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Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej 
Przypominamy, że 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

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 

z początkiem roku w Biurze Obsługi Klienta 

w Smolcu, do Państwa dyspozycji dostępni są  

również 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

•  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

Wydział Podatków i Opłat w nowej lokalizacji
Przypominamy, że Wydział Podatków i Opłat UMiG Kąty Wrocławskie funkcjonuje w no-
wej lokalizacji przy ulicy Kościuszki 16a w Kątach Wrocławskich (jest to dawna siedziba 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich).

Droga z Ratusza do Wydziału Podatków i Opłat zajmuje około 2-3 minuty, szczegóły na mapce poniżej:

Numery telefonów do poszczególnych zakresów pra-
cy wydziału:
• Gospodarka odpadami  - 71 3907207

• Podatek od nieruchomości - 71 3907231
• Księgowość podatkowa - 71 3907143
• Środki transportu - 71 3907238

Słowem wstępu
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, oddajemy w Wasze ręce 
kolejny już numer biuletynu gminnego. Gazety o naszej gminie, 
realizowanych inwestycjach, podejmowanych działaniach i lo-
kalnych wydarzeniach. To biuletyn dla mieszkańców, ale przede 
wszystkim o mieszkańcach, dlatego zachęcam do wspólnego two-
rzenia go z nami, dostarczania zdjęć i informacji o Waszych suk-
cesach i inicjatywach, które stanowią nie tylko powód do dumy, 
ale również i źródło inspiracji dla innych. Ten numer przyjął bar-
dzo wakacyjny charakter w sportowym klimacie, a wszystko za 
sprawą naszych sportowców, którzy osiągają wspaniałe wyniki 
w różnych dyscyplinach. Mieliśmy ten ogromny zaszczyt, by po 
raz kolejny stać się organizatorem mistrzostw o randze krajowej, 
a dzięki naszym zawodnikom nie tylko pokazać się w roli dobre-
go gospodarza, ale i godnego rywala.  Nie można nie wspomnieć 
o sukcesach naszych reprezentantów w innych dziedzinach – fu-
tobolu amerykańskim, zapasach, judo czy biegach. Z tego miej-
sca serdecznie gratuluję wszystkim sportowcom. 
Okres wakacyjny nie oznacza jednak przerwy w inwestycjach. 
Cały czas nie zwalniając tempa przygotowujemy postępowania 
przetargowe i realizujemy kolejne projekty. W lipcu przekazaliśmy 
plac budowy i ruszamy już z rewitalizacją Rynku, ostatecznych 
kształtów nabiera również sala gimnastyczna w Małkowicach, 
a w Krzeptowie rozpoczęła się budowa zespołu szkolno-przed-
szkolnego. Wierzę, że zarówno te, jak i przyszłe inwestycje spra-
wią, że nasza gmina stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia. 
Zainteresowanych zachęcam również do odwiedzenia strony 
internetowej poświęconej Raportowi o stanie Gminy 2021, któ-
ry przyjęty został na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Jest to swe-
go rodzaju podsumowanie działań i rezultatów za ubiegły rok. 
Zapraszam do wspólnego tworzenia biuletynu i życzę przyjem-
nej lektury.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

RAPORT O STANIE GMINY 2021

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Przypominamy, że od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. można składać wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się m.in.:
-  imienne faktury VAT stanowiące dowód zakupu ON w okre-

sie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.
Komplet dokumentów do wniosku o zwrot podatku akcy-
zowego do pobrania: www.bit.ly/3zN3KNw 

Pieniądze wypłacane będą w październiku 2022r. przele-
wem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wydział Podatków i Opłat
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Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Krzeptowie
Trwają prace budowlane nowego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie, by 
pierwsze dzieci mogły rozpocząć naukę już 
w 2024 r.  Inwestycję wykonuje firma Tur-
pis Sp. z o.o. Sp.k. z Wrocławia, a wartość  
umowy wynosi 53 621 200,38 zł. 

Obiekt, który powstaje  w Krzeptowie to szkoła wraz z od-
działem 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. No-
woczesne i komfortowe sale szkolne zostaną wyposażone 
w tablice interaktywne. Dodatkowo w obiekcie przewidzia-
na jest m.in. budowa kuchni wraz z zapleczem oraz dwie-
ma jadalniami – osobno dla dzieci szkolnych i przedszkol-
nych, sala integracji sensorycznej, biblioteka z czytelnią 
oraz duży blok sportowy z salą gimnastyczną, widownią 
i szatniami. Na zewnątrz powstaną dwa boiska.

Ruszyła rewitalizacja drugiej części 
Rynku w Kątach Wrocławskich! 
Z początkiem lipca podpisana została umowa dla zadania pn. „Rewitalizacja Ryn-
ku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”. 

Aktualnie trwają pomiary geodezyjne, a prace re-
witalizacyjne ruszą już niebawem. Ulice będą wy-
łączane etapami, wprowadzona zostanie również 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu. 
Zadanie wykonywać będzie konsorcjum firm - Li-
der: Elektrotim S.A., Partner: Mabud s.c. Mariusz 
Chojecki, Andrzej Atras. Koszt realizacji inwesty-
cji to 21 197 337,04zł. Na wykonanie tego zada-
nia Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Dolnego 
Śląska w wysokości 12 350 000,00 zł.
Czas realizacji inwestycji wyniesie 17 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. Stanowi to dokończenie 
rewitalizacji Rynku, która rozpoczęta została już 
kilka lat temu.

Oprócz rewitalizacji nawierzchni w obrębie Rynku 
projekt przewiduje również dużą ilość nowych na-
sadzeń drzew, nowe trawniki i rabaty krzewiasto-
-bylinowe, rewitalizację dróg przyległych, budowę 
skateparku, siłowni terenowej, strefy rekreacyjnej 
dla seniorów oraz trzech placów zabaw dla dzieci 
w wieku 2-6, 2-12, 6-12 lat.
Dokładaliśmy wszelkich starań, aby rewitalizacja nie by-
ła zabetonowaniem Rynku, a wręcz przeciwnie, aby zna-
lazło się to, na czym dzisiaj mieszkańcom bardzo zale-
ży, czyli zieleń. Duży nacisk położyliśmy na dodatkowe 
nasadzenia drzew w płycie rynku, kwiatów i krzewów. 
Zagospodarowane zostaną również planty wokół, poja-
wią się dodatkowe skwery z rabatami i bylinami – pod-
sumowuje burmistrz Julian Żygadło.

Zakończyła się budowa łącznika ulic 
Rakietowej oraz Żwirki i Wigury
W nocy z soboty na niedzielę (30/31 lipca) został w pełni przywrócony ruch 
na ulicy Żwirki i Wigury, od końca maja przebudowywanej na włączeniu do 
pierścienia nowego ronda. 

