaczkiewicza

Imprezę uświetnił koncert zespołu LOKA oraz GOLDEN LIFE

Uroczysty pochód dożynkowych wieńców i koszy

Starosta dożynek Janusz Bronowicki i Starościna dożynek Diana Kuszyńska przekazują dożynkowe dary na ręce  
Burmistrza Juliana Żygadło

Wśród atrakcji nie zabrakło również akcentów militarnych
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Lato w mieście z Eco Studio na Sprzątanie 
świata z laureatami konkursu
W Warszawie odbył się Wielki Finał akcji „Lato w mieście z Eco Studio na Sprzątanie świa-
ta”. Głównymi bohaterami wydarzenia byli: Kinga Sawczuk i Kuba Adamiak – ambasa-
dorzy projektu edukacyjno – ekologicznego realizowanego w ramach publicznych kam-
panii edukacyjnych organizacji odzysku ELECTRO-SYSTEM. Z koncertem wystąpiła Rok-
sana Węgiel, którą supportowała Natalka Pawelska. Wśród nagrodzonych uczestników  
nie zabrakło również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich. 

Wielki Finał ogólnopolskiego konkursu dla szkół „Lato 
w mieście z Eco Studio” przypadł w czasie akcji Sprząta-
nie Świata. Ta międzynarodowa kampania, znana też ja-
ko „Clean Up The World”, odbywa się co roku w trzecim 
tygodniu września. W czasie finału w akcję sprzątania 
świata włączyły się gwiazdy zaangażowane ekologicznie 
oraz uczniowie szkół z całej Polski, którzy uczyli się jak 
prawidłowo postępować z elektroodpadami. Do War-
szawy zawitali również uczniowe z naszej Gminy – zdo-
bywcy I miejsca – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kątach Wrocławskich. Zwycięzcy pozyskali dla swo-
jej szkoły tablicę interaktywną. Zwycięskie szkoły z Ką-
tów Wrocławskich, Kazimierza Dolnego, Grodziska Ma-
zowieckiego i Bryńska otrzymały nie tylko nagrody rze-
czowe, ale też miały okazję poznać osobiście Roksanę 
Węgiel, Kingę Sawczuk, Kubę Adamiaka i innych influen-
cerów uczestniczących w zorganizowanym Wielkim Fi-
nale „Lato w mieście z Eco Studio na Sprzątanie świata”. 
Podczas wydarzenia „Lato w mieście z Eco Studio” na 
Sprzątanie świata można było spotkać się ze mną i Ku-
bą Adamiakiem, z którym od ponad roku tworzę eduka-
cyjne filmiki wideo na vloga Eco Studio. Bardzo czekałam 
na spotkanie z moimi fanami i laureatami konkursu. To 
był bardzo wesoły dzień! Można było przybić piątkę z ma-
skotkami projektu – Smartim i Lodzią, wziąć udział w qu-
izach ekologicznych z eko nagrodami i w zabawie edu-
kacyjnej przy dmuchańcu – bramce celnościowej. Wszy-
scy doświadczyli praktycznej lekcji o ekologii – podkreśla 
Kinga Sawczuk, ambasadorka projektu, gwiazda obecnej 
edycji programu „Taniec z Gwiazdami”.
Na scenie wystąpiła Natalka Pawelska – uczestniczka 
programu „The Voice Kids”, która z uwagi na talent mu-
zyczny ma szansę pójść drogą idolki wszystkich dzie-
ci i młodzieży – Roksany Węgiel. Nic dziwnego, że naj-
większą atrakcją wielkiej ekologicznej imprezy był kon-
cert akustyczny zwyciężczyni Eurowizji Junior w 2018 
roku i zwyciężczyni programu „The Voice Kids” – Roksa-
ny Węgiel „Roxie”.

Kąckie Zabytki 
– Pałac 
w Krobielowicach
Pałac położony jest w południowej części 
wsi. Poprzedza go folwark z końca XIX wie- 
ku, a od strony wschodniej zobaczyć moż-
na zabudowania gospodarcze z końców-
ki lat 70-tych XVIII wieku. Za pałacem do 
dziś zachował się podłużny staw – jedyny 
z zespołu stawów rybnych istniejących  
w XVIII wieku. 

