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Jednogłośne „TAK”
dla Burmistrza
• str. 2

Nocny maraton
z przygodami
• str. 10

Złoci medaliści
Świętujemy Dni Kątów
PGNiG Summer Superligi Wrocławskich
• str. 11
• str. 6-7
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OGŁOSZENIA

Godziny Pracy
Urzędu Miasta
i Gminy
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. Urząd

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

• czwartek 7.30-15.30
• piątek 7.30-14.00.

Zachęcamy również do korzystania

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

Nowa lokalizacja
i godziny pracy
BOK Smolec
Przypominamy, że Biuro Obsługi Klienta UMiG

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Jednogłośne poparcie
dla Burmistrza Juliana Żygadło
Podczas LIV Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, która odbyła się 30 czerwca,
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło jednogłośną decyzją wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Głosowania poprzedziła prezentacja sprawozdań finansowych oraz
Raportu o stanie gminy za 2021 rok.
Szczególne podziękowania Burmistrz
skierował w stronę Pani Skarbnik Małgorzaty Golian, bez której tak sprawne zarządzanie budżetem – a co za
tym idzie, również i uzyskanie absolutorium, nie byłoby możliwe. Podziękowania przekazał również pracownikom urzędu za zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków oraz
Radnym za okazane zaufanie i merytoryczną współpracę na rzecz rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło, Skarbnik Małgorzata Golian oraz Zastępca Burmistrza
Patryk Hałaczkiewicz

To jest taki moment, gdy mówię „dziękuję”, ale też chciałbym
powspominać i przytoczyć, jak to wyglądało. Ten maraton rozpoczął się 25 marca. Było to ogromne wyzwanie i duże przedsięwzięcie organizacyjne nie tylko dla mnie, ale również dla
Rady Miejskiej, pracowników urzędu, dyrektorów i kierowników jednostek. Przyszedłem na niepewne i tę niepewność dało się odczuć wśród Radnych, Pracowników, Mieszkańców.
To był czas bardzo trudny, zarówno ze względu na zmianę
na stanowisku Burmistrza, ale również perspektywę zmiany
Skarbnika. Dlatego szczególne podziękowania należą się Pa-

ni Małgorzacie Golian, bo to ona zgodziła się podjąć tej arcyważnej roli. Bez Skarbnika funkcjonowanie Gminy w większości obszarów byłoby niemożliwe.
Szanowni Państwo, dziękuję za wsparcie, pomimo dającej
się odczuć w pierwszym okresie niepewności i nerwowości.
Dziękuję za zrozumienie. Wierzę, że dzięki dalszej współpracy z sukcesem będziemy mogli realizować kolejne inwestycje i podejmować działania na rzecz rozwoju naszej gminy
– podsumował Julian Żygadło, Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie.

Nowa lokalizacja Wydziału Podatków i Opłat
Informujemy, że od dnia 18 maja 2022 r. Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje w nowej lokalizacji przy ulicy Kościuszki 16a w Kątach
Wrocławskich (dawna siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).
Droga z Ratusza do Wydziału Podatków i Opłat zajmuje około 2-3 minuty, szczegóły na mapce poniżej:

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.
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

Przypominamy numery telefonów do poszczególnych zakresów pracy wydziału:
Gospodarka odpadami - 71 3907207
Podatek od nieruchomości - 71 3907231

Księgowość podatkowa - 71 3907143
Środki transportu - 71 3907238
Ponadto sprawy podatkowe załatwić można również w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu przy ul. Dworcowej 4.

• 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

Punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
W Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich można już załatwić wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz sprawy okołorejestracyjne, takie jak adnotacje
w dowodzie rejestracyjnym, wtórniki dokumentów, czy tablice rejestracyjne. Punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu został uruchomio-

ny 2 czerwca br. i znajduje się w pokoju nr 7️. Wejście od północnej strony budynku.
Godziny pracy punktu:
• poniedziałek - czwartek 7:30-14:10 przyjęcie ostatniej osoby
• piątek 7:30-13:40 przyjęcie ostatniej osoby
nr tel. 71 390 71 56
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Rozwój transportu publicznego powiatu wrocławskiego
W odpowiedzi na wyzwania i trudności pojawiające się w branży transportowej, w dniu 20.06.2022 r., z inicjatywy Gminy Kąty Wrocławskie w Kątach Wrocławskich odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju transportu publicznego na terenie powiatu wrocławskiego.
Uczestniczyli w nim Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego
- Pan Andrzej Szawan, Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego - Pan Wiesław Zając oraz przedstawiciele gmin Powiatu: Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Czernica, Gmina
Długołęka, Gmina Kobierzyce, Gmina Mietków, Gmina Sobótka, Gmina Siechnice, Gmina Żórawina, Gmina Miękinia
oraz Gmina Kostomłoty.
Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały kwestie
transportu zbiorowego m.in. autobusowego i kolejowego oraz wydatki gmin związane z realizacją zadań. Przedstawiciele Gmin zwrócili również uwagę na istotne wyzwania komunikacyjne oraz potrzebę utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego, który wpłynie pozytywnie na rozwój

społeczno-gospodarczy Gmin Powiatu, ale przede wszystkim usprawni funkcjonowanie transportu publicznego.
Uczestnicy spotkania podkreślali, jak ważna i potrzebna
jest współpraca Powiatu i Gmin, dzięki której będzie możliwe skorzystanie z dofinansowania z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych czy integracja systemów taryfowo-biletowych.
Jak podkreślił Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego
Pan Wiesław Zając, kluczowym jest wypracowanie w najbliższym czasie optymalnego rozwiązania w kwestii podziału środków finansowych przeznaczonych na transport publiczny dla gmin przez Powiat Wrocławski.

Kryzys migracyjny – doświadczenie samorządów
„Obecny kryzys migracyjny to największe wyzwanie dla Polski po transformacji ustrojowej. Wymaga on całościowego przygotowania
i spójnego planu zarządzania poszczególnymi politykami publicznymi” - oceniono w opublikowanym 21 czerwca raporcie „Gościnna
Polska 2022” przygotowanym przez fundację WiseEuropa.
Problematykę sytuacji, w której każdy obywatel Polski
musiał się odnaleźć pod koniec lutego br. w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, zauważono również w Gminie
Kąty Wrocławskie. By pochylić się nad problemem w szerszej perspektywie, wymienić się doświadczeniami i znaleźć
skuteczne rozwiązania na przyszłość, 14 czerwca w Kątach
Wrocławskich odbyła się konferencja „Kryzys migracyjny doświadczenie samorządów”.
Konferencja podzielona została na dwa główne panele. W pierwszym - „Uchodźcy w Polsce – jak to się udało?
Współpraca międzysektorowa” - w dyskusji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wojciech Bochnak, Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Malczyce Andrzej Niemiec oraz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej Andrzej Cichecki.
W panelu „Współpraca rząd – samorząd w sytuacji kryzysowej; Jakie wnioski na przyszłość?” doświadczeniami i spostrzeżeniami wymienili się: Zastępca Burmistrza MiG Kąty
Wrocławskie Patryk Hałaczkiewicz, Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma, Prezydent Szczecina Piotr Krzy-

stek, Dyrektor Sanepidu wrocławskiego Paweł Wróblewski,
Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Patryk Wild.
Podczas konferencji poruszono problematykę najważniejszych obszarów: migracji, polityki mieszkaniowej, rynku
pracy, gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia, usług pu-