Zmianie uległa również organizacja ruchu na uli-
cy Gagarina – na odcinku prostopadłym do Żwirki 
i Wigury obowiązuje tylko jeden kierunek ruchu, 
w kierunku do Smolca. Łącznik drogowy, będą-
cy elementem tzw. Osi Inkubacji, powstał w cią-
gu 9 miesięcy na odrolnionych gruntach między 
ulicami Rakietową a Żwirki i Wigury. Nowa tra-
sa odciąża w sposób odczuwalny obszar same-
go osiedla, ułatwiając jednocześnie przedosta-
nie się na zachód Wrocławia mieszkańcom Mo-
kronosu czy samych Kątów Wrocławskich. Popra-
wia również warunki komunikacyjne na dojeź-
dzie od strony lotniska czy drogi krajowej nr 94.
- Nowo wybudowany łącznik ulicy Rakietowej z ulicą 
Żwirki i Wigury to inwestycja bardzo ważna i długo 
wyczekiwana wśród mieszkańców Gminy Kąty Wro-
cławskie, a zwłaszcza Smolca i miejscowości przyle-
głych do Wrocławia. Bez wątpienia znacząco pomoże 
to upłynnić ruch i poprawić komunikację z Miastem 
Wrocławiem. Na wykonanie inwestycji w ramach po-
mocy finansowej Gmina Kąty Wrocławskie przezna-
czyła 250 000 zł.  
Jest to również dobry przykład, jak ważne jest part-
nerstwo i współdziałanie między gminami.  Z te-
go miejsca  chcę podziękować Prezydentowi Wro-
cławia, Jackowi Sutrykowi za owocną współpracę 
nad  rozwiązywaniem problemów komunikacyj-
nych obu gmin.

- Oś Inkubacji to przykład doskonałej synergii i współ-
pracy dwóch samorządów oraz Rejonowego Zarzą-
du Infrastruktury, reprezentanta MON. 
W efekcie powstał układ drogowy na styku dwóch gmin 
będący równocześnie ważnym krokiem do rozbudo-
wy wrocławskiego lotniska. Jako gmina inwestujemy 
nie tylko w transport publiczny, ale również w infra-
strukturę drogową, której celem jest odciążenie osie-
dla od codziennego napływu tranzytu i  upłynnienie 
ruchu mieszkańcom Smolca, którzy we Wrocławiu 
uczą się i pracują – podkreśla Prezydent Wrocła-
wia Jacek Sutryk.

Kolonie GOPS 
w nadmorskim kurorcie
W dniach 5-18 lipca 2022 r. osiemdziesięcioro dzieci w wieku 
7-16 lat z Gminy Kąty Wrocławskie uczestniczyło w kolonii 
letniej z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej. 
Turnus odbył się w nadmorskiej miejscowości Ostrowo. 
W trakcie kolonii realizowano program profilaktyczny, którego głównym celem 
było kształtowanie właściwych postaw społecznych u młodych ludzi oraz zagwa-
rantowanie dzieciom i młodzieży atrakcyjnego, a zarazem aktywnego wypoczyn-
ku połączonego z działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień (ze szczególnym 
uwzględnieniem uzależnień behawioralnych, stanowiących spore zagrożenie dla 
młodego pokolenia), przemocy oraz skutecznych metod rozwiązywania konfliktów.
Dzieci przeżyły niesamowite przygody. Wzięły udział w licznych wyciecz-
kach pieszych i autokarowych. W Gdańsku zwiedziły stare miasto ze słynną 
fontanną Neptuna. We Władysławowie spacerowały aleją gwiazd, a w Ja-
strzębiej Górze promenadą Światowida. Zobaczyły też Latarnię Morską Ro-
zewie oraz katedrę w Pucku. Oprócz wycieczek dzieci uczestniczyły w licz-
nych warsztatach, konkursach, rozgrywkach sportowych oraz zabawach.
Organizatorem kolonii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ką-
tach Wrocławskich, a do realizacji wybrana została firma LUTUR z Lublina.

Społeczeństwo

Społeczeństwo

SOS dla seniora  
– przyjdź po darmową opaskę do GOPS!

Wizualizacje nowej placówki
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BIAŁA NIEDZIELA 
W POWIECIE WROCŁAWSKIM 

Rejestracja: 11:00 - 15:00 
PUNKT POBRAŃ

TEREN PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY 
I SPORTU

ul. Zwycięstwa 23; Kąty Wrocławskie

ODDAJĄC KREW RATUJESZ
ŻYCIE  

Zbadaj się, to nie boli, 
czyli bezpłatne badania 
i konsultacje medyczne
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Zarząd Po-
wiatu Wrocławskiego zaprasza pod koniec wakacji, tj. 28 sierpnia 
w godzinach 10:00 – 17:00, na kolejną edycję akcji medycznej pn.: 
„Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. 

Podczas wydarzenia odwiedzający teren 
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Kątach Wrocławskich, będą mieli możli-
wość skontrolowania poziomu cukru i cho-
lesterolu, dokonania pomiaru ciśnienia tęt-
niczego krwi, wykonania badania EKG i kost-
ka – ramię, poddania się diagnostyce w kie-
runku „czerniaka” - raka skóry, osteoporo-
zy oraz zbadania wzroku, skóry głowy i wło-
sów. Innymi ważnymi badaniami profilak-
tycznymi będą spirometria, badanie fizjote-
rapeutyczne oraz cytologiczne*. Na miejscu 
będzie również możliwość skonsultowania 
otrzymanych wyników badań z dietetykiem 
i lekarzem specjalistą. Ponadto uczestnicy 
będą mogli skorzystać z zajęć edukacyjnych 
z zakresu samobadania piersi i jąder na si-
likonowych fantomach, zawierających róż-
nej wielkości guzki, co ułatwia rozpoznanie 
u siebie niepokojących zmian. 
Obecnie panuje trudny czas, bieżące stany 
magazynowe krwi i jej składników są niskie, 
dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zachęcać bę-
dzie do oddawania krwi w mobilnym punk-
cie krwiodawstwa. 
Inną propozycją w ramach działań profilak-
tycznych będzie okazja do zaszczepienia się 
przeciw COVID-19., edukacja m.in. w zakre-
sie skutecznego przeciwdziałania zakaże-

niom realizowana przez Powiatową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną.  
Wszyscy wybierający się w niedalekiej przy-
szłości na zagraniczne wyjazdy będą mo-
gli szybko i sprawnie zaopatrzyć się w Eu-
ropejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ) oraz zarejestrować się jako po-
tencjalny dawca szpiku - Fundacja DKMS. 
Do dyspozycji uczestników będą także Part-
nerzy akcji: Powiatowy Rzecznik Konsumen-
ta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Kątach Wrocławskich oraz Powia-
towy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich.
Podczas wydarzenia Komenda Miejska 
Policji przygotuje stanowisko znakowa-
nia rowerów i odpowie na pytania doty-
czące zagrożeń i profilaktyki w miejscu 
wypoczynku. 
Nie wystarczy dbać o swoje zdrowie poprzez 
wykonywanie czynności dnia codziennego, 
trzeba to zdrowie jeszcze kontrolować. Po-
święcimy na to zdecydowanie mniej czasu, 
niż w sytuacji, kiedy stan chorobowy bę-
dzie zaawansowany.
*Panie chętne na badanie cytologiczne pro-
szone są o zarejestrowanie się pod nr tel.: 
71 36-89-647 od poniedziałku do piątku, 
w godz. 9:00 – 14:00. 
Serdecznie zapraszamy. 

