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URZĄD MIASTA I GMINY

Urząd w Kątach
Wrocławskich
pracuje dłużej
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. Urząd

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Wydział Podatków
i Opłat przypomina
Przypominamy, że 15 maja 2022 roku upływa termin płatności II raty :
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
w środy pracuje do 17.00. Z kolei w piątki
UMiG otwarty jest do godziny 14.00.
Godziny pracy Urzędu:
• poniedziałek 7.30-15.30
• wtorek 7.30-15.30
• środa 7.30-17.00

• czwartek 7.30-15.30
• piątek 7.30-14.00.

Zachęcamy również do korzystania

z elektronicznego sposobu załatwiania
spraw: http://eboi.katywroclawskie.pl

Godziny Pracy
BOK Smolec
Przypominamy, że Biuro Obsługi Klienta UMiG
w Smolcu zostało przeniesione do budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej. Wychodząc naprzeciw
Państwa oczekiwaniom, od dnia 1 lutego 2022r.
w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu, do Państwa
dyspozycji dostępni są pracownicy Wydziału Podatków i Opłat.

Tych z Państwa, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku, prosimy o dokonywanie wpłat na nadane indywidualne
rachunki bankowe, bądź na ogólne konto urzędu.
Przypominamy, że z dniem 01.01.2022r. zostały nadane nowe
Indywidualne Numery Rachunków Bankowych w opłacie za odpady komunalne.

Bilet na pociąg
wygodnie zakupisz
w biletomacie
Na stacji kolejowej w Smolcu stanął automat biletowy, dzięki któremu pasażerowie w łatwy i szybki sposób mogą nabyć bilet przed podróżą pociągiem. W trosce o zwiększenie
komfortu podróżowania Gmina Kąty Wrocławskie zwróciła się pod koniec kwietnia do Kolei Dolnośląskich o zamontowanie biletomatów na stacjach kolejowych w obrębie Gminy. W kolejnych tygodniach zapowiedziano montaż również na stacji Kąty Wrocławskie.
W automatach biletowych dostępna jest pełna oferta Kolei
Dolnośląskich, tj. możliwy jest zakup biletów według taryfy
podstawowej (TP-KD) oraz taryfy RAZEM (dla podróżnych
z REGIOkartą), a także biletów z ofert specjalnych – np.
Razem z KD, Biletu Sowiogórskiego, Weekendu z KD czy
Senior 60+. W biletomacie można nabyć również bilet na
przewóz psa, bagażu czy roweru. Za bilet podróżni mogą
zapłacić w wygodny sposób kartą lub gotówką.

Komunikacją gminną na Bilecie
Zintegrowanym
Korzystasz z komunikacji gminnej i pociągów Kolei Dolnośląskich? Sprawdź ofertę „Biletu Zintegrowanego Kąty Wrocławskie”.
Bilet obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz w autobusach na wszystkich liniach
gminnej komunikacji autobusowej. Bilet zintegrowany Kąty
Wrocławskie składa się z kolejowego biletu miesięcznego
odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji gminnej i uprawnia posiadacza do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie. Co najmniej jedną ze

stacji muszą być Kąty Wrocławskie, Mokronos Górny, Sadowice Wrocławskie lub Smolec. Bilet uprawnia również
do przejazdów środkami komunikacji gminnej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).
Bilety zintegrowane jednorazowe można nabyć w pociągach
i autobusach KD, we wszystkich Biurach Obsługi Klienta KD
i kasach biletowych KD oraz we wszystkich kasach biletowych przewoźnika POLREGIO. Natomiast bilety zintegrowane miesięczne ze znaczkiem Gminy Kąty Wrocławskie
na przejazd „tam i z powrotem” można nabyć wyłącznie
w Biurze Obsługi Klienta KD i kasie biletowej KD na dworcu kolejowym Wrocław Główny.

W zakresie podatków i opłat w BOK Smolec można m.in.:
• złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• uzyskać informacje w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego
• otrzymać zaświadczenie w sprawie niezalegania/stwierdzenia stanu zaległości z tytułu
podatków i opłat, wielkości użytków rolnych
• uzyskać pomoc w wypełnieniu formularzy
Godziny otwarcia BOK Smolec:
• poniedziałek 7.30-15.30
• wtorek 7.30-15.30
• środa 7.30-17.00
• czwartek 7.30-15.30
• piątek 7.30-14.00

Rekrutacja do Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach
Wrocławskich
GOKiS w Kątach Wrocławskich poszukuje osoby na stanowisko:
• instruktora do spraw kultury – umowa o pracę.
•p
 racownika gospodarczego – utrzymywanie czystości w obiekcie, praca
zmianowa od poniedziałku do piątku. UWAGA! Umowa na zastępstwo.
Więcej informacji na stronie www.gokiskwr.pl oraz pod numerem telefonu
(71) 316-61-41 wew. 13.

INWESTYCJE

KWIECIEŃ 2022 r.

Rusza budowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Krzeptowie
W dniu 29 kwietnia podpisana została umowa na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie. Inwestycję realizować
będzie firma Turpis Sp. z o.o. Sp.k. z Wrocławia, a wartość umowy
wynosi 53 621 200,38 zł. Czas realizacji inwestycji to 23 miesiące
od daty podpisania. Prace budowlane rozpoczną się już w drugiej
połowie maja.
Obiekt, który ma powstać w Krzeptowie to szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym. W placówce
naukę będzie mogło podjąć 650 uczniów w 26
oddziałach, 50 podopiecznych w dwóch oddziałach przedszkolnych tzw. „zerówkach” oraz 144
przedszkolaków w 6 oddziałach przedszkolnych.
Nowoczesne i komfortowe sale szkolne zostaną wyposażone w tablice interaktywne. Dodat-

kowo w obiekcie przewidziana jest m.in. budowa kuchni wraz z zapleczem oraz dwiema jadalniami – osobno dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, sala integracji sensorycznej, biblioteka z czytelnią oraz duży blok sportowy z salą gimnastyczną, widownią i szatniami. Na zewnątrz powstaną dwa boiska.
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Kąty Wrocławskie
wśród najbardziej cyfrowych
gmin Narodowego Spisu
Powszechnego
Gmina Kąty Wrocławskie znalazła się w gronie laureatów konkursu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wyróżniona została spośród 700 gmin, zajmując II miejsce w konkursie na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021. Do gminy w ramach nagrody trafi sprzęt elektroniczny w postaci laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego.