Pierwszy raz wzmiankowano siedzibę pańską – munitio 
w 1349 r. Na jej miejscu postawiono renesansowy dwór 
opatów w latach 1570-80. Za czasów opata Georga Scul-
tetusa wybudowano bądź przebudowano dwór. Obec-
nie pierwotny dwór stanowi północno-zachodnie skrzy-
dło. Opat Karol Keller w latach 1699-1704 zlecił gruntow-
ną przebudowę pałacu, w wyniku której do istniejącego 
budynku dobudowano kolejne trzy skrzydła, tworząc we-
wnętrzny dziedziniec ozdobiony dwukondygnacyjnymi 
krużgankami. Na architekturę pałacu wpłynęła sekulary-
zacja, w 1810 roku zmieniono wystrój wnętrz, wymieniono 
okna i drzwi. Kaplica, znajdująca się w rogu lewego skrzy-
dła, przekształcona została w stodołę. Do 1812 roku za-
chowany został jeszcze ołtarz. 
Potomkowie generała przebudowali rezydencję w stylu 
neorenesansowym. Zmiany są widoczne głównie w bry-
le zewnętrznej – dodano trzy wieżyczki narożne na pla-
nie okręgu, loggię przy skrzydle pd-zach i ryzalit w skrzy-
dle pn-zach z tarasem. Rozbudowano dach z facjentami. 
W latach 1938-1939 r. prowadzono prace konserwatorskie 
i budowalne – rozebrano wieżę od strony północnej, prze-
budowano ryzalit i zamieniono układ wnętrz. Opuszczona  
przez Blücherów w 1945 r. rezydencja popadła w ruinę. 
Od 1989 r. właścicielem został UMiG Kąty Wrocławskie. 
W wyniku przetargu w latach 90. XX w. pałac odkupił 
potomek rodu Potockich i Blücherów, który przywrócił 
mu dawną świetność. Remont trwał od 1992 do 1995 r. 
Obecnie istnieje tu hotel z centrum konferencyjnym i po-
lem golfowym.

Ahoj  przygodo!
Wtorkowe popołudnia w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Kątach Wrocławskich to 
podróże po krajach europejskich w ramach 
zajęć Klubu Młodego Podróżnika, prowa-
dzonych przez starszego bibliotekarza – 
Edytę Sochacką. 

Uczestnicy warsztatów poznają różne kraje – ich zwycza-
je, kulturę oraz smaki – zajęcia łączą wiedzę i zabawę. 
Pierwsza podróż odbyła się do Hiszpanii – kolorowego 
i intrygującego kraju, a dzieciom najbardziej podoba-
ła się  bitwa na „pomidory”. Przyjemna atmosfera i mi-
le spędzony czas gwarantowany! Zajęcia są bezpłatne, 
odbywają się w co drugi wtorek o godzinie 16.30 i prze-
znaczone są dla uczestników w wieku 6-9 lat. Obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 721 005 
552/ 71 715 12 18 lub mailowo biblioteka@gokiskwr.pl. 

FOT. WIESŁAW JUREWICZ
FOT. WIESŁAW JUREWICZ

FOT. ALICJA ADAMCZAK
FOT. ECO STUDIO ELECTRO-SYSTEM

FOT. ECO STUDIO ELECTRO-SYSTEM
FOT. ECO STUDIO ELECTRO-SYSTEM

FOT. ALICJA ADAMCZAK

Roksana Węgiel na ściance w czasie finału „Lato w mieście z Eco Studio  
na Sprzątanie świata”

Pałac w Krobielowicach

Pałac w Krobielowicach

Pani Dyrektor Agnieszka Górska ze Szkoły Podstawowej w Kątach Wrocławskich  
– laureat 1. miejsca w konkursie oraz Robert Wawrzonek i ambasadorzy