Rok szkolny 2024 w nowej
szkole w Krzeptowie

blicznych, administracji i prawodawstwa, polityki integracyjnej oraz dezinformacji i cyberbezpieczeństwa.
Do realizacji polityki integracji niezbędny jest rządowy program zarządzania wielokulturowością. Bez niego wszelkie wysiłki na rzecz integracji będą rozproszone oraz dużo mniej efektywne. Konieczne jest również przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji, której celem jest podsycanie konfliktów i podziałów pomiędzy mieszkającymi w Polsce różnymi narodowościami.
Mając dzisiejszą wiedzę i patrząc przyszłościowo, rozsądnie byłoby przygotować się na niespodziewane kryzysy
i zweryfikować aktualność planów zarządzania kryzysowego. Samorządy w Polsce wskutek kryzysu migracyjnego wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę, zdobyły specyficzne doświadczenia, które różnią się w zależności od
usytuowania. Inne problemy musiały rozwiązywać samorządy z miejscowości graniczących z Ukrainą a inne z centrum Polski czy północnego zachodu. Łącząc informacje
i wiedzę tych jednostek jesteśmy w stanie stworzyć najbardziej tożsamy dzisiejszym warunkom plan zarządzania kryzysowego.

Park Kulturowy Bystrzyckiej
Doliny Pałaców

Ruszyły prace ziemne nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W czerwcu Julian Żygadło - Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławw Krzeptowie.
skie, Jan Marian Grzegorczyn – Wójt Gminy Miękinia oraz Adam Kozarowicz - Wójt Gminy Mietków, podpisali list intencyjny w sprawie
ustanowienia Parku Kulturowego Bystrzyckiej Doliny Pałaców.

Rok szkolny 2024 dzieci będą mogły rozpocząć już w nowej placówce! Inwestycję realizuje firma Turpis Sp. z o.o. Sp.k. z Wrocławia,
a wartość umowy wynosi 53 621 200,38 zł.
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. Dodatkowo 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.

Celem powoływanego Parku Kulturowego będzie wspólne działanie na rzecz
ochrony, zagospodarowania oraz promocji walorów turystycznych obszaru Doliny Bystrzycy. Zadaniem samorządów
ma być wspólne poszukiwanie inwestorów oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki.
Musimy dbać o walory turystyczne i przyrodnicze na terenie naszej gminy, zwłasz-

cza, że znajduje się tu tak wyjątkowa i bogata w rzadkie gatunki roślin i zwierząt
Dolina Bystrzycy. Powołanie Parku Kulturowego to jeden z elementów dbania
o tę przestrzeń tak, żebyśmy w przyszłości mogli żyć nie tylko komfortowo i zamożnie, ale również, abyśmy mogli korzystać z walorów estetycznych i przyrodniczych – wyjaśnia Burmistrz Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło
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Mieszkanie chronione
W czerwcu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie uruchomione zostało pierwsze mieszkanie chronione wspierane, które w ubiegłym
roku przeszło generalny remont.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej,
a przebywające w nim osoby wspomagane są w codziennym funkcjonowaniu lub przygotowywane pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia.
Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:
1) osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi;
2) osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.
W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.
Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony. W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także
w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do
innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do
korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony.
Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.
Postępowanie w zakresie przyznania pomocy w formie
skierowania do mieszkania chronionego prowadzone jest
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby, w imieniu osoby zainteresowanej. Pomoc przyznawana
jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w trakcie którego, pracownik socjalny opisuje sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej.
Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot
kierujący – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach
Wrocławskich w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanych usług i zasady ponoszenia odpłatności określone w Uchwale nr XLVIII/629/22 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

Właścicielu i zarządco:
po 30 czerwca wciąż składamy
deklaracje do CEEB!
Minął ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
zobligowani byli do złożenia deklaracji o źródłach ciepła.
W dalszym ciągu deklarację można jednak
złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl, albo przekazać ją do swojego urzędu gminy.

Przypominamy w jaki sposób można złożyć
deklarację:
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na
stronie www.ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, bez potrzeby
wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Jej wypełnienie
w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w urzędzie gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).
Obowiązek złożenia deklaracji nadal
pozostaje:
- dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
- dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,

-dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.
Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym
Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.:
„kopciuchów”. Niezłożenie deklaracji będzie skutkowała nałożeniem kary finansowej na właściciela lub zarządcę budynku.