Budowa ulicy
Jagodowej
w Krzeptowie

Wizualizacja

Zakończone zostały prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w granicach gminnych działek drogowych przy ulicy Jagodowej w Krzeptowie. Nawierzchnia
asfaltowa wraz z odwodnieniem powstałej
jezdni wykonana została na odcinku 671
mb. Wykonawcą prac była firma STRABAG
Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Całkowity koszt zadania wyniósł 999 659,09 złotych brutto.
fot. UMiG

Trwają prace budowlane przy zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap
III – Mokronos Górny”. Wykonawca prowadzi prace budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z odcinkami do działek w ul. Jarzębinowej i Al. Sosnowej oraz rozpoczął prace
w Al. Topolowej. Wykonane zostały warstwy podbudowy nawierzchni na ul. Konwaliowej, Bzowej, Fiołkowej, Al. Róż. Obecnie prace drogowe przy odtworzeniu nawierzchni prowadzone są w ul. Słonecznej.

fot. UMiG

Wyjątkowy Mural w Gniechowicach
Fundacja Kraina Inspiracji w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie
realizuje projekt „Wykonanie muralu
promującego lokalne dziedzictwo
obszaru Lider A4”.
Celem projektu jest promocja lokalnego
dziedzictwa naturalnego obszaru Lider A4
poprzez wykonanie muralu, którego motywem przewodnim jest fauna i flora Doliny
Bystrzycy – obszaru Natura 2000.
Mural powstaje na słupie transformatorowym w Gniechowicach przy trasie krajowej
nr 35, skrzyżowanie ul. Wrocławska, Lipowa, Szkolna. Pierwsze efekty są już widoczne! Mural będzie nie tylko hołdem oddanym
przyrodzie, ale i oryginalną ozdobą okolicy.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

fot. Fundacja Kraina Inspiracji

Budowa kanalizacji
sanitarnej wschód –
etap III – Mokronos Górny
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Dowiedz się, czy i kiedy
musisz wymienić piec!
W związku z obowiązującymi przepisami Uchwały Antysmogowej nakazującymi wszystkim mieszkańcom gminy korzystanie z ekologicznych źródeł ciepła, wiele osób będzie
musiało wymienić dotychczasowe źródło ogrzewania.
Jak dowiedzieć się, czy i kiedy trzeba wymienić piec?
Od 16 maja do 11 czerwca na terenie Gminy Kąty Wrocławskie dostępne będą punkty konsultacyjne, świadczące pomoc w sprawach związanych z wymianą starego pieca na
ekologiczne źródło ogrzewania.
W punktach będą czekać doradcy, którzy odpowiedzą na
pytania i wątpliwości związane z dopuszczonymi w uchwale sposobami ogrzewania, obowiązującymi terminami wymiany pieców, kosztami takiej wymiany oraz warunkami dopłat, ulg i programów osłonowych. Konsultacje są bezpłatne
i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy.
Stacjonarne punkty konsultacyjne zlokalizowane będą w następujących miejscach:

• Kąty Wrocławskie GOKiS
• Gniechowice - świetlica
• Pełcznica – świetlica
• Smolec - GOKiS
Szczegółowy harmonogram pracy punktów konsultacyjnych dostępny jest na stronie internetowej Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL (https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl),
w zakładce Punkty konsultacyjne/Aglomeracja wrocławska.
Bieżące informacje i ogłoszenia dotyczące pracy punktów
będzie można również znaleźć na naszej stronie internetowej www.katywroclawskie.pl
Eksperci dostępni będą również zdalnie, prowadząc konsultacje telefoniczne i internetowe (telefon: 71 750 61 12,
e-mail: mappingair@oczp.pl). Będzie można także zadać

pytanie przez formularz na stronie internetowej projektu
(https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/zadaj-pytanie/) oraz
przez forum na Facebooku projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL.
Korzystając z porad punktu konsultacyjnego otrzymają Państwo:
• rzeczową, fachową pomoc doradcy ekologicznego w zakresie:
– obowiązujących wymogów uchwały antysmogowej,
– zasad dostępnych źródeł finansowania i przysługujących programach pomocowych,
– Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
oraz wynikającym z niej obowiązku złożenia deklaracji,
– negatywnych aspektów wykorzystania przestarzałej instalacji na paliwo stałe oraz korzyści wynikających z wymiany ogrzewania na ekologiczne, czy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i termomodernizacji budynków,
• pomoc w wypełnieniu wniosków i formularzy pozwalających na uzyskanie dofinansowania na wymianę źródeł
grzewczych, pozyskanie dotacji na instalacje OZE oraz
termomodernizację zgodnie z dostępnymi programami
dofinansowania oraz
• pomoc w wyliczeniu szacunkowej kwoty dotacji jaką można uzyskać w zakresie dostępnych programów dofinansowania.
Do zobaczenia już 16 maja!
Działanie punktów konsultacyjnych zostało sfinansowane
w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz – kampania
informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza” realizowanego w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warsztaty prosto
z „Krainy Inspiracji”
Fundacja Kraina Inspiracji w partnerstwie
z Gminą Kąty Wrocławskie zrealizowała wspólnie następujące projekty:
Kraina wspomnień – warsztaty łączące pokolenia
Jej portret – Warsztaty rozwojowe dla kobiet
Kraina pełna skarbów – Spacery historyczne
i przyrodnicze
W ramach projektów zorganizowano warsztaty psychologiczne, kulinarne, spacery historyczne i przyrodnicze. Uczestniczki pro-

jektu „Jej portret- warsztaty rozwojowe dla
kobiet” wzięły udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Udział wzięło ponad 350 osób w tym
dzieci i seniorzy.
Zadania realizowane były w ramach projektu
grantowego LGD Lider A4, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
fot. Fundacja Kraina Inspiracji