Dożynki Gminne 2022!
Dożynki to ludowe święto o wielowiekowej tradycji. Jest symbolem 
szacunku do ciężkiej pracy rolnika oraz stanowi wyraz wdzięczno-
ści za jego codzienne zmagania. To czas radości i podziękowań: 
Panu Bogu za plony, a ludziom za trud.

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. spotkamy się 
więc na Dożynkach Gminnych, by wspólnie 
świętować ukończenie żniw i prac polowych 
oraz podziękować za tegoroczne zbiory. 
Nie zabraknie barwnego korowodu i kon-
kursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Po raz drugi odbędzie się również Przegląd 
Zespołów Ludowych FOLKĄTY. O dobrą 
muzykę zadbają: Zespół Kefir oraz Gwiaz-
da Wieczoru – CLEO.  
Szykuje się świetna zabawa! Warto zarezer-
wować ten dzień w kalendarzu!

Konkurs na wieńce i kosze dożynkowe.
Podczas tegorocznych Dożynek tradycyjnie 
zostanie rozstrzygnięty konkurs na najpięk-
niejszy wieniec i kosz dożynkowy. 
Konkurs ma na celu aktywizację życia kul-
turalnego mieszkańców wsi, a także upo-
wszechnienie, kultywowanie i dokumento-
wanie tradycji regionalnej jaką jest plastyka 
obrzędowa związana z okresem żniw. Pre-
zentacja bogactwa plonów wkomponowa-
nych w wieniec lub kosz dożynkowy przy-
czynia się do promowania dorobku kultu-
rowego wsi polskiej oraz identyfikacji i pro-
mocji przedsięwzięć kulturalnych pielęgnu-
jących lokalne tradycje.
Oceny prac dokonywać będzie Komisja 
Konkursowa powołana przez Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich.
Prace oceniane będą w 3 kategoriach: 
1) wieńce dożynkowe kłosowo-ziarnkowe,
2) wieńce dożynkowe ziarnkowe, 
3) kosze dożynkowe nawiązujące do tra-
dycji dożynek. 

Komisja Konkursowa dokona oceny punk-
towej zgłoszonych wieńców i koszy dożyn-
kowych w 3 kategoriach według poniższych 
kryteriów: 
1) sposób prezentacji wieńca lub kosza do-
żynkowego, w tym: 
-stroje delegacji, 
-wykorzystanie tegorocznych płodów rol-
nych (owoce, warzywa itp.), 
-udział w korowodzie dożynkowym – łącz-
nie od 0 do 5 punktów, 
2) związek z dziedzictwem kulturowym – od 
0  do  5 punktów, 
3) jakość wykonania i walory artystyczne 
(precyzja i dokładność, różnorodność uży-
tych materiałów pochodzenia naturalnego) 
– od  0 do 5 punktów. 

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostęp-
ny jest na stronie www.gokiskwr.pl
Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przed-
łożenie Karty zgłoszeniowej stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 
oraz Oświadczenia, o którym mowa w ust. 
3., w terminie do 19 sierpnia 2022 r. na ad-
res:  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ka-
tach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-
080 Kąty Wrocławskie. 
Dopuszcza się również przesłanie zgłosze-
nia drogą elektroniczną na adres email: pro-
gramowy@gokiskwr.pl  z zastrzeżeniem, 
iż Karta zgłoszeniowa powinna być pod-
pisana przez osobę upoważnioną, tj. Soł-
tysa. Oświadczenie powinno być podpisa-
ne przez osobę reprezentującą sołectwo.  

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
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Futbol amerykański  
w kąckim wydaniu
Rozegranie pierwszego meczu Futbolu amerykańskiego datuje się na rok 1869 w Kanadyjskiej prowincji New Brunswick. O tym, kiedy 
i w jaki sposób ten uprawiany głównie na amerykańskich uniwersytetach i w college’ach sport trafił do Kątów Wrocławskich oraz jak 
odnajduje się w polskich realiach rozmawiamy z Mariuszem Chwastykiem - Prezesem i zawodnikiem Jaguars Kąty Wrocławskie – dru-
żyny, która już kolejny raz udowodniła, że polscy zawodnicy doskonale czują ten sport.

- Cofnijmy się o kilka lat, bo do 2014 roku. Futbol ame-
rykański to sport niszowy w Polsce i jeszcze kojarzony 
głównie ze Stanami Zjednoczonymi. Skąd pomysł na 
powołanie takiego klubu i to właśnie w Kątach Wro-
cławskich? 
Na pomysł powołania klubu Futbolu amerykańskiego wpadł 
w 2014 roku Dominik Dąbrowski, będąc tym samym pierw-
szym trenerem, zawodnikiem i Prezesem. Inicjatywa się 
przyjęła i już po pierwszych rekrutacjach w szeregach Ja-
guarów trenowało ponad 40 zawodników z naszej gminy. 
Jednak z różnych względów, po roku Dominik zdecydował 
się zakończyć działalność w klubie. Wtedy wraz z kilkoma 
zawodnikami podjęliśmy się dalszego budowania klubu.
  - Z jakimi problemami zetknęliście się na początku 
– czy był to brak doświadczonych zawodników, zaple-
cza technicznego, czy raczej wsparcia finansowego? 
Żaden z tych problemów nie był nam obcy na początku, ale 
sukcesywnie, przy wsparciu sponsorów oraz Gminy Kąty 
Wrocławskie, staramy się rozwijać klub. Drogę, którą prze-
szedł klub doskonale oddaje zestawienie zdjęć z 2014 ro-
ku z pierwszego meczu Jaguars, z choćby ostatnim, wygra-
nym meczem półfinałowym w Kątach Wrocławskich prze-
ciwko Armii Poznań. Widać, nie tylko jak zmienia się dru-
żyna, a także zaplecze techniczne w postaci stadionu. Po-
jawiły się profesjonalne bramki do futbolu, nowa sztuczna 
murawa. W dalszym ciągu mamy jeszcze wiele do zrobie-
nia i wiemy, że jesteśmy w stanie, przy większym wspar-
ciu Gminy i Sponsorów, zrealizować te plany. 
- Niedawno drużyna Jaguars Kąty Wrocławskie zakoń-
czyła sezon z tytułem Wicemistrza Polskiej Futbol Ligi 
2 na koncie. To historyczny moment i dobra progno-
za na przyszłość, tym bardziej, że tytuł został zdoby-
ty w mocno okrojonym składzie. Jak wyglądała droga 
Jaguarsów do tego osiągnięcia?  
Tutaj tak naprawdę musiałbym przytoczyć wzloty i upad-
ki z ostatnich 8 lat, ale niestety nie mamy tyle czasu, więc 