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

WYWIAD
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Powinniśmy być dumni z naszej historii i tradycji
„Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje - obowiązek”, w myśl tej maksymy Zygmunta Glogera działają członkowie stowarzyszenia
Signum Polonicum.
O wielkości polskiej husarii i współczesnym podejściu do
dziedzictwa narodowego rozmawialiśmy z wielbicielem
i propagatorom polskiej sztuki walki oraz staropolskiej tradycji Leonardem Marynowskim – Prezesem Stowarzyszenia Signum Polonicum w Kątach Wrocławskich.
- Jest Pan barwną postacią, wielu mieszkańcom gminy
kojarzącą się z lokalną tradycją, pięknymi staropolskimi strojami i historią polskiego oręża. Skąd tak ogromne zamiłowanie do polskiej historii, a zwłaszcza polskiej sztuki walki?
Od zawsze jestem miłośnikiem sztuk walki i aktywnego
spędzania czasu. Przez długie lata poświęcałem swoje zaangażowanie aikido. Potem pojawiły się różnorodne średniowieczne sztuki walki. Brałem udział w rekonstrukcjach
różnych bitew, m.in. Bitwy pod Grunwaldem. I pewnie do
dzisiaj nadal „machałbym mieczem”, gdyby nie pewne spotkanie w Czechach. Na zaproszenie moich przyjaciół pojechałem tam jako tłumacz dla instruktora walki polską szablą. Okazało się, że poznałem człowieka, który nie tylko
pięknie mówił po staropolsku, ale przede wszystkim władał szablą i prezentował taki poziom patriotyzmu, że trudno było nie przejąć od niego tej fascynacji polską tradycją
i podziwiać jako mistrza. Było to dla mnie mocne odkrycie, bo poznałem kogoś, kto stał na poziomie technicznym
tak niebotycznie wyżej ode mnie. Przez te całe 20 lat stanowi on dla mnie wzór do naśladowania - całą swoją postawą życiową - prezentując wszystkie te cechy, które są
obecne u każdego mistrza sztuk walki. Praktyk sztuk walki jest zupełnie inną osobą, niż ktoś kto uprawia sport. Nie
jest nastawiony na wynik, czy konkretny sukces. Chodzi
tu bardziej o ćwiczenia i nieustanne podnoszenie swoich
umiejętności. Przy okazji jest to spotkanie z ludźmi, którzy myślą podobnie, wyznają podobne wartości, słuchają
podobnej muzyki i uczestniczą w procesie podtrzymywania tradycji. Jest to swego rodzaju wszechstronna życiowa
pasja. W Signum Polonicum jest się 24 godziny na dobę.
- To dzięki Panu i Pańskim staraniom Kąty Wrocławskie,
jako jeden z 7 klubów, dołączyły do Polskiego Związku
Stowarzyszeń Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum.
Czy mógłby Pan przybliżyć naszym czytelnikom ideę i cele jakie przyświecają działalności Signum Polonicum?
SIGNUM POLONICUM to łacińska nazwa w wolnym tłumaczeniu oznaczająca „Znak Polski, Znak Polaków, Znak poloników”. Nazwa stworzona na określenie polskiej sztuki
walki, której twórcą (również autorem tej nazwy) jest dr
Zbigniew Sawicki. Oznacza ona, że Polska ma swoje miejsce w światowej rodzinie sztuk walki. Celem Signum Polonicum jest, aby polska sztuka walki była praktykowana
przez nas - Polaków i nasze kolejne pokolenia, jako pełna
honoru spuścizna po naszych przodkach, jako źródło wiedzy i siły ducha dla polskiego społeczeństwa.
Podstawową formą realizacji tego celu są zajęcia szkoleniowe i treningowe, jak również szkolenie kadry instruktorskiej, prowadzenie szeroko zakrojonych studiów teoretycznych i praktycznych, poszukiwania źródeł wiedzy
w tym zakresie, kultywowanie rocznic historycznych, peregrynacje do miejsc związanych z chwałą oręża polskiego, popularyzacja wiedzy historycznej z tego okresu, organizacja własnych lub udział w organizowanych inscenizacjach historycznych, opracowywanie publikacji i udostępnianie wiedzy.
Zapoczątkowałem działalność Signum Polonicum w Kątach Wrocławskich zaczynając od znajomych, którzy przyszli, spróbowali, a już rok później byli w pełni ubrani, mieli szable i ćwiczyli regularnie. Obecnie Signum Polonicum
to ok. 100 członków, biorąc pod uwagę kluby to nawet 130
osób w całej Polsce. W samych Kątach Wrocławskich stowarzyszenie tworzy ponad 20 osób.
- Signum Polonicum to nie tylko grupy rekonstrukcyjne, barwne, starodawne stroje i efektowne pokazy. To
przede wszystkim możliwość praktycznej nauki sztuki
władania szablą. W jaki sposób i kto może dołączyć do
waszej grupy? Co czeka na uczestników zajęć?
Owszem, organizujemy pokazy, wykłady, prezentacje naukowe, prowadzimy żywe lekcje historii , seminaria i warsztaty szkoleniowe w całej Polsce, Europie i na innych kontynentach. Prowadzimy również cotygodniowe oraz weekendowe treningi dla młodzieży i dorosłych. Takie zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: w Kątach Wrocławskich na
hali sportowej w każdą sobotę od 9 do 13 oraz co czwartek
w Siechnicach. Samo ćwiczenie, doskonalenie sztuki walki nie wymaga wielkich nakładów finansowych, a jedynie
czasu i cierpliwości. Nie trzeba płacić, żeby dostać się do
klubu. Naszym zadaniem jest bowiem przekazanie staropolskich zbrojnych tradycji orężnych, tradycyjnych znaków
i wartości, bo dzięki temu mamy naszą polską tożsamość,
mamy to, kim jesteśmy jako naród. Jednak, jak każda sztuka walki praktykowana na poważnie, nie jest to zajęcie ta-

nie na późniejszych etapach. Jeżeli chodzi o wiek to przyjmujemy kryterium, że zapraszamy dzieci 10-letnie i starsze. Dziecko 8-9-letnie też sobie poradzi, zwłaszcza, jeżeli tuż obok ćwiczy rodzic - w takim wypadku jest dużo łatwiej. Potrzebny jest strój sportowy i buty na niebrudzącej podeszwie. Na pierwszych zajęciach ćwiczący dostaje
od instruktora palcat. W wypadku jeśli ktoś chce kontynuować naukę, na kolejne zajęcia przychodzi już z własnym
palcatem, dopasowanym długością do ćwiczącego. Koszt
zakupu to granice kilkunastu/kilkudziesięciu złotych. Potem pozostaje już tylko ćwiczenie.
- W dobie wszechobecnej cyfryzacji i nowoczesnych technologii, Signum Polonicum mocno wyróżnia się ofertą.
Jak reagują na Was młodzi?
Zainteresowanie polską sztuką walki jest coraz większe
i coraz bardziej wzrasta właśnie wśród dzieci i młodzieży.
To bardzo cenne zjawisko. Dzieci zaczynają zauważać coś
rodzimego, a przy okazji niejednokrotnie zupełnie odmiennego od tego, co otrzymują na zajęciach, osiadłych już na
naszym gruncie, azjatyckich sztuk walki. Staramy się dzieciom z dumą prezentować nie tylko naszą historię z XVII
wieku, ale również polskie stroje wojskowe, broń, techniki
walki stosowane w tym okresie, omawiamy taktykę walki
na przykładach bitew i pojedynków. Jest to taka dawka historii podana w barwnej, ciekawej postaci, niejednokrotnie również w formie zabawy. Drugi aspekt to aktywność
fizyczna. Sztuka władania szablą to długotrwałe, wymagające ćwiczenia, powtarzane setki razy przy dużej ilości myślenia. Treningi prowadzą do wyćwiczenia dużej sprawności ogólnej. A dzisiaj wiadomo, że ze sprawnością fizyczną i aktywnością fizyczną wśród dzieci i młodzieży nie jest
najlepiej. Na pewno więc takie ćwiczenia pomagają również w ogólnym rozwoju.
- Na zajęciach trenujecie sztukę władania szablą – aktywność charakterystyczną raczej dla mężczyzn. W zajęciach biorą jednak udział również kobiety – czy jest
to sztuka walki wymagająca siły, czy raczej znajomości techniki?
W dzisiejszych czasach nie mamy zapotrzebowania na
obronną funkcję szabli. Signum Polonicum jako sztuka walki nadaje się do ćwiczenia tak samo dla pań, jak i panów.
Wbrew pozorom zainteresowanie szablą wśród kobiet jest
całkiem spore. Nie jest to zajęcie stricte siłowe. Są to ćwiczenia przede wszystkim skupione na pracy nadgarstkiem.
Walkę niejednokrotnie wygrywa nie ten, kto jest większy,
czy silniejszy, a ten, kto sprawniej operuje właśnie tym stawem - nadgarstkiem. W dzisiejszych czasach jakikolwiek
sport czy sztuka walki są silnie zmaskulinizowane, poziom