Pomagamy Ukrainie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w pomoc na rzecz poszkodowanych
w wyniku agresji zbrojnej na Ukrainie. W tych
trudnych chwilach liczy się każda wyciągnięta
pomocna dłoń.
Tych dłoni nie zabrakło ani ze strony Mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie, ani ze strony firm i lokalnych przedsiębiorstw.
Dziękujemy za solidarność oraz pomoc w organizacji zbiórek rzeczowych na rzecz obywateli Ukrainy m.in. Nestle Purina, Winnica Adoria, Ederha Sp. z o.o, SCHAVEMAKER
INVEST SP. Z O.O.
Nie poprzestajemy na dotychczasowych akcjach pomocowych, nadal trwają zbiórki rzeczowe i pieniężne!

fot. UMiG

Osoby zainteresowane finansowym wsparciem akcji prosimy o wpłaty darowizn na
numer subkonta Gminy Kąty Wrocławskie:
47 9574 0005 2001 0000 0101 1245
Tytułem przelewu: POMOC

30.000 zł dotacji na zakup pomocy dydaktycznych
Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała ze Stowarzyszenia Aglomeracja dotację w kwocie
30.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w tym podręczników specjalistycznych i ćwiczeń do nauki języka polskiego. Zakupione
z pozyskanych środków materiały przeznaczone są dla dzieci uchodźców z Ukrainy, które przybyły na teren Gminy Kąty Wrocławskie
oraz rozpoczęły lub rozpoczną naukę w Szkołach Podstawowych. Jest to odpowiedź na
potrzeby sygnalizowane przez Dyrektorów
Szkół Podstawowych.

WYWIAD
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OSP Zachowice w kobiecym
wydaniu
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, w myśl tej zasady każdego dnia stawiają się na służbie gotowi, by dbać o bezpieczeństwo
mieszkańców. Swoją pracę często traktują jako misję. Z ogromną odwagą ratują ludzi i ich dobytek, niejednokrotnie narażając przy tym
własne zdrowie i życie. O trudach pracy strażaka, codziennych wyzwaniach i kobiecym spojrzeniu na bezpieczeństwo rozmawialiśmy
z Agnieszką Dynarowską, nową prezes OSP Zachowice.
- Zawód strażaka to marzenie niejednego dziecka. Kojarzy się z męstwem, siłą i ogromną odwagą, ale też niebezpieczeństwem. Czy postanowiła Pani spełnić marzenie z dzieciństwa?
W moim domu rodzinnym - odkąd pamiętam - tradycja strażacka przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Mój śp. Tato był strażakiem, jeszcze wcześniej
dziadek - nie tylko aktywny druh, ale przede wszystkim
jeden z założycieli ochotniczej jednostki w miejscowości, z której pochodzę. Mój mąż również jest strażakiem
ochotnikiem. Jak więc mogło być inaczej? Oczywiście to
nie tylko kolej rzeczy… Czuję szczególną potrzebę niesienia pomocy innym.
- Od jak dawna jest Pani związana z jednostką OSP Zachowice?
Do jednostki wstąpiłam w 2018 roku, natomiast we wrześniu 2019 roku przeszłam podstawowy kurs strażaka i to
był dla mnie wyjątkowy moment- móc zmierzyć się z tą
pracą w rzeczywistości.
- W kwietniu objęła Pani stery OSP Zachowice, czy bycie kobietą pomaga, czy raczej utrudnia wykonywanie
takiej funkcji?
Kobiety są świetnymi organizatorkami - często zarządzają gospodarstwem domowym, są obowiązkowe i odpowiedzialne. Niejednokrotnie muszą pogodzić rolę mamy,
gospodyni i pracownika, dzięki czemu są wielozadaniowe
i doskonale potrafią zarządzać czasem. Tak właśnie widzę
swoją rolę w naszej jednostce. Funkcja prezesa to dla mnie
bardzo duży zaszczyt i wyzwanie. Nasza jednostka ma wieloletnie tradycje, a ja mam zamiar nie tylko podtrzymać te
wartości, ale prowadzić zespół do ciągłego rozwoju. Myślę, że kobieca siła i jednocześnie umiejętność łagodzenia
wszelkich sporów będzie cenna.
- Mimo że nadal jest to zawód zdominowany przez
mężczyzn, w szeregach straży pożarnej coraz częściej
spotkać można również przedstawicielki płci pięknej.
Możemy mówić o jakichś tendencjach wzrostowych
lub spadkowych?
Z mojego punktu widzenia tendencja jest wzrostowa. W naszej gminie obecnie jest 6 kobiet po kursie podstawowym,
które biorą udział w wyjazdach do akcji.
- A jak kształtuje się struktura druhów i druhen w OSP
Zachowice? Jak zachęciłaby Pani młode dziewczęta i kobiety do tego zawodu?
W zachowickiej jednostce 30% to kobiety. Znam wiele
fantastycznych kobiet, które nie doceniają potencjału jaki
w nich drzemie. Wiele z nas na co dzień dokonuje aktów
odwagi i podejmuje trudne decyzje. Uważam, że kobiety
mają w sobie ogromne pokłady cierpliwości i wzbudzają
duże zaufanie. Oczywiście nie umniejszam mężczyznom,
którzy w tym zawodzie są niezbędni i wiem, jak istotna jest
ich rola. Zachęcam więc zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
Dołączajcie do jednostek w naszej gminie!
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zachowicach działa poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Jak to
wygląda w praktyce?
Pomimo, że działamy poza KSRG - nasza lokalizacja i auto
GCBA (samochód ciężki gaśniczy z beczką o pojemności
6000l) pozwala nam na podjęcie sporej ilości wyjazdów.
- Z jakimi problemami borykają się na co dzień strażacy
z OSP Zachowice – w ilości przeważają wyjazdy do pożarów, czy raczej są to inne zadania?
Strażacy OSP Zachowice to grupa bardzo pracowitych i oddanych druhów. Nasze wewnętrzne spostrzeżenia, które
niepokoją, to usytuowanie remizy w ciągu dawnych zabudowań PGR. Wpływa to mocno na koszty eksploatacji
budynku. W najbliższym czasie czeka nas m.in. generalny
remont dachu, elewacji. Utrzymanie wiekowego, a nawet
zabytkowego budynku jest bardzo kosztowne - zwłaszcza
dla gminy. Drugorzędne kwestie to braki w wyposażeniu,
specjalistycznym ubiorze strażackim, który stale uzupełniamy, czy zbyt mała ilość kursów dla nowych druhów.
W kwestii ilości i rodzaju wyjazdów nie zauważam tendencji i są one oczywiście zależne od warunków pogodowych
i sytuacji losowych.

fot. A. Dynarowska

fot. A. Dynarowska

- Jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie, jakimi cechami powinien według Pani charakteryzować się dobry
druh lub druhna?
Osoba przystępująca do jednostki powinna cechować się
bezinteresownym zaangażowaniem, potrzebą niesienia
pomocy innym, odpowiedzialnością, odwagą i umiejętnością podjęcia ryzyka narażenia własnego zdrowia i życia.
- Jakimi zasadami kieruje się Pani w swojej pracy?
Najważniejszą zasadą jest „Razem możemy więcej”. Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia to praca zespołowa. Poza
akcjami bardzo ważne jest, aby słuchać potrzeb druhów
i starać się rozwiązywać problemy wspólnie.