skupmy się na ostatnim sezonie. Sezon rozpoczęliśmy od 
kubła zimnej wody na początek, u siebie przegraliśmy na 
otwarcie z Bielawą Owls. Byliśmy dobrze przygotowani do 
pierwszego meczu, jednak wynik i gra pozostawiała wiele 
do życzenia. Dlatego trenowaliśmy jeszcze ciężej i inten-
sywniej co przyniosło skutek w postaci serii sześciu zwy-
cięstw z rzędu. Ogrywaliśmy faworytów: drużyny z Wielicz-
ki, Lubina, czy Poznania. Niestety w finale w Olsztynie mu-
sieliśmy uznać wyższość miejscowych Lakers.  
- Jaki cel drużyna obiera na kolejny sezon? 
Jak w każdym sezonie, chcemy rozwijać się sportowo i or-
ganizacyjnie, a także wygrać każdy kolejny mecz. Występ 
w finale dał nam awans do Pierwszej Ligi Futbolu Amery-
kańskiego w Polsce. Teraz czeka nas seria spotkań w gro-
nie zarządu, zawodników oraz trenerów, aby podjąć klu-
czowe decyzje na przyszły sezon. Czas pokaże...  
- Futbol amerykański jest dyscypliną o wyraźnym po-
dziale na ofensywę i defensywę. Jak wyglądają w ta-
kim wypadku treningi? 
Treningi wyglądają różnie, w zależności od momentu se-
zonu. Podczas przygotowań zespół pracuje razem nad si-
łą i motoryką. Im bliżej sezonu tym treningi stają się co-
raz bardziej dostosowane do konkretnych pozycji na bo-
isku i są podzielone na poszczególne formacje. Treningi 
prowadzi kilku trenerów, aby maksymalnie wykorzystać 
czas i większą uwagę poświęcić każdemu zawodnikowi.  
- Jest to sport dość brutalny i wymagający solidnego 
przygotowania. No właśnie, jakiego? Jakie cechy trze-
ba posiadać, aby rozpocząć przygodę z tym sportem? 
Przymiotnik brutalny to w tym przypadku nadużycie, 
choć jest to sport kontaktowy i kolizyjny. Aby pozytyw-
nie przejść rekrutację, trzeba mieć ogólną sprawność fi-
zyczną i posiadać odpowiedni charakter. Pozycje w fut-
bolu są bardzo zróżnicowane. Odnajdą się zarówno za-
wodnicy o wadze 60kg, jak i trochę więksi chłopcy o wa-
dze np. 120 kg :) .

 - W jaki sposób można dołączyć do rodziny Jaguarsów? 
Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościo-
wych, niebawem pojawią się szczegóły o najbliższej rekru-
tacji - www.facebook.com/jaguarykatywroclawskie. 
 - Już od kilku lat wspieracie się wzajemnie z drużyną 
grającą w Lidze Europejskiej - Panthers Wrocław, za-
równo w zakresie wymiany doświadczeń, ale i trans-
ferów. Jak rozwija się ta współpraca i jakie korzyści 
mają z tego Jaguarsi? 
Współpraca z Panthers to szansa na szybszy rozwój klub. 
Korzystając z bogatych doświadczeń wrocławskiej druży-
ny możemy podejmować lepsze decyzje i unikać szeregu 
błędów w budowaniu klubu. Jeden trening w tygodniu od-
bywa się też na przystosowanym w 100% do futbolu Sta-
dionie Olimpijskim, będącym siedzibą Panthers.  
W Jaguars młodzi zawodnicy mogą gromadzić doświad-
czenie na boiskach Ligi Polskiej, mają też szansę na zagra-
nie w lidze Europy w Panthers. Obecnie ponad 10 zawod-
ników występujących w Jaguars, w tym sezonie reprezen-
tuję wrocławski klub w Europie, w tym wychowanek JAGS 
– Mateusz Głogowski.  
- Ważnym punktem wspomnianej współpracy było 
otwarcie sekcji młodzieżowej w Kątach Wrocławskich. 
Czy najmłodsi nadal mogą skorzystać z oferty trenin-
gowej? 
Obecnie działalność sekcji młodzieżowej jest zawieszona, 
jednak pracujemy nad reaktywacją sekcji, która będzie za-
pewniała przyszłość Jaguarom.   
- Teraz czas na przerwę i regenerację przed kolejnym se-
zonem. Kiedy nasi mieszkańcy mogą spodziewać się ko-
lejnych sportowych emocji z udziałem waszej drużyny? 
Kolejny sezon ruszy dopiero wiosną przyszłego roku, ale 
nie wykluczone, że wcześniej rozegramy klika spotkań to-
warzyskich.  
 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolejnych sukcesów! 