testosteronu sprawia, że do walki w pierwszej kolejności
chętni są raczej panowie. Nie jest jednak powiedziane, że
panie poradzą sobie w gorzej. Nie ma tu żadnych ograniczeń, każdy może ćwiczyć, bo rozwój duchowy jest tak samo istotny u przedstawicieli obu płci.
- Polska sztuka władania szablą za sprawą m.in. działalności Signum Polonicum staje się coraz bardziej popularna nie tylko w Polsce, ale również i poza granicami
naszego kraju. Czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy i pochwalić się, jak odbierają Was adepci sztuk walki poza granicami naszego kraju?
Bierzemy udział w sympozjach naukowych, które zajmują
się sztukami walki i prezentujemy Signum Polonicum na
całym świecie. Byliśmy obecni kilka razy na ogólnoświatowych sympozjach i kongresach, które odbywają się cyklicznie w Rzeszowie, gdzie gromadzi się cały świat sztuk
walki. Byliśmy również m.in. w Portugalii, Malezji, czy Chinach, a za rok wybieramy się do Japonii. Nasz klub działał
we Francji i w Czechach. W okresie pandemii prowadziliśmy również regularne zajęcia online, dzięki dobrodziejstwom współczesnej techniki mieliśmy uczniów nawet
z Malezji. Prezentujemy naszą polską sztukę walki na całym świecie, dzięki temu też poznajemy ludzi, którzy potwierdzają nam i doceniają, że to co robimy, rzeczywiście
wygląda zupełnie inaczej, ale posiada dokładnie takie same cechy, jak inne sztuki walki. Na całe szczęście zaczyna
się to kultywować i odradzać w Polsce.
- Oprócz wiodącej szkoleniowej działalności, wspólnie
z Signum Polonicum często aktywnie uczestniczy Pan
w różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych w naszej gminie m.in. obchodach
Święta Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, a ostatnio również podczas tegorocznego Rysia. Jaki jest odbiór wśród mieszkańców?
W ramach działalności Signum Polonicum prowadzimy
lekcje historii, staropolskiej kultury, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych czy quasi kulturalnych – filmach,
prelekcjach, wykładach. Aktualnie prowadzimy również
lekcje historii dla najmłodszych w ramach letnich zajęć
dla dzieci w GOKiS. Oprócz tego chętnie bierzemy udział
w różnorodnych lokalnych wydarzeniach – dożynkach, obchodach Dnia Niepodległości, czy najważniejszego dla nas
święta Konstytucji 3-go Maja. Owszem, zajmujemy się odtwarzaniem sztuki walki, ale tak jak wspominałem, kultywujemy też inne aspekty staropolskiej tradycji m.in. tradycyjne ubiory. Takie wydarzenia są doskonałą okazją, aby
przywdziać żupan czy pas kontuszowy. Barwne stroje stanowią zawsze urozmaicenie lokalnych imprez oraz ciekawy wątek historyczny dla uczestników.
- Zaangażował się Pan również w nowy temat, który
być może niebawem nabierze bardziej realnych kształtów, a mianowicie reaktywację strzelnicy w Krobielowicach. Skąd taki pomysł i jak wyglądają aktualnie prace?
Jest to kolejny, zupełnie osobny projekt. W niedalekiej odległości od Kątów Wrocławskich posadowiona jest strzelnica o historycznych korzeniach. Prawdopodobnie była to
strzelnica przygotowana dla żołnierzy feldmarszałka Gebharda Leberechta von Blüchera, który pokonał Napoleona pod Waterloo. Za czasów, kiedy obiekt ten był czynny, zdobyłem tam jako nastolatek pierwsze odznaki strzeleckie. Chcielibyśmy ją reaktywować. Strzelectwo jest pięknym sportem, więc dlaczego nie kultywować tradycji w takim miejscu. Dzień przed wybuchem wojny w Ukrainie powołaliśmy stowarzyszenie o nazwie Kaliber, które również
w pewnym sensie skupia miłośników historii. Zapoczątkowaliśmy proces, który miejmy nadzieję pozwoli, aby we
współpracy z Gminą w niedługim czasie tę strzelnicę reaktywować. Będzie to kolejny element na trasie wycieczek
historycznych, kolejny obiekt o korzeniach historycznych,
który może być wykorzystywany współcześnie do trenowania umiejętności strzeleckich, a jednocześnie będzie
umożliwiał strzelanie z broni czarnoprochowej.
Jak zachęciłby Pan naszych mieszkańców do kultywowania polskiej tradycji i dołączenia do Signum Polonicum?
Warto brać przykład z innych krajów, jak należy dbać o swoje dziedzictwo narodowe. W Japonii np. sztuka układania
kwiatów ikebana, parzenia herbaty, układania kimono
czy robienia sushi, są to pełnowymiarowe sztuki, niezwykle doceniane i skrupulatnie celebrowane, których nauka
zajmuje wiele lat. My posiadamy równie piękne tradycje,
jednak jeszcze rozpowszechniane w żałośnie znikomym
stopniu. Od kilku – kilkunastu lat można zauważyć zmianę i tendencję wzrostową w zainteresowaniu dawnymi
staropolskimi zwyczajami, czy rodzimymi sztukami walki. Dużą rolę w propagowaniu takich wzorców odgrywają
właśnie takie stowarzyszenia jak Signum Polonicum. Posiadamy piękną polską muzykę, sztukę, ubiory, przepyszne jedzenie, czy sztukę walki. To wszystko czeka na nowych członków Signum.
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Dni Kątów W
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To były niesamowite dni! Zapowiadany bogaty program tegorocznych obchodów Dni Kątów Wrocławskich zach
Długo wyczekiwane po pandemicznej przerwie Dni Kątów Wrocławskich obfitowały w różnorodne atrakc

Uczestnicy Rysia Rodzinnego | fot. GOKiS

Dni Kątów Wrocławskich tym razem rozpoczęły się w duchu
sportowej rywalizacji. Pierwszego dnia obchodów odbyła
się bowiem trzecia edycja Rodzinnego Maratonu Ryś. „Ryś
rodzinny” to familijna wersja maratonu, który już od 10 lat
odbywa się w naszej gminie i cieszy się ogromną popularnością. Celem maratonu jest zachęcenie rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, popularyzacja imprez na orientację, budowanie więzi, relacji
i zaufania oraz sprawdzanie własnej wytrzymałości. W trzeciej edycji Rodzinnego Maratonu Ryś wystartowało 29 drużyn z województwa dolnośląskiego, razem 113 uczestników.
Rodziny startowały w trzech kategoriach wiekowych: Żbik (69 lat ), Pardel (10-13) i Ryś (14-17). Dla wszystkich uczestników
biegu długość trasy była taka sama i wynosiła około 12km.
Zwycięzcy odebrali medale z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Juliana Żygadło, Dyrektora GOKIS Kąty
Wrocławskie Pawła Wybierały oraz Zastępcy Pawła Pilskiego.
Po rozdaniu nagród, Studio Tańca Nowoczesnego Maska
i Studio Baletu z GOKiS Kąty Wrocławskie zaprezentowały swoje popisowe choreografie. Mocne, rockowe dźwięki
zespołów Strain, Horyzont i Mama Morphine uatrakcyjniły resztę wieczoru w oczekiwaniu na gwiazdę. Burmistrz
Julian Żygadło wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej
Anną Skórczak oficjalnie otworzyli tegoroczne obchody Dni
Kątów i zaprosili do wspólnej zabawy przy dźwiękach ta-

kich przebojów, jak „Kocham Cię jak Irlandię”, czy „I nikomu
nie wolno się z tego śmiać”. Koncert zespołu Kobranocka
rozgrzał publiczność do czerwoności i wprowadził w pozytywne wibracje, w sam raz na nocną zabawę z DJ Iroonem.
Drugi dzień świętowania rozpoczął się od uroczystych obchodów w Regionalnej Izbie Pamięci. Wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej i Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth
do Kątów Wrocławskich” obchodziła pierwszą rocznicę ekspozycji w Regionalnej Izbie Pamięci. Izba powstała, by wspierać lokalne inicjatywy, a także by pielęgnować i ocalić od zapomnienia dziedzictwo Ziemi Kąckiej. Główna działalność
Regionalnej Izby Pamięci to zajęcia edukacyjne – różnego
typu lekcje muzealne, odbywające się stacjonarnie i w terenie oraz działania upowszechniające dziedzictwo i kulturę.
W ciągu ostatniego roku uczniowie gminnych przedszkoli
i szkół podstawowych na lekcjach muzealnych spotkali się
ponad 50 razy. Prawie tysiąc uczniów miało zatem okazję
poznać lokalną historię, przy okazji dobrze się bawiąc. Podczas warsztatów tematycznych dzieci i dorośli zgłębili m.in.
tajniki tworzenia papeterii, wykonania własnych zabawek,
tkanych bransoletek. W Regionalnej Izbie Pamięci można
również skorzystać z szerokiej oferty kulturalnej jak koncerty,
wystawy czasowe, czy wykłady o charakterze historycznym.