- Czym dla Pani jest służba w Ochotniczej Straży Pożarnej?
Z pełną odpowiedzialnością - służba w Ochotniczej Straży Pożarnej to moje powołanie i misja, która wypełnia
moją codzienność - jest moim trzecim dzieckiem, przyjacielem i sposobem na bycie wśród ludzi. Jest źródłem satysfakcji i powodem do dumy dla mojej rodziny i siebie samej.

Pani Prezes życzymy powodzenia i samych sukcesów w nowej
roli, a z okazji obchodzonego 4 maja Międzynarodowego Dnia
Strażaka wszystkim Druhom i Druhnom życzymy bezpiecznej
służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
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Ruszyła II edycja #ZieloneKąty!
#ZieloneKąty to akcja o charakterze proekologicznym, skupiona wokół wspólnego sadzenia drzew, tworzenia przyjaznej, zielonej
przestrzeni do życia, a także wielopokoleniowej edukacji w zakresie ochrony środowiska. Akcja po raz pierwszy ruszyła w ubiegłym
roku z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, a przyłączył się do niej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we
Wrocławiu oraz partnerzy komercyjni.
Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno partnerów akcji, jak również mieszkańców,
a zwłaszcza najmłodszych, którzy mieli okazję poznawać
ekologię i ochronę przyrody poprzez gry, warsztaty i doświadczenia naukowe.
W ramach Zielonych Kątów udało się pozyskać środki finansowe i wspólnie z udziałem mieszkańców oraz pracowników firm partnerskich posadzić blisko 120 drzew na terenie Gminy Kąty Wrocławskie m.in. w Kątach Wrocławskich,
Sośnicy, Jurczycach, czy Nowej Wsi Wrocławskiej. Podczas
finałowego pikniku, mieszkańcom rozdanych zostało natomiast 130 sadzonek krzewów ozdobnych, które otrzymali w zamian za przyniesione elektroodpady. Zwieńczeniem całej akcji było posadzenie pamiątkowego dębu na
terenie przy szkole SP 2 w Kątach Wrocławskich, który zyskał imię „Kątek”.
Również w tym roku w ramach drugiej już edycji #ZieloneKąty zaplanowanych zostało mnóstwo atrakcji, a przede
wszystkim realizacja głównego celu – posadzenie kolejnych drzew na terenie gminy. Dzień Ziemi przypadający
na 22.04 stanowił doskonałą okazją by oficjalnie rozpocząć tegoroczną II edycję Zielonych Kątów. Gospodarzem
była Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich,
której uczniowie wraz dyrekcją i gronem pedagogicznym
przygotowali interesującą prezentację na temat problemów współczesnej ekologii. W spotkaniu wzięli również
udział Sekretarz Stanu Janusz Cieszyński, Julian Żygadło Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Dyrektor Zarządu Nestlé Purina Dietrich Paessens, którzy razem
z uczniami w ramach ogólnopolskiej akcji #SprzątamydlaPolski, ruszyli posprzątać okolicę.
W ramach inauguracji symbolicznie posadzone zostało kolejne drzewo na terenie SP2, które niebawem również zyska nazwę. Obok dębu „Kątek” rosnąć będzie ufundowana przez firmę Nestlé Purina przepiękna Paulownia - drzewo tlenowe, które wyróżnia się fioletowo-białymi kwiatami i imponującymi, 50 cm liśćmi.
W ramach akcji w ciągu najbliższych tygodni w gminnych
placówkach oświatowych, kulturalnych oraz świetlicach
wiejskich odbędzie się szereg warsztatów ekologicznych
dedykowanych najmłodszym, a także zgodnie z ideą akcji
wspólne sadzenie drzew na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zapraszamy również na rodzinny eko piknik, który
odbędzie się 22.05.2022r. w Smolcu.
Mamy nadzieję, że uda nam się co najmniej powtórzyć
ubiegłoroczny sukces akcji.