Mariusz Chwastyk | fot. archiwum prywatne

Jaguars Kąty Wrocławskie Wicemistrzem Polski

Jaguars Kąty Wrocławskie Wicemistrzem Polski
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Na kąckich boiskach o tytuł Mistrza Polski rywalizowały 
najlepsze drużyny z kraju w dwóch kategoriach – dziew-
cząt i chłopców. Sukcesów naszej drużyny i sportowych 
emocji nie zabrakło. 
Gmina Kąty Wrocławskie już po raz trzeci stała się gospoda-
rzem Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów w Piłce Ręcznej 
Plażowej. Po raz pierwszy Mistrzostwa w Kątach Wrocławskich 
odbyły się w 2019 roku, a kąckie drużyny już wtedy zaprezen-
towały bardzo wysoki poziom. Drużyna kąckich szczypiorni-
stek wywalczyła złoto, natomiast szczypiorniści zajęli 7-miej-
sce, by w roku kolejnym poprawić swoje osiągnięcia i stanąć 
na najwyższym podium. Z ubiegłorocznych mistrzostw, któ-
re odbyły się w Sierpcu, męska drużyna Juniorów SPR GOKiS 
Kąty Wrocławskie wróciła z brązowym medalem. 
Po rocznej przerwie sportowe emocje i rywalizacja na pia-
sku powróciły do Kątów Wrocławskich. Kąckie boisko do 
sportów plażowych w dniach 2-3 sierpnia ponownie stało 
się areną zmagań o tytuł Mistrza Polski Juniorek i Juniorów 
w Piłce Ręcznej Plażowej. Do rywalizacji przystąpiło łącz-
nie 15 drużyn z całego kraju, które wcześniej w elimina-
cjach na szczeblu wojewódzkim wywalczyły sobie prawo 
gry o miano najlepszych w Polsce. Dolny Śląsk reprezen-
towały dwie drużyny – w grupie chłopców SPR GOKiS Kąty 
Wrocławskie, a w grupie dziewcząt UKS Dziewiątka Legnica. 
Pierwszego dnia mistrzostw rozegrana została faza grupowa, 
po której dowiedzieliśmy się, kto powalczy o medale w fina-
łach w drugim dniu rozgrywek. Szczypiorniści z Kątów Wro-
cławskich pewnie wygrywając grupę B, w półfinale trafili na 
mocny SAS Gdańsk, który okazał się nieznacznie lepszy. W dru-
giej parze Delfin Grudziądz nie pozostawił wątpliwości w po-
jedynku z Mazurem Sierpc i zaprezentował doskonałą formę.
W kategorii Juniorek drużyna Pyrki Poznań z łatwością po-
konała zespół z Kowalewa Pomorskiego, rezerwując sobie 
miejsce w wielkim finale. W drugiej parze po zaciętym po-

jedynku i serii shootoutów nad Kusym Szczecin triumfowa-
ły zawodniczki Sambora Tczew. Do rozstrzygnięcia meczu 
o brąz dziewcząt ponownie potrzebna była seria shooto-
utów, którą tym razem wygrały Szczecinianki, sprawiając, 
że ich rywalki z Kowalewa Pomorskiego wyjechały z Kątów 
bez medali. Mecz o tytuł mistrzowski w kategorii Juniorek 
był znakomitym występem piłkarek z Poznania i triumfem 
nad zawodniczkami Sambora Tczew 2:0.
W rozgrywkach chłopców SPR GOKiS Kąty Wrocławskie 
pod wodzą trenera Michała Jeruszki  po porażce w pół-
finale wrócił na boisko niezwykle zmotywowany, by sta-
nąć do walki o brązowy medal. Szczelna obrona oraz wy-
soka skuteczność pod bramką przeciwnika zaowocowa-
ła zwycięstwem 2:0 nad zespołem Mazur Sierpc. Nasi za-
wodnicy udowodnili dobrą formę, w pięknym stylu, upla-
sowując się na podium. Co ważne, jest to już trzeci medal 
z rzędu dla Kątów Wrocławskich na plaży zdobyty na po-
ziomie krajowym.
W wielkim finale drużyny Delfina Grudziądz oraz SASu 
Gdańsk zadbały o emocje do ostatniej sekundy. Obie 
drużyny wygrały po jednym secie i dopiero seria shooto-
utów wyłoniła Mistrzów Polski, którymi zostali zawodni-
cy z Grudziądza.

Pełna klasyfikacja obu kategorii:
Juniorki
1. KS Pyrki Poznań
2. MKS Sambor Tczew
3. MKS Kusy Szczecin
4. UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie
5. KS AZS AWF Warszawa
6. SPR Olkusz
7. UKS Pawonków
8. UKS Dziewiątka Legnica

Juniorzy
1. MKS Delfin Grudziądz
2. SAS Gdańsk
3. SPR GOKiS Kąty Wrocławskie
4. MKS Mazur Sołdański Sierpc
5. UKS Anilana I Łódź
6. UMKS-PMOS Chrzanów
7. AC Husaria Lubliniec
Najlepszą bramkarką turnieju została Natalia Sbirowska 
z MKS Sambor Tczew, natomiast MVP Juniorek Michalina 
Hołody z KS Pyrki Poznań. Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został Adam Witkowski z SAS Gdańsk, a MVP Junio-
rów został Michał Łapucha z SAS Gdańsk. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom!
Ogromne podziękowania należą się również organizato-
rom  turnieju, którzy włożyli wiele wysiłku, aby te Mistrzo-
stwa wypadły jak najlepiej.
Piłka ręczna plażowa, prężenie rozwija się w Kątach Wro-
cławskich już od kilku lat, a nasi zawodnicy zajmują czoło-
we pozycje w rozgrywkach na różnych szczeblach.  Moż-
liwe jest to m.in. dzięki doskonałym zawodnikom, kadrze 
trenerskiej, ale i profesjonalnej infrastrukturze. Z końcem 
czerwca  Dyrektor GOKiS Kąty Wrocławskie Paweł Wybiera-
ła oraz Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcz-
nej Andrzej Mikołajczak, podpisali Porozumienie dotyczą-
ce utworzenia w Kątach Wrocławskich Ośrodka Szkolenio-
wego w Piłce Ręcznej Plażowej dla całego Dolnego Śląska. 
Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie organizacji 
zawodów, w tym m.in. Mistrzostw Dolnego Śląska w Piłce 
Ręcznej Plażowej oraz organizacji konsultacji Kadr Woje-
wódzkich dziewcząt i chłopców, przygotowujących się do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej Pla-
żowej i pozwoli na jeszcze lepszą promocję i rozwoju te-
go sportu w naszej gminie.

SPR GOKIS Kąty Wrocławskie  
kolejny raz wśród najlepszych drużyn w Polsce

W dniach 2-3 sierpnia Kąty Wrocławskie zmieniły się w polską stolicę piłki ręcznej plażowej, a wszystko za sprawą odbywających się w nich Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów w Piłce Ręcznej Plażowej! 

SPR GOKiS Kąty Wrocławskie - brązowi medaliści Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej Plażowej | fot. Mirosław Rzepka
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SPR GOKIS Kąty Wrocławskie  
kolejny raz wśród najlepszych drużyn w Polsce

W dniach 2-3 sierpnia Kąty Wrocławskie zmieniły się w polską stolicę piłki ręcznej plażowej, a wszystko za sprawą odbywających się w nich Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów w Piłce Ręcznej Plażowej! 