Roksana Węgiel, Kinga Sawczuk, Kuba Adamiak, Dyrektor i dzieci ze Szkoły  
Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich – laureaci 1. miejsca podczas finału 
w Warszawie
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 1.   osoba zajmująca się czyszczeniem 

przewodów kominowych
 2.   Miejska – organ stanowiący i kontrolny 

w gminie
 3.   kamień szlachetny o niebieskich barwach
 4.    osoba zawodowo zajmująca się 

wybieraniem, parzeniem  
oraz podawaniem kawy

 5.  jeden z jesiennych miesięcy
 6.   nastawiony na ochronę środowiska 

i dbałość o naturę
 7.   nazwisko głównej bohaterki książki 

Gabrieli Zapolskiej
 8.  inaczej Święto Plonów
 9.  Narodowy Spis...
 10.   z nich tworzone są lampiony  

na halloween
 11.   Katarzyna, ambasadorka projektu  

Eco Studio ELECTRO-SYSTEM
 12.   model budynku wykonany  

w zmniejszonej skali

Wspólne czytanie na kąckim rynku

W sobotnie południe, 4 września, rynek kącki zamienił 
się w scenę, a czytelnicy oraz pracownicy biblioteki GO-
KiS w Kątach Wrocławskich w aktorów. Całe wydarzenie 
przygotowane zostało w ramach ogólnopolskiej akcji Na-
rodowego Czytania.
Imprezę rozpoczęła kierownik biblioteki, która przywitała 
przybyłych gości i słowem wstępu przybliżyła zamysł całej 
akcji. Następnie Julian Żygadło – Burmistrz Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie również powitał uczestników, dodał otu-
chy aktorom oraz oficjalnie rozpoczął czytanie „Moralno-
ści Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – sztuki bardzo emo-
cjonalnej, która przykuła uwagę słuchaczy. Całą insceniza-
cję dopełniły przepiękne stroje naszych czytających, a także 
oni sami, interpretacją wybranych fragmentów utworu. Na 
koniec każdy został poczęstowany pysznym ciastem i kawą.
Podziękowania należą się również Stowarzyszeniu MIŁO-
ŚNICY ZIEMI KĄCKIEJ za wypożyczenie rekwizytów niezbęd-
nych do realizacji naszego przedsięwzięcia.

Sezon na dyniowe 
dzieła – warsztaty 
w Izbie Pamięci
Od czwartku 23 września w Regionalnej Izbie Pamięci ofi-
cjalnie powitano jesień i otworzono sezon na dyniowe de-
koracje. Chętni mogli wziąć udział w bezpłatnych warszta-
tach z carvingu w dyni. 
Dzieci wraz z rodzicami musiały się mocno natrudzić, że-
by powstały efektowne ozdoby.  Do stworzenia dyniowej 
buzi, można było skorzystać z gotowych wzorów lub wy-
myślić autorski projekt. Gotowy szablon należało odryso-
wać na dyni i wyciąć. Niestety dynie nie były „chętne” do 
współpracy i ten etap warsztatów okazał się najtrudniejszy.
Nie było łatwo, na szczęście w Regionalnej Izbie znala-
zło się mnóstwo potrzebnych narzędzi oraz profesjonal-
na ekipa, dzięki czemu udało się osiągnąć świetne efekty. 
Stworzoną przez siebie dyniową buzię uczestnicy zabra-
li ze sobą do domu.

Bądź eko  
bez granic
Biblioteka GOKiS w Kątach Wrocławskich 
to nie tylko regały pełne ciekawych książek. 
To także szereg zajęć i warsztatów, również 
tych związanych z ekologią. 
Projekt biblioteki w Kątach Wrocławskich pod nazwą „Bądź 
EKO bez granic” otrzymał dofinansowanie w wysokości 
5000,00 zł. Nabór został ogłoszony z okazji 20-lecia dzia-
łalności firmy Stena Recycling w Polsce. Tylko 20 zwycię-
skich projektów otrzymało grant na działania pro-ekolo-
giczne, w tym i nasza biblioteka. Z tej okazji już niedługo 
mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej serii zajęć. Dzia-
łania są skierowane zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. 

KRZYŻÓWKA
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Tropem Wilczym 
– Bieg Pamięci 
Żołnierzy 
Wyklętych
Celem projektu „Tropem Wilczym” jest od-
danie hołdu, popularyzacja wiedzy oraz 
podtrzymywanie świadomości historycznej 
na temat Żołnierzy Wyklętych. 