WEEKEND MAJOWY

KWIECIEŃ 2022 r.
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Majówka w biało-czerwonych
barwach
Tegoroczna majówka w Kątach Wrocławskich upłynęła pod znakiem barw narodowych i pięknej, słonecznej pogody! W poniedziałek,
w Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego
czasu. Natomiast 3 Maja uczciliśmy uroczystym przemarszem i pokazami na kąckim Rynku.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się od gry
terenowej, która swój początek miała w Regionalnej Izbie
Pamięci, a metę na zielonym, kwitnącym o tej porze roku grodzisku za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kątach Wrocławskich. Ochotnicy musieli zlokalizować i rozwikłać ukryte w terenie zagadki. Gra okazała
się niezłym wyzwaniem dla miłośników lokalnej historii.
Po takiej rozgrzewce można było pozostać na grodzisku
i wziąć udział w warsztatach plastycznych. Wspólnie tworzyliśmy biało-czerwone latawce, wiatraczki, motylki, zaplataliśmy warkocze, malowaliśmy flagi na twarzach uczestników warsztatów, wykonaliśmy flagę z barwionego ryżu.
Każdy mógł też ułożyć swój patriotyczny wzór z koralików
i przygotować własną, oryginalną prasowankę.
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęliśmy od
wspólnej modlitwy podczas uroczystej Mszy Św. w intencji
Ojczyzny, która odbyła się w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po nabożeństwie, pod eskortą druhów
z OSP w Gniechowicach, OSP w Małkowicach oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich,
uczestnicy udali się na kącki Rynek, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. W wydarzeniu uczestniczyły również
delegacje 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego,
Związku Sybiraków Koła Terenowego w Kątach Wrocławskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach.
Dla uczczenia narodowego święta, w imieniu mieszkańców Gminy oraz Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich,
kwiaty pod pomnikiem na kąckim rynku złożył Burmistrz
Julian Żygadło wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Anną
Skórczak, a także przedstawiciele Rady Powiatu Wrocławskiego oraz Klubu Signum Polonicum w Kątach Wrocławskich. Po okolicznościowych przemówieniach przedstawicieli władz samorządu, mieszkańcy zostali zaproszeni do
wspólnego odśpiewania patriotycznych pieśni, a wszystko
to przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Smolca. Podczas uroczystości Burmistrz Julian Żygadło wręczył również
laureatom konkursu „Patriotyczna przypinka” pamiątkowe
dyplomy. W kategorii SOŁECTWA zwycięzcą zostały Bogdaszowice za pracę „O Ojczyznę jak o kwiaty – trzeba dbać!”,
a w kategorii INDYWIDUALNEJ zwyciężczynią została Urszula Staszewska-Wiertelak za pracę „Mała, wielka ojczyzna”. Przyznano także dwie nagrody specjalne – dla Patryka Błędki i Mileny Balewskiej. Uczestnicy konkursu wezmą
udział w specjalnych, dedykowanych warsztatach organizowanych przez GOKiS.
Na zakończenie tegorocznych obchodów wyjątkowy, wzruszający występ przygotowały uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie, które są podopiecznymi Koła Teatralnego FELIX. Dzięki dziewczętom mogliśmy podziwiać piękny, biało-czerwony taniec ze skrzydłami.

„Nasza Flaga” w Skałce
Z inicjatywy mieszkańców biało-czerwone flagi zawisły również na ulicach Skałki. W ramach lokalnej akcji „Nasza Flaga” mieszkańcy wsi uszyli 40 flag Polski i zamontowali je na
słupach latarni z okazji Święta 3 Maja. Uszycie flag sfinansowane zostało przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz prywatnych sponsorów. Wykonane flagi będą wykorzystywane również podczas innych świąt narodowych m.in. 11 listopada. Zachęcamy do brania przykładu z mieszkańców
Skałki i kontynuowania tak pięknych inicjatyw.

Występ uczennic z SP Sadków, fot. GOKIS

Uroczysty przemarsz na kącki Rynek, fot. GOKIS

Burmistrz Julian Żygadło wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Anną Skórczak składa kwiaty pod pomnikiem na kąckim rynku, fot. GOKIS

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod przewodnictwem Klubu Signum Polonicum i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Smolca, fot. GOKIS
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Jarmark Wielkanocny
w Kątach Wrocławskich
W dniach 9-10 kwietnia 2022 r. w Kątach Wrocławskich odbył się Jarmark Wielkanocny. W strefie handlowej zaprezentowali się m.in.
lokalni wytwórcy, Koła Gospodyń Wiejskich, a także nasi przyjaciele z Ukrainy. Nie mogło zabraknąć wspaniałych wypieków, wyrobów
mięsnych, serów, miodów oraz wyjątkowego rękodzieła.

Jarmark Wielkanocny, fot. GOKIS

Pierwszego dnia jarmarku na naszej scenie zaprezentowali się podopieczni zajęć wokalnych GOKiS. Na co dzień
swoje umiejętności doskonalą pod czujnym okiem instruktorów – Dariusza Orłowskiego oraz Katarzyny Szeteli-Pękosz. Ponadto repertuar rozrywkowy przygotował Zespół
Muzyki Polskiej MOKOSZA.
Po wokalnych prezentacjach sceną zawładnęli podopieczni sekcji tańca nowoczesnego, prowadzeni przez instruktora Wojciecha Koguciuka. Młodzi tancerze nie przestraszyli się kapryśnej pogody i zachwycili zgromadzoną pod
sceną publiczność m.in. prezentując fragmenty „Telefonów” i „Morderstwa”.
Pomiędzy prezentacjami zaprosiliśmy mieszkańców do
udziału w konkursach i zabawach. Dla najmłodszych przygotowaliśmy piniatę ze słodką niespodzianką w środku,
a nieco starszych zaprosiliśmy do gry terenowej „z jajem”.
Niedzielę, drugi dzień jarmarku rozpoczęliśmy razem
z Aleksandrą Antczak od wspólnego śpiewania z wokalistami z Limmia Music. Wspaniale zaprezentowali się
również uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Sadkowie, m.in. za sprawą niezwykle barwnego pokazu tańca ze skrzydłami w wykonaniu Koła Teatralnego
FELIX.

Koło Teatralne FELIX, fot. GOKIS

Jarmark Wielkanocny, fot. GOKIS

Podczas jarmarku ogłoszone zostały również wyniki konkursu „Wielkanocne wypieki”. Nagrodę przyznawali także
mieszkańcy, którzy mieli okazję skosztować konkursowych
ciast. Podczas wspólnych gier i zabaw sprawdziliśmy rów-

nież kuchenne umiejętności uczestników jarmarku - w zawodach bicia piany i tarcia chrzanu.
Zwieńczeniem tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego był
koncert zespołu NO END.

Polsko-ukraińska Pascha
Mieszkańcy naszej gminy bardzo gościnnie przyjmują obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych przybyli na nasze tereny.

Wielkanocne warsztaty
w Regionalnej Izbie Pamięci
W tym roku, dzięki warsztatom w Regionalnej Izbie Pamięci, mieliśmy okazję solidnie przygotować się do Świąt Wielkanocnych.

Polsko-ukraińskie spotkanie integracyjne

Otrzymali tu nie tylko bezpieczne schronienie i najpotrzebniejsze rzeczy, ale również ogrom ludzkiej życzliwości i dobrego
serca. Nasi mieszkańcy dbają, aby nowi
sąsiedzi czuli się u nas jak w domu. Jedną z inicjatyw było przygotowanie polsko-ukraińskiego spotkania integracyjnego
z okazji świąt wielkanocnych, które odbyło się 23 kwietnia w świetlicy wiejskiej
w Pietrzykowicach.