Brawurowych akcji w wydaniu naszej drużyny nie brakowało | fot. Mirosław Rzepka Brawurowych akcji w wydaniu naszej drużyny nie brakowało | fot. Mirosław Rzepka

Dziewczęta również nie odpuszczały w rywalizacji | fot. Mirosław Rzepka Dziewczęta również nie odpuszczały w rywalizacji | fot. Mirosław Rzepka

Kąckie boisko było pełne sportowych emocji | fot. Mirosław Rzepka Wszystkie drużyny walczyły z wielkim zaangażowaniem | fot. Mirosław Rzepka

Ceremonia wręczenia nagród | fot. Mirosław Rzepka Burmistrz Julian Żygadło wręcza zasłużony puchar za zdobycie 3 miejsca dla SPR GOKIS Kąty Wrocławskie | fot. Mirosław Rzepka

Zwycięzcy Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej Plażowej | fot. Mirosław Rzepka Zwycięzcy Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej Plażowej | fot. Mirosław Rzepka
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Święto Wojska Polskiego

15.08.2022 r.

10:00 - Msza Święta w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
             w Kątach Wrocławskich

Po Mszy Świętej uroczysty przemarsz na kącki Rynek, 
złożenie kwiatów pod pomnikiem

fot. Mariusz Huk

Zbiórka krwi

Wakacyjna zbiórka 
krwi - uwaga, pomoc 
pilnie potrzebna!
Każdego dnia w polskich szpitalach czekają pacjenci, którzy wymaga-
ją leczenia krwią lub jej składnikami. 

Do ratowania ich życia niezbędna jest pomoc 
ludzi, którzy mogą i chcą podzielić się tym nie-
zastąpionym lekarstwem. 
Niestety, okres wakacyjny jest niezwykle trud-
nym czasem dla służby krwi. Letnie wyjazdy 
przyczyniają się nie tylko do zwiększonej ilo-
ści wypadków, ale też utrudniają planowanie 
czasu, skupiając uwagę na wypoczynku i bez-
trosce. Wysokie temperatury również mogą 
stanowić utrudnienie, gdy w celu oddania krwi 
trzeba dojechać np. do sąsiadującego miasta.
Doświadczenie pracowników służby krwi 
mówi, że w takim okresie niezbędne są ak-
cje wyjazdowe, ponieważ wiele osób ma-
jąc możliwość oddania krwi – chętnie to ro-
bi. Duża część zebranej w akcjach wyjazdo-
wych krwi pochodzi często od „przypadko-
wych przechodniów”, którzy wcześniej o ak-
cji nie słyszeli.
Grupa honorowych dawców krwi na którą 
zawsze można liczyć to bez wątpienia Stra-

żacy. Podczas zbiórki krwi, która odbyła się 
w Powiatowym Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Kątach Wrocławskich nie bra-
kowało druhów i druhen z lokalnych OSP. 
Zapowiedzieli już swoją obecność na kolej-
nej zbiórce. Tym razem Krwiobus zaparku-
je w Kątach Wrocławskich podczas gmin-
nych Dożynek.

Jak przygotować się do oddania krwi?
Aby jak najlepiej czuć się po oddaniu krwi należy:
- być wyspanym
-  w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi 

wypić około 2l płynów 
- zjeść lekkostrawny posiłek (przed odda-
niem krwi)
-  unikać nadmiernego fizycznego wysiłku 

(w dniu oddania krwi)
- ograniczyć palenie papierosów
-  w ciągu doby poprzedzającej badanie, nie 

pić alkoholu

Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Kątach 
Wrocławskich zaprasza 
na obchody 40-lecia 
powstania Placówki

Program uroczystości:

28. września 2022 r. (środa):
• godz. 9.00 - Msza święta w kościele w Ką-
tach Wrocławskich,
• godz. 10.00 – oficjalne obchody na te-
renie Ośrodka dla zaproszonych Gości,
-prezentacja historii i osiągnięć, 
-występy artystyczne, 
-poczęstunek.

29. września 2022 r. (czwartek):
godz. 16.30 – spotkanie z Absolwenta-
mi Szkoły,
-prezentacja historii i osiągnięć, 
-występy artystyczne, 
-poczęstunek.

Pionowo
1.  Sport walki, był jedną z atrakcji igrzysk olimpijskich 

w starożytnej Grecji.
2.  Klub Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki Walki tym 

Orężem
4.  Rolnicy mogą złożyć wniosek o jego zwrot do 31 sierpnia
6.  W Smolcu na dworcu. Łączy elementy fitnessu i tańca 

latynoamerykańskiego
8.   Jest odmianą piłki ręcznej

Poziomo
3.  Internetowe szkolenie dla seniora „Cyberbezpieczeństwo 

z perspektywy klienta usług finansowych” 
5. Pieśni służące do synchronizacji pracy żeglarzy
7. Gwiazda dożynkowego wieczoru
9.  Cętkowany kot o zwartej budowie i solidnym umięśnieniu
10.  Dla dzieci, organizowane latem przez GOKiS
11.  Wykrycie nowotworu we wczesnym etapie może je uratować

KRZYŻÓWKA

Druh Pioter z OSP Zachowice podczas oddawania krwi
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Wakacyjne warsztaty lepienia 
z gliny w Regionalnej Izbie Pamięci
Warsztaty Pani Gosi Hercuń z Kraszowickiej Zagrody, jak zwykle 
przyciągnęły do Regionalnej Izby Pamięci wielu młodych artystów! 

Chociaż nadawanie glinie kształtów wymaga 
sprawności i precyzji, to uczestnicy warszta-
tów szybko opanowali tę sztukę. Można by-
ło również skorzystać z gotowych foremek. 
O bogatej wyobraźni i umiejętnościach ma-
nualnych twórców świadczą rozmaite pra-
ce powstałe pod czujnym okiem prowadzą-
cej. Wśród wielu dzieł znajdowały się np.: 

kubeczki, misie, kotki, żółwie, świnki, smo-
ki, a nawet burgery!
Garncarstwo to rzemiosło uczące cierpliwości 
– po ukończeniu, dzieła muszą wyschnąć. Na-
stępnie przechodzą proces wypalania i dopie-
ro, gdy ostygną, mogą trafić do rąk twórców!
Serdeczne dzięki za tak liczne przybycie i do-
brą, choć nieco brudzącą zabawę!

Tańce, hulanki, swawola..., czyli lato 
z GOKiS filia Smolec!
W każdą środę wieczorem, aż do końca okresu wakacyjnego, filia 
GOKiS Smolec zaprasza na taneczne atrakcje! Na dworcu w Smol-
cu mile widziani są miłośnicy tańca w każdym wieku. 

Na rozgrzewkę o 19:20 – mini zumba dla 
dzieci. O 20:00 zumba dla wszystkich. Zum-
ba to połączenie treningu z tańcem, który 
pozwala na poprawę kondycji i odprężenie 
się. Jest to również rewelacyjny sposób na 

połączenie ćwiczeń z rozrywką przy muzy-
ce! Na zakończenie od 21:00 letnie disco.
Zapraszamy! Gwarantowana świetna zaba-
wa i konkretna dawka endorfin!