I tak stało się już po raz piąty w naszym mieście Kąty Wro-
cławskie. Inicjatywę organizacji tej imprezy podjęła Szko-
ła Podstawowa nr 2 przy współpracy Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu, Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
oraz Klub Biegacza – Bieg Pamięci.
Idea biegu łączy międzypokoleniową przestrzeń, w której 
integrują się: dzieci i młodzież, uczniowie i nauczyciele, do-
rośli i Ci na progu dojrzałego życia. Duża liczba młodzieży, 
ale też dzieci, to dodatkowy walor tej imprezy – biegli obok 
swoich rodziców, sąsiadów, nauczycieli i czerpali prawdzi-
wą radość ze wspólnego spędzenia czasu. O godzinie 12 
ruszył bieg na dystansie 1963m. Na starcie stanęło 140 bie-
gaczy. A na mecie – spełnienie i radość – zwieńczeniem wy-
siłku był pamiątkowy medal. Tuż po godz. 12 odbył się bieg 
dla małych dzieci na dystansie 196,3 m. Najmłodsi uczest-
nicy mogli odebrać gratulacje i pamiątkowe medale z rąk 
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Juliana Ży-
gadło. Ogromnym wsparciem i zaangażowaniem wykaza-
li się rodzice współpracujący ze Szkołą Podstawową nr 2 
w Kątach Wrocławskich. Po biegu uczestnicy spotkali się 
na festynie zorganizowanym przez Radę Rodziców dzia-
łającą w Szkole Podstawowej nr 2 i Radę Osiedla nr 3. To-
warzyszące zabawy, konkurencje, gry sprawnościowe do-
datkowo uatrakcyjniły projekt.

Kolorowy Bieg Integracyjny

FOT. AD
FOT. AD

FOT. AD

FOT. EWA WALERZAK
FOT. EWA WALERZAK

Już po raz kolejny ulicami Kątów Wrocław-
skich przeszedł kolorowy i radosny pochód 
w ramach obchodów Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uro-
czysty Bieg Integracyjny to wspólna inicja-
tywa Fundacji „Byś Kolorowo Żył”, GOKiS 
Kąty Wrocławskie oraz Osiedla nr 3 w Ką-
tach Wrocławskich.
Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem ulicami miasta 
i wypuszczeniem w niebo w geście solidarności setek ko-
lorowych balonów. 
Pod ratuszem do uczestników dołączył Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Patryk Hałaczkie-
wicz, który wraz z całym pochodem udał się na stadion. 
Po krótkiej rozgrzewce uczestnicy wzięli udział w trzech 
różnych biegach: Biegu Integracyjnym, Biegu Wózkowi-
czów oraz Biegu Wolontariuszy, każdy po 400 metrów wo-
kół stadionu. Uczestników aktywnie dopingowali i wspie-
rali również m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Wro-
cławskiego – Piotr Chmurzyński i radny powiatowy Hie-
ronim Kuryś.
W wydarzeniu udział wzięli podopieczni organizacji i jed-
nostek wspieranych przez Powiat Wrocławski: Stowarzy-
szenia „Krzyś – Byś Kolorowo Żył”, Fundacji „Byś Koloro-
wo Żył” w Kątach Wrocławskich, Warsztatu Terapii Za-
jęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowi-
cach, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego im. Jana Pawła 
II w Jaszkotlu, Powiatowego Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Kątach Wrocławskich, Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, a także dzie-
ci Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kąty Wrocław- 
skie.
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Nocą wokół gminy, czyli Ryś  
– Nocny Maraton z Przygodami  
dla Służb Mundurowych  
i ich Sympatyków
Zmęczenie z braku snu i ilości przebytych kilometrów wypisane na twarzach, a jednak 
króluje na nich również uśmiech i nieopisana satysfakcja. Finiszują kolejne drużyny  
biegaczy, rowerowe składy przekraczają linię mety, gratulacjom nie ma końca. Tak za-
kończył się ostatni Nocny Maraton z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympa-
tyków – RYŚ.

Za nami IX edycja Nocnego Maratonu z Przygodami dla 
Służb Mundurowych i ich Sympatyków – „RYŚ” organizo-
wanego już od kilku lat w naszej gminie, wydarzenia, któ-
re przyciąga zainteresowanych z całej Polski. I w tym roku 
nie zabrakło chętnych, którzy podjęli wyzwanie i zdecydo-
wali się sprawdzić granice swojej wytrzymałości. Na tra-
sie o długości zbliżonej do biegu maratońskiego uczestni-
cy musieli wykazać się nie tylko dobrą kondycją, ale i licz-
nymi umiejętnościami, które testowane były w ukrytych 
punktach kontrolnych. Szczególnie przydatna była bie-
głość w posługiwaniu się kompasem i mapą, ponieważ 
każda drużyna samodzielnie wyznaczała sobie trasę po-
między poszczególnymi punktami kontrolnymi. Uczestni-
cy, zmęczeni, ale uśmiechnięci, po całonocnych przepra-