Z inicjatywy Radnych, Sołtysów i wolontariuszy pod patronatem Gminy Kąty Wrocławskie
zorganizowana została polsko-ukraińska Pascha, w której udział wzięło ponad 100 uczestników zarówno ukraińskiego, jak i polskiego pochodzenia. W przygotowaniu tradycyjnych potraw pomagały Ukrainki, które znalazły schronienie w Pietrzykowicach i Smolcu. W uroczystości udział wziął również Andrij Michaliszyn,
który poświęcił koszyczki i odmówił modlitwę.

Odbyło się aż 5 spotkań, podczas
których tworzone były nie tylko palmy wielkanocne, ale i malowane woskiem pisanki. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak w sposób tradycyjny
przygotować świąteczną palemkę,
jak krok po kroku zrobić zdobione
woskiem wydmuszki, czy stworzyć
piękną pisankę metodą batikową,
czyli udekorować ją gorącym, kolorowym woskiem.
Warsztaty zgromadziły dzieci nie
tylko z Polski, ale i z Ukrainy, dzięki czemu mogliśmy wzajemnie wymienić się wiedzą oraz dowiedzieć
się, jak wygląda tradycyjne świętowanie w obu krajach i ile z tych dawnych zwyczajów przetrwało do dziś.

Wielkanocne Warsztaty w Regionalnej Izbie Pamięci, fot. GOKiS
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Pałac
w Kębłowicach

KRZYŻÓWKA
1
2

Pałac w Kębłowicach powstał w 1882 roku dla
Leopolda Jesdinsky’ego (data i inicjały w szczycie budynku) jako dwukondygnacyjny budynek,
o rzucie zbliżonym do prostokąta- o skomplikowanej bryle z ośmiobocznymi wieżyczkami
w narożach, przykrytymi kopulastymi hełmami, i centralnie umieszczoną drewnianą wieżyczką widokową, z dachem mansardowym.
Elewacja od strony parku z trzema ryzalitamicentralny zakończony owalnie, ryzality spięte
są dwoma balkonami z balaskami - na parterze tarasy na filarach. Ryzality boczne zakończone oddzielnymi balkonami, pod którymi
znajdują się pomieszczenia na rzucie prostokątnym ze ściętymi narożami. Nad każdym ryzalitem lukarna wolutowa, pomiędzy nimi jeszcze dwie o podobnych formach. Okna prostokątne, z prostą opaską w tynku i szprosami.
Wokół prostokątnego dziedzińca rozlokowano
zabudowania gospodarcze- pierwotnie z trzech
stron. W części centralnej pałac, w jednej linii
zabudowy z budynkiem mieszkalno- gospodarczym na południe od niego i oficyną mieszkalną nr 16 na północ od pałacu. Za pałacem
w części południowo zachodniej folwarku istnieje częściowo zachowany park krajobrazowy,
dawniej miała się tu znajdować też oranżeria.
Od północy dziedziniec ogranicza stodoła z dobudowaną wiatą na maszyny rolnicze w północno-zachodnim narożu i budynkiem gospodarczym w części centralnej. Skrzydło wschodnie
zabudowane zostało spichlerzem ( po 1949 r.
warsztat), do którego dostawiona była kuźnia (nie istnieje- zachował się komin i frag-

„Wiosna,
wiosna, urodziły
się motyle”
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
przy ul. M. Drzymały powitały długo oczekiwaną wiosnę!
Był to dzień pełen atrakcji! Ekologiczny Pokaz Mody, pochód z kwiatami do rynku i wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy gdzie przywitali nas: Burmistrz - pan Julian Żygadło i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pani Katarzyna Gidzińska.
Radość przedszkolaków była tym większa, że po zaprezentowaniu umiejętności wokalnych otrzymały od p. Burmistrza małe słodkości. W tym wyjątkowym dniu wszyscy
znakomicie się bawili, a słoneczna pogoda sprawiła, że naprawdę poczuliśmy wiosnę!
Zespół ds. promocji przedszkola
Barbara Pietrzak
Adrianna Wiśniewska
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1. Z siedzibą w Kątach Wrocławskich i filią w Smolcu 2. ... z flagami - uświetnił obchody 3 maja
3. Zdaje egzamin dojrzałości 4. Produkują tlen i dają cień 5. Żywy igielnik 6. Część „Chłopów”
i pora roku 7. Obchodzą swoje święto 27 maja 8. Może zjeść 20.000 komarów na dobę

ment pieca), za spichlerzem jeszcze dwie
obory - na jednej z obór tablica kamienna
z datą 19 marzec 1885 i inicjałami C. J. Od
południa podwórze zamykała druga stodoła, po pożarze w latach 80- tych XX w. została rozebrana.
Główna brama wjazdowa w narożu północno- wschodnim pomiędzy stodołą a spichlerzem. Drugi wjazd znajdował się pierwotnie
na osi głównej pomiędzy dwoma oboramizostał zamurowany.
Oficyna nr 16 z przełomu XIX/ XX wieku, to
dawny dom ogrodnika i rządcy folwarku.
Budynek na planie prostokąta z dachem

dwuspadowym, podpiwniczony, parterowy, ustawiony kalenicowo. W części centralnej dwuosiowy ryzalit z facjatą przekrytą dachem dwuspadowym. Po obu stronach ryzalitu wejścia z prostokątnym okienkiem podokapowym nad każdym z nich.
Otwory okienne z nadprożem łukowym,
podkreślonym cegłą. Elewacja nieotynkowana, poprzez zróżnicowanie wątków ceglanych utworzono wyraźny wzór pasowy
w cegle, stanowiący wykończenie. Ściany
szczytowe trójosiowe z parą okien w szczycie, ujętych dwoma mniejszymi oraz z fryzem schodkowym.

Maj z GOKiS
W Y D A R Z E N I A
D A T A

S P E C J A L N E

W Y D A R Z E N I E

11.05. 17:00

Spotkanie autorskie z Michałem Szulimem- podróżnikiem, dziennikarzem, muzykiem.
Podczas spotkania odbędzie się degustacja gruzińskiej kuchni.
Biblioteka w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2. Wstęp wolny,
Obwiązują wcześniejsze zapisy pod nr telefonu: 71-715 12 18

13.05. 18:00

Spotkanie autorskie z Wojciechem Koguciukiem- pisarzem, tancerzem, instruktorem,choreografem.
Temat spotkania: "Terapia snem".
Biblioteka w Smolcu, ul. Główna 47. Wstęp wolny.