Podczas drugiego dnia Dni Kątów nie zabrakło również muzycznych atrakcji. Uczestnicy mogli zobaczyć
występ Oli Krzyżańskiej i Piotra Skrzypulca z LIMMIA
MUSIC. Cudowny koncert pozwolił beztrosko oddać
się przyjemności niedzielnego popołudnia. Był też doskonałym wstępem do dalszej muzycznej uczty w wykonaniu zespołu Petrol i Kowal. Wisienką na torcie był
koncert zespołu ŁZY.
Dni Kątów Wrocławskich to nie tylko występy artystyczne! Dla najmłodszych przygotowana została bogata oferta atrakcji, zabaw i konkursów. W wielu z nich można było wziąć udział całą rodziną - w końcu, dla dzieciaków, najważniejsze jest spędzenie czasu z najbliższymi!
Nie zabrakło wesołego miasteczka pełnego dmuchanych
zamków, zjeżdżalni i karuzel. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się miasteczko rowerowe z pumptrackiem,
serwisem rowerowym i samodzielnie wykręconymi na rowerze shakami. Młodsze dzieci świetnie bawiły się w strefie
małego giganta, a nieco starsze oddawały się pasji strzeleckiej w specjalnie wyznaczonej strefie.
Mimo pesymistycznych prognoz, weekend okazał się być
ciepły i słoneczny. Imprezy towarzyszące zrobiły na gościach
ogromne wrażenie i cieszyły się wielkim zainteresowaniem.
Mówiąc nieskromnie - impreza wyszła znakomicie! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Widownia podczas koncertów | fot. GOKiS

Widownia podczas koncertów | fot. GOKiS

Koncert zespołu ŁZY | fot. GOKiS
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hęcił wielu mieszkańców, jak również sąsiadów z pobliskich miejscowości do odwiedzenia Kątów Wrocławskich.
cje, od aktywności sportowych, poprzez rozrywkę muzyczną i atrakcje dla dzieci, a na biesiadzie kończąc.

Koncertom towarzyszyły atrakcje dodatkowe | fot. GOKiS

Występ sekcji tanecznej | fot. GOKiS

Występ sekcji tanecznej | fot. GOKiS

Koncert zespołu Kobranocka | fot. GOKiS

Koncert zespołu ŁZY | fot. GOKiS

Jedna z atrakcji - przejażdżka na kucyku | fot. GOKiS

Pumptrack | fot. GOKiS

Oficjalne otwarcie Dni Kątów Wrocławskich przez Burmistrza Juliana Żygadło | fot. GOKiS

Obchody jubileuszu Regionalnej Izby Pamięci | fot. GOKiS

Obchody jubileuszu Regionalnej Izby Pamięci | fot. GOKiS
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Ksiądz Adolf Moepert

– kącki proboszcz – historyk w latach 1928 – 1945
Zbiory Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich znacznie się powiększają.
Nie ma tygodnia, by nie pojawiali się darczyńcy z ciekawymi eksponatami. Często są to oryginalne pamiątki związane z konkretnymi osobami żyjącymi przed laty na tej ziemi. Jednym z takich eksponatów jest przedwojenne biurko księdza Adolfa Moeperta, które zostało podarowane
przez braci Leonik. Na biurku tym zapisywano chrzty, śluby, pogrzeby i inne, aż do roku 2019, kiedy mebel pozyskany został do ich kolekcji.
Święcenia kapłańskie ks. A. Moepert przyjął w katedrze
wrocławskiej 28 czerwca 1908 r. W trudnych latach znalazł
czas na dokształcanie się na Uniwersytecie w Greifswaldzie, gdzie w roku 1918 uzyskał promocję doktorską z filozofii. Po obronie doktorskiej wydawał swoje prace, będąc proboszczem w Świnoujściu.
Do parafii w Canth (Kąty Wrocławskie) przybył w listopadzie 1928 r. i tu pozostał do śmierci. Obok funkcji proboszcza z ogromnym zapałem pracował nad dziejami kościo-

ła na Śląsku i w Kątach. Napisał jeszcze dwadzieścia jeden
bardzo wartościowych prac.
W czasie sprawowania posługi proboszcza na terenie Kątów ks. Moepert wykazał się zdolnościami organizacyjnymi. W kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła wykonano m.in. ogrzewanie gazowe, wybudowano też kostnicę i dom grabarza oraz wiele innych prac.
Z chwilą wejścia wojsk Armii Czerwonej do Kątów Wrocławskich 9 lutego 1945 roku życie niemieckiej ludności
stało się ciężkie, pijani żołnierze zachowywali się podle wobec kobiet. 17 lutego 1945 r. niosąc pomoc siostrom zakonnym przed napastującym pijanym żołdakiem rosyjskim ks. A. Moepert poniósł śmieć. Pochowany został na cmentarzu przykościelnym w dniu 20
lutego 1945 roku.
Stanisław Cały,
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĄCKIEJ

Świętowali jubileusze
Jubileusz Złotych, Platynowych, Diamentowych i Żelaznych Godów świętowali niedawno Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie i Gminy Mietków!
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Odznaczeni zostali Państwo:
Maria i Jan Gidzińscy – 50 wspólnych lat,
Maria i Stanisław Iwachów – 50 wspólnych lat,
Michalina i Czesław Sztandera – 50 wspólnych lat,
Klaudia i Walenty Strzeleccy – 50 wspólnych lat,
Joanna i Bogumił Tomczewscy – 50 wspólnych lat,
Halina i Alfred Jurkiewiczowie – 51 wspólnych lat,
Krystyna i Marian Dziurdowie – 55 wspólnych lat,

Jadwiga i Michał Kowalscy – 55 wspólnych lat,
Irena i Wacław Ostrowscy – 55 wspólnych lat,
Lubomira i Kazimierz Jatczakowie – 60 wspólnych lat,
Jadwiga i Czesław Wychowańcowie – 60 wspólnych lat,
Anna i Stanisław Hubalowie – 65 wspólnych lat.
Uroczystość odbyła się 10 czerwca 2022 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Odznaczeni przez Burmistrza Jubilaci świętowali 50, 55, 60 i 65
rocznicę pożycia małżeńskiego. Podczas wręczenia medali
obecni byli również przedstawiciele Gminy Mietków – Pan
Adam Kozarowicz Wojt Gminy Mietków, Pani Helena Artymowicz Przewodnicząca Rady Gminy Mietków oraz Pani Kamila Czmiel Prezes Klubu Seniora w Mietkowie.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się w obecności zaproszonych gości i rodzin Jubilatów. Szacownym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia długich i jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności,
cierpliwości i wzajemnej miłości. Wszystkiego dobrego!