wach odebrali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie Juliana Żygadło oraz Organizatorów nagrody za 
najlepsze wyniki, udział i wytrwałość. Bo w tym biegu wszy-
scy są zwycięzcami, każda osoba, która odważyła się wy-
startować i zmierzyć z własnymi słabościami.
Była to ostatnia edycja Nocnego Maratonu z Przygodami 
dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków – „RYŚ” pod egi-
dą Zarządu Terenowego NSZZFiPW przy Zakładzie Karnym 
nr 2 we Wrocławiu, funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 2 
we Wrocławiu, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich oraz członków grupy Semper Parati. 
Organizatorzy obiecali jednak, że to nie koniec i za rok na 
śmiałków czekać będzie nowa odsłona RYSIA w zmienio-
nej formie i z jeszcze ciekawszymi zadaniami. 

Fantastyczny start 
naszych piłkarzy  
ręcznych 
Nasi piłkarze ręczni nie spoczęli na laurach i nowy sezon 
rozpoczęli w wielkim stylu udowadniając, że na miano li-
derów zasługują. W meczu otwarcia rozgrywek I Ligi Pił-
ki Ręcznej Mężczyzn, zawodnicy drużyny SPR GOKIS Kąty 
Wrocławskie brawurowo pokonali beniaminka z Nowej Soli 
z wynikiem 33:18. Po długiej przerwie hala sportowa przy 
ul. Brzozowej wypełniła się po brzegi, a kibice głośnym do-
pingiem wspierali swoje zespoły. 
Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Michał 
Wysocki, który otrzymał z rąk Zastępcy Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie Patryka Hałaczkiewicza, pa-
miątkowe trofeum. 

Piłka Ręczna. Terminarz spotkań 
III Liga Piłki Ręcznej Mężczyzn, SPR GOKiS Kąty Wrocławskie

DATA PRZECIWNIK MIEJSCE SEKCJA

23/10/2021
SPR Bór 

JOYNEXT II 
Oborniki Śląskie

Hala Brzozowa
III Liga Piłki 

Ręcznej 
Mężczyzn 

20/11/2021
KS SPR  

Chrobry II 
Głogów

Hala Brzozowa
III Liga Piłki 

Ręcznej 
Mężczyzn 

18/12/2021 MKS Zagłębie II 
Lubin Hala Brzozowa

III Liga Piłki 
Ręcznej 

Mężczyzn 

Dolnośląska Liga Młodziczek w piłce ręcznej,  
SPR GOKiS Kąty Wrocławskie

DATA PRZECIWNIK MIEJSCE SEKCJA

03/10/2021
EUCO 

Dziewiątka 
Legnica

Hala Brzozowa
Dolnośląska 

Liga 
Młodziczek

17/10/2021 APR Świdnica Hala Brzozowa
Dolnośląska 

Liga 
Młodziczek

31/10/2021 MKS Zagłębie II 
Lubin Hala Brzozowa

Dolnośląska 
Liga 

Młodziczek

14/11/2021 SMS Zagłębie 
Lubin Hala Brzozowa

Dolnośląska 
Liga 

Młodziczek

05/12/2021 UKS Jedynka 
Dzierżoniów Hala Brzozowa

Dolnośląska 
Liga 

Młodziczek

19/12/2021
UUCO 

Dziewiątka II 
Legnica

Hala Brzozowa
Dolnośląska 

Liga 
Młodziczek

Dolnośląska Liga Młodzików Grupa A w piłce ręcznej,  
SPR GOKiS Kąty Wrocławskie

DATA PRZECIWNIK MIEJSCE SEKCJA

03/10/2021 MKS Victoria 
Świebodzice Hala Brzozowa

Dolnośląska 
Liga 

Młodzików

17/10/2021 ŚKPR Świdnica Hala Brzozowa
Dolnośląska 

Liga 
Młodzików

05/12/2021 UKS Chrobry 
Żórawina Hala Brzozowa

Dolnośląska 
Liga 

Młodzików
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Michał Wysocki odbiera gratulacje z rąk Zastępcy Burmistrza Patryka Hałaczkiewicza

Drużyna Piłkarzy Ręcznych
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