20.05. 18:00

Spotkanie autorskie z Joanną Lamparską- pisarką, podróżniczką dziennikarką, regionalistką,
dokumentalistką, autorką programów telewizyjnych i radiowych.
Biblioteka w Kątach Wrocławskich, Rynek 2. Wstęp wolny.

25.05. 17:00

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim- pisarzem, polarnikiem, podróżnikiem, hodowcą
psów.
Biblioteka w Smolcu, ul Gówna 47. Wstęp wolny.

26.05. 18.00

"Herbata na dziko!" - Spotkanie z Inną Dmeterczuk, ekspertem od kultury słowian, zwolenniczką
powrotu do natury. Będzie to podróż z degustacją.
Biblioteka w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2. Wstęp wolny.

W Y S T A W Y

C Z A S O W E

26.04. – 15.05.

Historia Biblii; Regionalna Izba Pamięci w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2

29.04. – 12.05.

Polskie Symbole Narodowe – plac przy Regionalnej Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich,
ul. Rynek 2

W Y D A R Z E N I A
19.05. 17:00
20.05. 9:30

fot. UMiG
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Warsztaty zabawkarskie - Regionalna Izba Pamięci w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2
V Bieg Integracyjny – Kąty Wrocławskie

21.05.

Dzień Strażaka – Zachowice

28.05.

Jazda w Stylu Wolnym #5 Rajd charytatywny - Ratujmy klasyki! – Rynek w Kątach Wrocławskich
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Sukces audycji muzycznych GOKiS
w Kątach Wrocławskich! W kwietniu na terenie naszej gminy odbyło się 18 niezwykłych lekcji muzyki.
Uczniowie szkół i przedszkoli mieli
okazję zapoznać się z twórczością

Fryderyka Chopina oraz wysłuchać
jego kompozycji na żywo w wykonaniu Julii Nogi oraz Iwony i Piotra
Lerochów z Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA.

Niezwykle cieszy nas ogromne zainteresowanie tą formą edukacji. W wydarzeniu wzięło udział blisko 1200
uczniów z 6 placówek oświatowych.
Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i czekamy na kolejne spotkania!

Audycje muzyczne, fot. GOKiS

Nazywam się Chopin.
Fryderyk Chopin!

III Diamentowy Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego
Już po raz trzeci w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich odbył się Diamentowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. W aż 270 kategoriach wystartowało 140 par pre-Seniorów oraz Seniorów, również z Czech i Niemiec.

Był to największy w historii turniej par seniorskich (powyżej 30 roku). Najstarsza para uczestników miała 86 lat!
Zapraszamy za rok!

Laureaci Diamentowego Turnieju Tańca, fot. Fotografia WJAMM

21. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne

Wręczenie medali przez Burmistrza Juliana Żygadło, fot. Fotografia WJAMM

pedagog i choreograf współpracowała z teatrami, instytucjami kultury, fundacjami na całym świecie;
• Agnieszka Łuczyńska - choreograf, tancerka, pedagog
tańca, obecnie kierownik Pracowni Technik Tańca w Instytucie Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi, tańczyła m.in. w spektaklach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, jako tancerka oraz choreograf współpracowała przy różnych projektach scenicznych - musicalu, operze, widowiskach.

Prawdziwe taneczne widowisko w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich!
Niedziela, 24 kwietnia 2022 r., na długo pozostanie w naszej pamięci, a wszystko to za sprawą XXI Ogólnopolskich
Spotkań Tanecznych. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć w naszym Ośrodku miłośników tańca nowoczesnego. W turnieju mogły wziąć udział dzieci, młodzież
i dorośli należące do zespołów działających przy ośrodkach kultury, szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniach,
fundacjach, a swoje umiejętności zaprezentowali w czterech kategoriach tanecznych:
• Solo Show			
• Duet Show			

• Formacje Show
• Solo - Me against the music
W jury zasiadły:
• Anna Ryfa Ri - bardzo ceniona nauczycielka i choreografka w świecie tańca Street Dance; tańca uczyła się od
1996 r. już w szkole podstawowej, ale na poważnie zajęła się nim dopiero, gdy trafiła pod skrzydła Piotra ‘Sypiego’ Sypniewskiego, B-boya Bartazza i została członkinią ekipy z którą freestyle’owała w Polsce i za granicą;
• Sylwia Hefczyńska-Lewandowska – wieloletnia tancerka
i kierownik artystyczny zespołu Śląskiego Teatru Tańca
w Bytomiu; ponad dwadzieścia lat brała czynny udział
w festiwalach krajowych i zagranicznych; jako tancerka,

Do udziału w turnieju zgłosiło się ponad 350 uczestników!
Laureaci otrzymali statuetki i nagrody pieniężne. Ponadto,
jurorki przyznały 3 nagrody specjalne.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie, fantastyczną atmosferę i taneczne prezentacje na najwyższym poziomie. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej
edycji tanecznych zmagań!

21. Spotkania taneczne, fot. P. Młyński

21. Spotkania taneczne, fot. P. Młyński

21. Spotkania taneczne, fot. P. Młyński

„Kulturalny piątek” z Zespołem
Muzyki Polskiej MOKOSZA

Dziękujemy bardzo za przybliżenie nam unikatowej
w repertuarze MOKOSZY pieśni „Rjana Lużica”, czyli
„Piękne Łużyce”, będącej zarazem Hymnem Serbów
Łużyckich. Autorem pieśni jest łużycki poeta Handrij
Zejler, muzykę skomponował Karol Awgust Kocor, łużycki kompozytor i działacz narodowy. Pieśń pochodzi z XIX wieku.