Jubilaci świętowali wspólnie ze swoimi bliskimi

Państwo Dziurdowie odbierają gratulacje z rąk Burmistrza

KRZYŻÓWKA

Dworzec kolejowy w Smolcu
Rozwój Smolca pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku w dużej mierze zawdzięczamy kolei.
Od 1843 r. funkcjonowała Freiburska Linia
Kolejowa, tzn. druga na Śląsku linia kolejowa, prowadząca z Wrocławia do Świebodzic. W latach 50- tych XIX wieku wydłużona została do Wałbrzycha, a następnie do
Jeleniej Góry. Za sprawą radcy handlowego i właściciela majątku w Smolcu Gottharda von Wallenberg- Pachaly, powstał pierwszy budynek przystanku kolejowego, który
znajdował się kilkadziesiąt metrów dalej na
wschód niż obecny dworzec. Wallenberg był
również fundatorem fragmentu linii kolejowej. Obecny zespół dworca PKP pochodzi z II poł. XIX wieku i charakterem wpisuje się w typową dla budownictwa kolejowego architekturę tego okresu. Główny
budynek założono na planie litery T z wyższym o kondygnację skrzydłem, ustawionym szczytowo w stosunku do torów i ulicy.
Korpus dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym spłaszczonym, siedmioosiowy,
z dwuosiowym pseudoryzalitem i z osobnym daszkiem dwuspadowym. Wszystkie
otwory okienne parteru z łukiem odcinkowym, oddzielone od piętra gzymsem kordonowym z ustawionych narożnie cegieł.
Pierwsza kondygnacja niższa od parteru,
z prostokątnymi otworami okiennymi. Elewacja boczna od strony wschodniej z ryzalitem jednoosiowym i wejściem, ryzalit zakończony daszkiem dwuspadowym.

Skrzydło trójosiowe z otworami okiennymi jednakowej wysokości w obu kondygnacjach, z nadprożami odcinkowymi, w szczycie okulus ujęty dwoma wąskimi oknami.
Pierwotnie w miejscu okulusu znajdował się
zegar. Podobnie rozwiązana elewacja od
strony torów. Elewacja boczna czteroosiowa
również z ceglanym gzymsem międzykondygnacyjnym i gzymsem w formie schodkowej w ścianach szczytowych. Od strony
torów wiata peronowa drewniana, podtrzymywana przez dziewięć słupów drewnianych, wzmocnionych mieczami z dekoracyjnymi nacięciami belek.
W skład zabudowań stacji wchodzi kilka
budynków pomocniczych. Na wschód od
dworca stał opuszczony magazyn towarowy z pocz. XX wieku (rozebrany w 2008r.),
dwukondygnacyjny budynek z wysokim
kamiennym przyziemiem, na planie prostokąta, nieotynkowany, z cegły, z dachem
dwuspadowym. Szalet z pocz. XX w., na zachód od dworca, to mały budynek złożony z dwóch brył- prostopadłościanu i wielościanu, ceglany z parami wąskich okien
prostokątnych, dekoracyjny gzyms podokienny z narożnie ustawionych cegieł. Za
budynkiem szaletu mały budynek magazynowy, częściowo zniszczony, na planie prostokąta, podobnie wykończony jak szalet,
z dwoma wejściami.
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1. Pozwala uwolnić miasto od ruchu tranzytowego
2. Jego wersją jest np. Smolecka za(Dyszka)
3. ...CEEB o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw
4. Regionalna ... Pamięci
5. Kategoria piłki plażowej z historycznym zwycięstwem GOKiS
6. Koło Gospodyń ... z Sadkowa
7. ...Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
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Zakończenie roku kulturalnego w GOKiS
Ponad 30 występów, wystawy, nauka tańca,
wspólne piosenki, zimne ognie i konfetti, tak
uczniowie i instruktorzy Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich zakończyli miniony rok kulturalny.
Uczestnicy zajęć GOKiS z wielkim zaangażowaniem i pasją zaprezentowali próbki swoich umiejętności. Wystąpiły wszystkie sekcje: taneczna (Maseczki, Mała Maska, Maska, The Best of Maska, balet, jazz, taniec towarzyski, taniec sportowy, latin solo), muzyczna (gitara, keybord, perkusja, saksofon, pianino, studio kreacji muzycznej, skrzypce, śpiew) oraz grupa teatralna. Sekcja artystyczna przedstawiła natomiast swoje dzieła (ceramika, malarstwo, rękodzieło, plastyka) podczas wystawy. Bardzo dziękujemy
za liczne przybycie, genialne występy i dobrą zabawę! Życzymy udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu na
zajęciach stałych w GOKiS!

Zakończenie sezonu kulturalnego | fot. GOKiS

Plener malarski na grodzisku Uwaga! Konkurs fotograficzny
Pod okiem utalentowanej instruktorki Jolanty
Markowicz, adepci malarstwa szlifowali swoje
plastyczne zdolności.
Na 5 dni grodzisko za GOKiS
zmieniło się w plener malarski,
na którym zdolne, młode adeptki sztuk plastycznych próbowały
uchwycić martwą naturę. Różne
perspektywy, wizje, postrzeganie świata i wyobraźnia zaowocowały powstaniem niepowtarzalnych prac.

Konkurs fotograficzny dla dzieci
i młodzież w wieku 7-18 lat, zamieszkujących gminę Kąty Wrocławskie!
Wakacje od szkoły nie muszą oznaczać wakacji od kultury i sztuki!
Jak Twój wypoczynek łączy się z kulturą?
Co dla Ciebie oznacza kultura? Zapraszamy do uchwycenia pomysłów na zdjęciach!
Jak mówi dziennikarka, podróżniczka i fotografka Martyna Wojciechowska: „Jedyne
co nas ogranicza przy spełnianiu marzeń,
to nasza własna wyobraźnia. Sukces jest
efektem ciężkiej pracy, cierpliwości, pokory
i wiary, że wszystko w życiu jest możliwe”.

fot. GOKiS

Koło Gospodyń Wiejskich
z Sadkowa odnawia
wieś dolnośląską!

„Przedszkolandia”,
czyli rodzinna zabawa
w poszukiwaniu lata!

KGW Sadków - Sadkowianki i Sadkowianie w ramach konkursu or- Za nami pierwsza edycja Przedszkolandii. Partnerem wydarzenia
ganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolno- była Gmina Kąty Wrocławskie. W organizację zaangażował się
śląskiego „Przedsięwzięcia promujące odbudowę wsi” otrzymało również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
dotacje na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej, działającej na rzecz „Odnowy wsi dolnośląskiej”.