Odjazdowe lato  
– półkolonie na całego!
Tego lata GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz filia w Smolcu za-
mieniły się w prawdziwe kurorty wypoczynkowe! 

A wszystko za sprawą półkolonii dla naj-
młodszych. Cztery turnusy, trwające po ty-
dzień każdy, obfitowały w przygody, atrak-
cje i zabawy dla młodych uczestników! By-
ło czego zazdrościć! 
Zarówno w Kątach Wrocławskich, jak 
i w Smolcu dzieci w wieku 7-12 lat mogły 
skorzystać z szeregu atrakcji. Dla uczestni-
ków półkolonii letnich przygotowano spek-
takle teatralne, warsztaty taneczne, spływ 
kajakowy, hawajskie party, przejazd kolej-
ką wąskotorową, gry detektywistyczne, ta-

lent show i wiele innych fantastycznych za-
jęć z wychowawcami, warsztaty w Izbie Pa-
mięci i w bibliotece, a także przygody z odro-
biną historii i nauki wraz z Signum Poloni-
cum i Kinem Sferycznym. 
Dzięki współpracy z Aglomeracją Wrocław-
ską półkoloniści skorzystać mogli z coty-
godniowych wycieczek. Łącznie w półkolo-
niach organizowanych przez GOKiS w Ką-
tach Wrocławskich oraz filię w Smolcu udział 
wzięło ponad 300 dzieci z terenu Gminy Ką-
ty Wrocławskie.

Baza Pocahontas, czyli wakacyjne 
szaleństwo w indiańskim stylu

Czarna Strzała, Duża Stopa, Biały Jastrząb - 
to tylko niektóre z fantazyjnych imion, któ-
re tymczasowo przybrali nasi podopieczni 
podczas zajęć inspirowanych kulturą Indian.
W sierpniu, o nomen omen czerwoną 
twarz nie trudno, ale choć słoneczko moc-

no grzało, to uczestnicy zajęć GOKiS uzbro-
jeni w kremy z filtrem, w pełni bezpiecznie 
korzystali z pięknej, wakacyjnej pogody.
Sam Mark Twain nie powstydziłby się tej 
prawdziwie indiańskiej wyobraźni i kre-
atywności!

Koncert zespołu „ W stronę portu” 
oraz wspólne szantowanie w Smolcu

Początek lipca to wspaniały czas, by przenieść 
się choć na chwilę na pokład żaglowca wpły-
wającego na (suchego) przestwór oceanu!
Radosnemu muzykowaniu ton nadawał 
Szantymen z zespołu „W stronę portu”, a po-

nad 70 pokładowych słuchaczy kołysało się 
niczym fale – prawo lewo, prawo lewo. Jed-
no jest pewne - szanty fałowe, kabestano-
we, kotwiczne i pompowe na długo zagosz-
czą w kąckich śpiewnikach!

II Przegląd Zespołów Ludowych 
FOLKĄTY
Serdecznie zapraszamy Zespoły Ludowe do wzięcia udziału  
w II Przeglądzie Zespołów Ludowych FOLKĄTY! 

Przegląd to świetna okazja do zaprezento-
wania się szerszemu gronu odbiorców, lo-
kalnego współzawodnictwa i wymiany do-
świadczeń przez twórców ludowych, mu-
zyków i śpiewaków. Dla trzech najlepszych 
zespołów przewidziano nagrody finansowe!
Celem Przeglądu jest ochrona najcenniej-
szych tradycji, autentycznego repertuaru, 
śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca lu-
dowego, a także wytypowanie wyróżniają-
cych się uczestników do udziału w ogólno-
polskich festiwalach, targach sztuki ludo-
wej i rzemiosła.

Równie istotna jest możliwość ukaza-
nia i pielęgnowania wartości kultural-
nych wyrażanych w muzyce i pieśni lu-
dowej oraz rękodzielnictwie, promocja 
twórczości artystycznej amatorskich ze-
społów folklorystycznych oraz rozwija-
nie współpracy kulturalnej środowisk lo-
kalnych z terenu Gminy Kąty Wrocław-
skie i regionu.
Szczegóły dotyczące przeglądu na stronie 
www.gokiskwr.pl w wydarzeniu Dożynki 
Gminne 2022. 
Zapraszamy!

Zumba dla dzieci i dorosłych | fot. GOKiS

Spływ kajakowy | fot. GOKiS

Zespół W Stronę Portu | fot. GOKiS

Wakacje w indiańskim stylu | fot. GOKiS
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Widowisko godne Super Bowl  
z udziałem Jaguars Kąty Wrocławskie
Po ponad trzymiesięcznych, intensywnych zmaganiach, drużyna Futbolu Amerykańskiego Jaguars Kąty Wrocławskie zajęła drugie 
miejsce w rozgrywkach PFL2 Polskiej Futbol Ligi i tym samym zdobyła tytuł wicemistrzów II Ligi Futbolu Amerykańskiego!

Po bardzo udanym sezonie zasadniczym zakończonym na 
pierwszym miejscu w tabeli oraz półfinale wygranym z ze-
społem Armii Poznań, Jaguary uległy przeciwnikowi dopie-
ro w meczu finałowym, gdzie stawiły czoła drużynie Olsz-
tyn Lakers.  Zdobyte wicemistrzostwo to największe wy-
różnienie od początku istnienia klubu. Jest to tym większy 
sukces, że z zespołu na rzecz gry w najwyższej lidze w Eu-
ropie odeszli czołowi zawodnicy. Jaguars Kąty Wrocław-
skie sezon 2022 rozegrały w jedenastoosobowym skła-
dzie. Mimo osłabienia, drużyna Jaguarów utrzymała naj-
wyższy poziom gry.
Tuż po zakończeniu finału przyznane zostały również spe-
cjalne nagrody sezonu i prestiżowe wyróżnienia indywidu-
alne. Tu również nie zabrakło lokalnych akcentów. Tytuł 
„Polskiego Ofensywnego MVP sezonu 2022 w PFL2” wywal-
czył Michał Zięta, grający w Jaguars na pozycji running back 
(biegacza oraz skrzydłowego).  

Ten sukces to efekt 8 lat ciężkiej i sumiennej pracy na tre-
ningach. Dodatkowym wsparciem jest współpraca spor-
towa z drużyną Panthers Wrocław, reprezentującą Pol-
skę na scenie europejskiej.  Jags, prowadzeni przez Mar-
cina Gawroniaka oraz Marcina Kochanowskiego już teraz 
osiągnęli wysoką pozycję w lidze, a na tym nie zamierza-
ją poprzestać. 