Tym razem „Kulturalny piątek” w Regionalnej Izbie Pamięci poświęcony był muzyce. Zagrał dla nas Zespół
Muzyki Polskiej MOKOSZA. Nawiązując do zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja zespół wystąpił, prezentując pieśni o charakterze patriotycznym. Usłyszeliśmy m.in. „Rotę”, jedną z najbardziej znanych pieśni polskich, do której słowa napisała Maria Konopnicka, a muzykę Feliks Nowowiejski, jak również pieśń
autorstwa Ludwika Ksawerego Łubińskiego „Jeszcze jeden Mazur dzisiaj” z muzyką Fabiana Tymolskiego.
Dopełnieniem były również pieśni patriotyczne z repertuaru Stanisława Moniuszki, jak choćby „Prząśniczka”
do słów Jana Czeczota.

Dziękujemy serdecznie nie tylko za muzykę, dzięki której w Izbie Pamięci zrobiło się nastrojowo, ale również za
mini-prelekcje Pana Piotra Lerocha, wprowadzające nas
w tematykę i historię prezentowanych utworów. Mamy
nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję spotkać się w Regionalnej Izbie Pamięci z zespołem
Muzyki Polskiej MOKOSZA.

Kulturalny piątek z Zespołem Mokosza, fot. M. Nowak

MOKOSZA, fot. M. Nowak

Kulturalny piątek z Zespołem Mokosza, fot. M. Nowak

SPORT

KWIECIEŃ 2022 r.

Otwarte treningi
łucznicze
Pogoda w majówkę
dopisała, dzięki czemu
wielu mieszkańców naszej Gminy postanowiło rozpocząć ją podczas
otwartego treningu
łuczniczego w Smolcu.
Organizator - Uczniowski Klub Sportowy Luks,
zrzeszający zarówno
młodzież, jak i dorosłych sympatyków łucznictwa i aktywności fizycznej, bez wątpienia
stanął na wysokości zadania. Również Wiceburmistrz Gminy Kąty
Wrocławskie, Pan Patryk Hałaczkiewicz skusił się na krótki trening!
Kolejny otwarty trening już pod koniec
maja. Serdecznie zapraszamy!

Brązowe medale
w Taekwon-do!
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Grand Prix w badmintonie
W ostatni weekend kwietnia w Suchedniowie odbyło się Otwarte Grand Prix Młodzika Młodszego. Nasz klub reprezentowała Weronika Hoszowska. Weronika bardzo dobrze zaprezentowała się zarówno w grze pojedynczej jak i mieszanej (w parze z Bronisławem Skórą - UKS AB Kraków). Po trzech dniach
zmagań z Suchedniowa przywieźliśmy dla klubu: II miejsce
w grze mieszanej (Weronika Hoszowska i Bronisław Skóra), miejsce 5/8 w grze pojedynczej - Weronika Hoszowska.
Warto podkreślić, że w turnieju udział wzięli najlepsi zawodnicy z Polski – tym bardziej odniesione sukcesy stanowią dobrą prognozę przed zbliżającymi się w czerwcu
mistrzostwami Polski Młodzika Młodszego.

Brązwowy medaliści Pucharu Europy. fot. Łukasz Skwiot

Zastępca Burmistrza podczas treningu łuczniczego.
fot. UKS Luks

Zawodnicy UKS Samuraj wzięli udział w Otwartym Pucharze
Europy Taekwon-do we Wrocławiu. Trener Kamil Śmigielski,
(który sam zdobył Wicemistrzostwo Świata w Taekwon-do)
świetnie przygotował zawodników do tak ważnej międzynarodowej imprezy. Brązowy medal Pucharu Europy wywalczyli w świetnym stylu Ada Hawliczek oraz Adam Hawliczek. Wysoki poziom sportowy zapewnił wszystkim zgromadzonym kibicom i zawodnikom mnóstwo emocji i dobrej
zabawy. Czekamy na kolejne sukcesy naszych sportowców.

Weronika Hoszowska, fot. D. Hoszowski

Podwójny sukces Smolczanina

Podwójne drugie miejsce

Zapaśnik z gminy Kąty Wrocławskie Antoni Pacholski wygrywa wszystkie walki eliminacyjne!
Tym samym dociera do wielkiego finału, zdobywając srebrny medal na Międzynarodowym
Turnieju Zapaśniczym w ramach Międzywojewódzkiej Ligi w Gorzowie!
Również Kostrzyn nad Odrą okazał się bardzo
szczęśliwy dla naszego zawodnika. Antoni Pacholski wygrał tam wszystkie walki i tym samym
dotarł do wielkiego finału, zdobywając w pięknym stylu złoty medal na Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w zapasach
klasycznych.
Antek w walce finałowej w kategorii wagowej do
46 kg pokonał reprezentanta Żar, a na trzecim
stopniu podium znaleźli się zawodnicy gospodarzy. Ciężka praca na treningach i wytrwałość
poparta ogromnym talentem przynoszą piorunujące efekty. Gratulujemy wyników w tak prestiżowych zawodach.

14-15.04.2022 odbył się dwudniowy turniej Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej,
w którym udział wzięło 8 drużyn chłopięcych oraz 8 drużyn dziewczęcych.
Już pierwszego dnia sporą dawkę
emocji zapewniła drużyna chłopców,
zajmując drugie miejsce. W finale
meczu przeciwko SPR Chrobry Głogów - po serii rzutów karnych - musieli uznać wyższość przeciwnika.
Bramkarz gości brawurowo obronił
trudny rzut jednego z naszych szczypiornistów.
Niemniej emocjonująco było drugiego
dnia podczas turnieju dziewcząt. Nasze
młode piłkarki ręczne również zakończyły rywalizację na drugim stopniu podium. Lepsze od nich w tym dniu okazały się jedynie zawodniczki UKS Jedynka Dzierżoniów.

Złoty Antek. fot. H. Kuryś

Marcin Walenciak Mistrzem
Polski w kategorii Juniorów
Młodszych Judo!
Młody judoka wywalczył już trzeci medal z rzędu, ale pierwszy złoty! Michał Walenciak trenuje
od 10 lat w Kątach Wrocławskich oraz od 3 lat
we Wrocławiu w grupie zawodowej. Jest wielo-

Mistrz Marcin Walenciak. fot. Janiszewski Patryk

krotnym medalistą Pucharów Polski, brązowym
medalistą Mistrzostw Polski Młodzików (2020),
Brązowym medalistą Kadetów (2021) oraz tegorocznym Mistrzem. Gratulujemy!

Turniej Dolnośląskiej Akademii Piłkarskiej. fot. P. Pilski
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