Koło Gospodyn Wiejskich Sadkowianki i Sadkowianie | fot. KGW Sadków

W ostatnią sobotę czerwca w Sadkowie został zorganizowany festyn „Dzień Rodziny”. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla
uczestników w każdym wieku! Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne
wyroby przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Sadków. Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji, takich jak dmuchańce, zabawy z animatorem, kącik plastyczny
i sportowy czy konik z lokalnej Stajni Sadków, który skradł serca zarówno tym małym, jak i tym dużym. Dla wielu malusz-

ków był to pierwszy kontakt z czworonożnym przyjacielem.
Hitem okazał się konkurs „Mam talent”,
którego wysoki poziom i różnorodność zachwyciły widownię! Ostatecznie jury pod
przewodnictwem Pani Olgi Leroch zadecydowało, że wszyscy uczestnicy zostali zwycięzcami.
Nie można oczywiście zapomnieć o strażakach z OSP Małkowice, którzy nie tylko uczą
ratownictwa medycznego, ale również potrafią zadbać o dobrą zabawę!

fot. Przedszkole nr 2

fot. Przedszkole nr 2

W sobotę, 11.06.2022 r., w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich odbyła się I edycja Przedszkolandii, czyli rodzinnej zabawy w poszukiwaniu lata. Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia była Rada Rodziców oraz Dyrekcja Przedszkola, przy wsparciu Gminy Kąty Wrocławskie.
Wszyscy pracownicy placówki oraz rodzice
aktywnie zaangażowali się, aby festyn był
ciekawy zwłaszcza dla dzieci. Wśród atrakcji znalazły się dmuchańce, loteria fantowa,
malowanie twarzy, pokaz rycerski, mini zoo,
malowanie farbami i kredą, odwiedziny Ko-

misarza Lwa z wozem policyjnym, prezentacja wozu strażackiego, stoiska z domkami dla pszczół czy smacznym jedzeniem.
Rada Rodziców zebrane datki przeznaczy
m.in. na doposażenie przedszkolnej sali zabaw w sprzęt do zajęć integracji sensorycznej. Podczas Przedszkolandii wszyscy mogli zobaczyć nowo powstały ogródek warzywny, wygrany w Ogólnopolskim
Konkursie „Ogródki ze smakiem”. Wydarzenie było doskonałą okazją do integracji
całej wspólnoty przedszkolnej, a także promocji placówki w Gminie.
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Święto biegania w Smolcu
Po dwóch latach pandemii wróciła Smolecka (za)Dyszka! W IX edycji udział wzięli nie tylko biegacze z Gminy Kąty Wrocławskie, ale
również reprezentanci miejscowości z różnych regionów Polski, a nawet zza granicy.
Rywalizowali na 10-kilometrowej, atestowanej przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki trasie. Organizatorem biegu było Towarzystwo Przyjaciół Smolca, a głównym partnerem
Gmina Kąty Wrocławskie.
Smolecka (za)Dyszka to wydarzenie tworzone z myślą
o dobrej zabawie i niepowtarzalnych, sportowych emocjach. Adresowane jest do pasjonatów biegania, zarówno tych, którzy są profesjonalistami, jak i do amatorów.
Bieg uroczyście otworzył Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie Patryk Hałaczkiewicz. Jako miłośnik sportu i były piłkarz życzył powodzenia i dopingował zawodników. „Bieg na 10 km to jeden z najpopularniejszych dystansów. Jednym z wielu plusów jest fakt, że
mogą w nim wziąć udział nawet początkujący biegacze.
Jest to jednak spore wyzwanie i nie należy lekceważyć tego dystansu! Z pewnością jest to również dobry test szybkości i wytrzymałości. Gratuluję wszystkim, którzy zdecydowali się na start! Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu
i ogromnej pasji wolontariuszy takie imprezy, jak Smolecka za(Dyszka), odbywają się w naszej gminie– podsumował Patryk Hałaczkiewicz.
Rywalizację ukończyło w sumie 333 zawodników. Laury
zwycięstwa odebrał wrocławianin Adam Putyra z czasem
00:32:51. Najszybszą wśród Pań okazała się Paulina Chodorska z Wrocławia z czasem 00:40:05. Wśród mieszkańców
naszej Gminy najszybszy był natomiast Tomasz Swatowski z Klubu Biegacza Kąty Wrocławskie z czasem 00:39:39,
a pierwszą kobietą w Gminie Kąty Wrocławskie okazała się
Beata Kiełbik ze Smolca z czasem 00:42:05. Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy ukończenia biegu, a kibicom dziękujemy za świetną atmosferę.
Za rok jubileuszowa X Smolecka (za)Dyszka, do której organizatorzy rozpoczną przygotowania po krótkim, wakacyjnym odpoczynku. Czeka nas zmiana w regulaminie
– kategoria mieszkańcy Smolca i Krzeptowa zostanie rozszerzona na mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Pietrzykowice, Mokronos Dolny i Górny, Kębłowice, Sadków

IX Smolecka (za)Dyszka | fot. Tomasz Łukaszewski

IX Smolecka (za)Dyszka | fot. Tomasz Łukaszewski

IX Smolecka (za)Dyszka | fot. zmierzymyczas.pl

IX Smolecka (za)Dyszka | fot. zmierzymyczas.pl

czy Kąty Wrocławskie to tylko niektóre miejscowości, których mieszkańcy mocno angażują się w organizację tego
wydarzenia, stąd pomysł na docenienie ich starań i rozszerzenie kategorii.

Dla uczestników i kibiców przygotowana została bogata
oferta stoisk z lokalnymi wyrobami. O pyszne i treściwe jedzenie zadbało m.in. Koło Gospodyń Wiejskich oraz strażacy z OSP Smolec ze swoją znaną i lubianą grochówką.

X edycja Nocnego Maratonu z Przygodami
dla Służb Mundurowych i ich sympatyków
RYŚ za nami!
Już po raz dziesiąty śmiałkowie z całej Polski podjęli wyzwanie i zmierzyli się z własnymi słabościami na trasie Nocnego Maratonu
z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich sympatyków RYŚ.
W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 57 drużyn. 198
zawodników rywalizowało w dwóch kategoriach: rowerowej
i pieszej. Mimo pandemicznej przerwy impreza nie straciła na swej popularności. Uczestnicy przyjechali zarówno
z Gminy Kąty Wrocławskie, gmin sąsiadujących, jak i miejscowości oddalonych od nas o kilkaset kilometrów, takich
jak Szczecin, Kraków czy Łódź.
Podczas biegu zawodnicy mieli okazję sprawdzić swoje
umiejętności i poznać granice własnej wytrzymałości. Na
trasie zbliżonej do biegu maratońskiego uczestnicy musieli wykazać się licznymi talentami i zręcznością, które
były poddane próbie w ukrytych punktach kontrolnych.
Szczególnie przydatną była znajomość posługiwania się
kompasem i mapą, ponieważ każda drużyna samodzielnie
wyznaczała trasę, którą przemierzała pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi. Cel był jeden, dotrzeć do
mety w jak najkrótszym czasie, realizując przy tym zadania w wyznaczonych punktach.
Piękne okoliczności lokalnej przyrody, duch zdrowej, sportowej rywalizacji, współdziałanie i wzajemne wsparcie ze
strony członków drużyny sprawia, że „RYŚ” jest jednym
z najbardziej zapadających w pamięć wydarzeń cyklicznie odbywających się w naszej gminie. Zwycięzcami imprezy byli wszyscy, którzy odważyli się wziąć w niej udział!
„Super zorganizowana impreza! Niesamowita przygoda
i wspomnienia na lata. Dzięki za wszystko. Jesteście niesamowici!” - tak maraton podsumowała drużyna o nazwie Kurki wodne. Przeciwnicy z drużyny Jedź i biegnij dodali: „zdecydowanie jedna z najlepszych edycji! Bardzo fajne zadania, mega zabawa, mnóstwo śmiechu. Oby to nie był ostatni Ryś, bo zabraknie naprawdę fajnej imprezy w Polsce!”