Kilka słów o grze
W futbol amerykański gra się na boisku o rozmiarach zbli-
żonych do boiska piłkarskiego – około  110 m. długości i 49 
m. szerokości. Podstawowym celem gry jest zdobywanie 
kolejnych 10 yardowych (9 metrowych) fragmentów bo-
iska, które oznaczone są liniami i liczbami. 
Mecz ligi PFL podzielony jest na cztery 15-minutowe kwar-
ty. Zwycięża drużyna z większą ilością punktów. 

Kinga Klimczak srebrną medalistką 
Pucharu Europy Juniorek 
w Czeskiej Pradze!
Kinga Klimczak już od dłuższego czasu mocno zaistniała nie tylko 
na krajowej, ale i światowej macie. 

Do grona swoich sukcesów dopisać może 
drugie miejsce w Pucharze Europy Junio-
rek. To największy sukces w dotychczaso-
wej karierze młodej judoczki.
Po dwóch porażkach w walce o brązowe me-
dale w Grecji oraz Bośni i Hercegowinie, przy-
szedł czas na w pełni zasłużony srebrny medal!  

Aktualnie Kinga Klimczak, która rozpoczyna 
dopiero swoją karierę w Juniorach, zdążyła 
już uplasować się na 24 pozycji w rankin-
gu Światowym! Kolejne przystanki w dro-
dze po medale to Słoweńskia Izola i Holan-
derska Papendal.

Kąccy zapaśnicy znów na podium!
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęła ekipa Śląska 
Wrocław, a zawodnicy UKS Tygrysy Kąty Wrocławskie wywalczyli 
sobie drugą pozycję. Ostatnie miejsce na podium przypadło Za-
głębiu Wałbrzych.

Ogólnopolski Turniej w ramach Otwartych 
Mistrzostw Powiatu Wrocławskiego w Zapa-
sach dla dzieci i młodzieży szkolnej odbył się 
dzięki wsparciu Gminy Kąty Wrocławskie oraz 
Starostwa Powiatowego i ZSP w Sadkowie. 
Młodzi kąccy zapaśnicy, pod wodzą trene-
rów Hieronima Kurysia, Grzegorza Graczy-
kowskiego oraz Juliana Kwita zdobyli aż 17 
medali! Okazały puchar oraz nagrodę Naj-
lepszego Zawodnika Turnieju, w którym 
udział brało prawie 100 zawodników z 3 
województw, został Hubert Krawecki z UKS 
Tygrysy Kąty Wrocławskie! 
12-letni Hubert Krawecki trenuje zapasy od 
4 lat i na zapaśniczą arenę wdarł się niczym 
burza! To już trzeci sukces w tym roku. Mło-
dy zawodnik może się pochwalić  2 miej-
scem na zawodach w Wałbrzychu,  2 miej-
scem na Międzynarodowym Turnieju Zapa-
śniczym ,,XII Izery Cup’’ w Starej Kamienicy 
oraz 1 miejscem na zawodach w Trzcielu.
Podsumowanie osiągnięć UKS Tygrysy Ką-
ty Wrocławskie w Otwartych Mistrzostwach 
Powiatu Wrocławskiego:

Pierwsze miejsce: Hubert Krawecki, Karol Kwit, 
Kacper Biśto, Marcin Śliwka, Dawid Serowik.
Drugie miejsce: Kacper Antoniewicz, Karol Wą-
sowicz, Dawid Baranowski, Antek Kostrzewa.
Trzecie miejsce: Krystian Wiśniowski, Marek 
Grzegorek, Mikołaj Sobuś Sebastian Ziach, 
Adam Wąsowicz, Łukasz Śliwka, Mateusz 
Styrczula, Ajek Wojnowski.

Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich w Stylu Alpejskim – mamy podium!
Dla Klubu Biegacza Kąty Wrocławskie lipiec okazał się być miesiącem medalowych żniw. Klub Biegacza Kąty Wrocławskie reprezentował Gmi-
nę w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich w Stylu Alpejskim. 

Zawodnicy mieli do pokonania prawie 10- kilometrową 
trasę, z centrum Międzygórza na szczyt Śnieżnika 1425m 
n.p.m. o sumie przewyższeń około +950m. 
Pan Zygmunt Witkowski, biegnący w barwach KB Kąty Wro-
cławskie zajął 2 miejsce w kategorii M70 z czasem 1:26:33. 
Tuż za podium znalazło się jeszcze trzech zawodników re-
prezentujących Kącki Klub Biegacza: 
- Pan Kamil Ceglarek: w kategorii M20, zajmując 5 miej-
sce z czasem 1:01:40
- Pan Grzegorz Grzegorek: w kategorii M50, zajmując 6 
miejsce z czasem 1:11:52
- Pan Dariusz Szkoła: w kategorii M20, zajmując 7 miejsce 
z czasem 1:04:45
Kilka dni wcześniej w Sobótce odbył się Bieg Św. Anny, 
w którym już po raz trzeci udział brali reprezentanci Klu-
bu Biegacza Kąty Wrocławskie. Biegacze rywalizowali na 

5- kilometrowej, terenowej pętli z podbiegami i zbiegami 
o przewyższeniach ok +-120m. I tu również ze złotym me-
dalem wrócił Pan Zygmunt Witkowski: w kategorii M70 - 
1 miejsce z czasem 28:38. Wspaniale zaprezentowała się 

również debiutująca w barwach Klubu Biegacza Kąty Wro-
cławskie Katarzyna Niepsuj: w kategorii K40 zajmując 4 
miejsce z czasem 38:38.
W „Super Biegu o Puchar Sudetów w Biegach Górskich 2022” 
na starcie 10 km trasy z przewyższeniami +-370m stanęło 
129 biegaczy i biegaczek. Wśród nich reprezentant KBKW 
Grzegorz Grzegorek, który zajął 1 miejsce w kategorii M50 
z czasem 49:58. Powód do dumy miał też Dariusz Szko-
ła, który w kategorii M20 zajął 4 miejsce z czasem 47:17.
Ostatnim lipcowym maratonem była Sowiogórska Dycha 
– bieg górski – anglosaski, rozgrywany na dystansie 10 km 
z przewyższeniami ok +- 300m. Nasi biegacze, jak co ro-
ku na tej imprezie, wrócili z medalami! Pan Zygmunt Wit-
kowski wygrał kategorię wiekową M70 z czasem 1:01:10, 
a Pan Grzegorz Grzegorek zajął 3 miejsce w kategorii M50 
z czasem 48:52.

fot. Jaguars Kąty Wrocławskie

Członkowie Klubu Biegacza Kąty Wrocławskie

Kinga Klimczak (z lewej) | fot. Archiwum prywatne 
Hubert Krawecki | fot. Archiwum rodzinne
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