Uczestnicy Nocnego Maratonu z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków | fot. GOKIS

Wręczenie nagród zwycięzcom nocnego maratonu RYŚ | fot. Mirosław Rzepka

Nocny Maraton RYŚ | fot. Mirosław Rzepka
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Historyczny sukces
Kątów Wrocławskich!

Młodzi szczypiorniści
Mistrzami Dolnego Śląska!

SPR GOKIS świętuje zwycięstwo PGNiG Summer Superligi | fot. GOKIS

Mistrzowie Dolnego Śląska | fot. Mirosław Rzepka

W ostatni weekend czerwca nasi
piłkarze ręczni w pięknym stylu
zaprezentowali się podczas turnieju PGNiG Summer Superligi.
Zawodnicy SPR GOKiS Kąty Wrocławskie po
raz pierwszy w swojej historii wywalczyli puchar zwycięzcy turnieju w Starych Jabłonkach – nieoficjalnej stolicy polskich sportów
plażowych. Zespół SPR GOKiS Kąty Wrocławskie nie miał sobie równych. W drodze po
sukces, kątccy zawodnicy pokonali drużyny:

(2-0) Ekoserwis Damy Radę Inowrocław, (2-0)
Szczypiorniak Gniezno (2-1), GRU Juko, (2-0)
SAS Gdańsk II oraz (2-1) MKS Delfin Grudziądz.
- To jest niesamowita chwila, bo to pierwszy sukces w historii Kątów Wrocławskich
w PGNiG Summer Superlidze. Złożyło się
tak, że udało nam się tego dokonać w tym
legendarnym miejscu, jakim są Stare Jabłonki – skomentował zwycięstwo zawodnik GOKiS-u, Maciej Skrzypek.
Ponadto, jeden z naszych zawodników - Bartosz Andrzejewski, weźmie udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy razem z Reprezentacją Polski w Pradze.

Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi
Chłopców w tym sezonie zakończyły się dla naszych zawodników rewelacyjnym sukcesem!
Drużyna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie okazała się niekwestionowanym mistrzem w grupie finałowej. Z imponującym bilansem 10
zwycięstw i 0 porażek nasi zawodnicy zdobyli tytuł Mistrzów Dolnego Śląska!
Drużyna z Kątów z wielkim zacięciem szła
po każdy sukces! Najlepszymi zawodnika-
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mi okazali się również podopieczni kąckiego
klubu. Tytuł Króla Strzelców przypadł Kacprowi Bartkowiakowi, który zdobył 75 bramek w 10 meczach! Tytuł wice króla zdobył
Karol Zubko z 59 bramkami w 10 meczach!
Wyniki turnieju finałowego w Kątach Wrocławskich 04.06.2022r.:
SPR GOKIS Katy Wrocławskie vs ŚKPR II
Świdnica 24:11 (11:6)
ŚKPR Świdnica II vs Śląsk Forza Akademia
26:9 (15:3)
Śląsk Forza Akademia vs SPR GOKIS Kąty
Wrocławskie 19:22 (13:11)

Kąty Wrocławskie Wojewódzkim
Ośrodkiem Szkolenia w Piłce
Ręcznej Plażowej!
Dyrektor GOKiS Kąty Wrocławskie Paweł Wybierała oraz
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej z siedzibą we Wrocławiu Andrzej Mikołajczak, podpisali Porozumienie dotyczące utworzenia w Kątach Wrocławskich
Ośrodka Szkoleniowego w Piłce Ręcznej Plażowej.
Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie organizacji zawodów, w tym m.in. Mistrzostw Dolnego Śląska w Piłce Ręcznej Plażowej oraz organizacji konsultacji Kadr Wojewódzkich dziewcząt i chłopców przygotowujących się
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej
Plażowej.

„Wybór Kątów Wrocławskich jako centrum szkoleniowego piłki ręcznej plażowej dla całego Dolnego Śląska
jest ogromną nobilitacją dla naszej gminy. Nasze zawodniczki i zawodnicy od lat zajmują wysokie pozycje i zdobywają nagrody na szczeblu nie tylko ogólnopolskim,
ale i światowym. Powstanie Ośrodka Szkolenia w Piłce
Ręcznej Plażowej jest kolejnym wyróżnieniem i wierzę,
że dzięki nowemu ośrodkowi jeszcze więcej młodych
ludzi będzie zainteresowanych tym pięknym sportem”
– podsumował Julian Żygadło, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Brązowy medal
na Mistrzostwach Polski
w Badmintonie!

Nasi reprezentanci na podium | fot. D. Hoszowski

Nasi młodzi zawodnicy zdobywają kolejne
sukcesy w badmintona. Tym razem Weronika Hoszowska w parze z Bronisławem
Skórą (UKS AB Kraków) wywalczyli brązowy
medal w grze mieszanej na Indywidualnych

Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych
w Baranowie. Jest to pierwszy medal zdobyty
na mistrzostwach o tak wysokiej randze, nie
tylko w karierze Weroniki, ale też i w historii
klubu oraz trenera! Gratulujemy!

Podpisanie porozumienia przez Dyrektora GOKIS Pawła Wybierałę i Prezesa Zarządu
Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej z siedzibą we Wrocławiu Andrzeja Mikołajczaka
| fot GOKIS

Dobra passa kąckich
judoków
Podopieczni UKS Judo Kąty Wrocławskie już po raz kolejny pokazali
swą niekwestionowaną klasę i zgromadzili na koncie kolejne sukcesy.
Podczas Pucharu Europy Juniorów oraz Juniorek w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie, Kinga Klimczak drugi raz z rzędu doszła
do walki o brązowy medal, niestety minimalnie przegrała kończąc turniej na piątym
miejscu. Drugi już start w Pucharze Europy oraz kolejne miejsce w „Piątce” pokazują, że Kinga solidnie uplasowała się w europejskiej czołówce.
Udowodniła to również kilka dni później
podczas międzynarodowego turnieju Koroska Open. Naszym zawodnikom towarzyszył sam Mistrz Olimpijski Paweł Nastula oraz Artur Kłys. Jako przedstawiciele
Kątów Wrocławskich w zawodach udział
wzięli Kinga Klimczak oraz Bracia Michał
i Marcin Walenciak. W grupie junior złoto
wywalczyli Kinga Klimczak oraz Michal Walenciak, natomiast Marcin zakończył tur-

Kąccy judocy na podium | fot. P. Jamiński

niej na VII pozycji. Kinga Klimczak wzięła
udział także w rywalizacji seniorskiej udowadniając swoją formę i zdobywając dwa
złote medale.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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