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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
1 września to ważna data w wymiarze historycznym, symbolizu-
jąca początek wojennego chaosu, w którym na wiele lat pogrążył 
się świat. W obliczu działań wojennych prowadzonych w Ukrainie, 
nabiera ona szczególnego znaczenia. Dlatego tym bardziej czcij-
my takie rocznice, by nie zatracić tego, co ważne i umieć wspie-
rać narody zmuszone do walki o zachowanie własnej niepodle-
głości. Jako społeczność gminna, już dawno stanęliśmy na wyso-
kości zadania i udowodniliśmy, że w obliczu niesprawiedliwości 
i ludzkiej krzywdy z zaangażowaniem potrafimy nieść pomoc.  
Początek września to również ważny moment dla rodziców 
i dzieci, które po długiej wakacyjnej przerwie ruszają do szkół. 
W tym roku, był on wyjątkowy z różnych względów m.in. dlate-
go, że w ławkach razem  z naszymi dziećmi zasiadło wiele dzie-
ci pochodzenia ukraińskiego, które to właśnie w naszej gminie 
znalazły azyl i bezpieczne schronienie. 
Kończy się okres wakacyjnej beztroski, który pożegnaliśmy 
gminnymi dożynkami, a relację z nich możecie Państwo prze-
czytać na łamach biuletynu. Zaczyna się czas intensywnej pra-
cy, nie tylko w szkołach, ale i w gminie.  Już wkrótce rozpocz-
niemy prace nad przyszłorocznym budżetem, który w dużej 
mierze kreuje przyszłość naszej gminy. Będzie to budżet nie-
zwykle trudny, wymagający rozważnych decyzji i skrupulat-
nych kalkulacji. Długi okres pandemii oraz skomplikowane 
okoliczności międzynarodowe mocno odbiły się również na 
sytuacji makroekonomicznej Polski. Rosnące ceny i podnoszo-
ne stopy procentowe to czynniki, które odczuwamy zarówno 
w domowych portfelach, jak i w gminnym budżecie. Są to bez 
wątpienia trudności, z którymi musimy się zmierzyć w najbliż-
szym czasie. Jestem jednak przekonany, że uda się wypraco-
wać rozwiązania, które pozwolą nam w bezpieczny sposób  
realizować zaplanowane inwestycje i nadal skutecznie kon-
tynuować rozwój naszej gminy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Konsultacje społeczne dotyczące 
projektu planu transportowego  
dla Gminy Kąty Wrocławskie
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych 
projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Pu-
blicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”.
Konsultacje prowadzone będą do dnia 17.10.2022 r. w for-
mie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych 
za pomocą formularza dostępnego na stronie Gminy.
Wypełnione formularze (skan) prosimy przekazać na adres:  
transport.zbiorowy@katywroclawskie.pl wpisując w tytu-
le maila „Konsultacje społeczne - plan transportowy” lub 
dostarczyć drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gmi-

ny Kąty Wrocławskie, Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, 
w terminie do dnia 17.10.2022 r. (decyduje data wpływu).
W związku z powyższym, aby wziąć udział w konsultacjach 
nie ma obowiązku każdorazowego drukowania formularza 
w wersji papierowej. Dopuszczalna jest możliwość przesłania 
formularza wypełnionego elektronicznie lub zebrania postu-
latów od mieszkańców np. na zebraniach sołeckich i wpisania 
ich w jeden zbiorczy formularz, z jednoczesnym podaniem 
danych osobowych mieszkańców, którzy wnieśli postulaty/
uwagi. Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych. 
Formularze do pobrania dostępne są na stronie www Gminy.
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Kamień węgielny pod budowę Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Krzeptowie wmurowany!
 

Prace związane z budową nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie idą pełną parą. 

Każdego dnia zauważyć można widoczne postępy. Jest to 
największa inwestycja gminna, ale również jedna z naj-
większych inwestycji oświatowych realizowanych obec-
nie w regionie. Dla mieszkańców jest ona niezwykle waż-
na i wyczekiwana już od kilku lat. 
 9 września w Krzeptowie odbyło się uroczyste podpisa-
nie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielne-
go pod budowę placówki przeznaczonej na 650 uczniów 
i blisko 150 przedszkolaków. W wydarzeniu udział wzięli 
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej, Dolnośląski Kurator Oświaty, Rad-
ni Powiatu Wrocławskiego i Radni Rady Miejskiej w Ką-
tach Wrocławskich, przedstawiciele służb mundurowych 
i oświaty, samorządowcy z sąsiednich gmin, przedstawi-
ciele firmy wykonawczej oraz zaproszeni goście. Oficjal-
nego podpisania Aktu Erekcyjnego dokonał burmistrz Ju-
lian Żygadło, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Skór-
czak, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, 
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Chmurzyński, Dy-
rektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agniesz-
ka Górska oraz Łukasz Czajda, przedstawiciel firmy Tur-
pis Sp. z o.o. Sp.k. 
Ksiądz proboszcz Jarosław Witoszyński odmówił modli-
twę w intencji powodzenia inwestycji i dokonał poświę-
cenia kamienia węgielnego, a następnie przedstawiciele 

władz, oświaty i firmy wykonawczej, którzy złożyli swoje 
podpisy na Akcie Erekcyjnym, wmurowali kamień węgiel-
ny w fundamenty budynku szkoły, symbolicznie otwie-
rając tym samym ważny etap budowy. 
 Aktualnie trwają prace budowlane obejmujące wyko-
nanie dalszej części fundamentów tj. murowanie ścian 
fundamentowych z bloczków betonowanych oraz wyko-
nywana jest izolacja pionowa.  W innej części budynku 
stawiane jest deskowanie i zbrojenie ścian fundamen-

towych oraz w górę pną się już pierwsze mury. Odda-
nie inwestycji do użytku planowane jest na rok szkol-
ny 2023/2024. 
- Jest to placówka zdecydowanie niezbędna i ten termin  
1 września 2024 roku to absolutny ostatni możliwy termin, 
kiedy można otworzyć tę placówkę, biorąc pod uwagę na-
pływ mieszkańców i  potrzeby, które w zakresie oświaty, gmi-
na musi realizować wobec społeczności lokalnej – mówi Ju-
lian Żygadło, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna przy szkole 
w Małkowicach
Ostatecznych kształtów nabiera przyszkolna sala gimnastyczna 
w Małkowicach. 

Obecnie trwają prace obejmujące wykona-
nie elewacji  z wykorzystaniem ozdobnych 
płytek elewacyjnych. W ramach prowadzo-
nych robót instalacyjnych montowane są ka-
nały wentylacyjne wewnątrz budynku. Na 
zewnątrz prowadzone są natomiast prace 
brukarskie dookoła budynku. Ułożone zo-
stały już krawężniki i obrzeża, a w trakcie 
wykonania  pozostaje nawierzchnia z kost-
ki betonowej.
W ramach realizacji inwestycji do użyt-
ku uczniów oddany zostanie obiekt o po-
wierzchni użytkowej 532,32 m2. Budynek 
został zaprojektowany jako niepodpiwni-
czony o jednej kondygnacji w technologii 
tradycyjnej murowanej z dachem krytym 
blachą dachówkopodobną. W nowo budo-
wanym obiekcie znajdować się będą: sala 

gimnastyczna, szatnia trenera wraz z sa-
nitariatem, magazyn sprzętu sportowego, 
przestrzeń komunikacyjna, sanitariaty dam-
skie, męskie i dla niepełnosprawnych, salka 
do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie 
na sprzęt porządkowy. Docelowym sposo-
bem ogrzewania będzie kaskada pomp cie-
pła powietrze / woda. Zakończenie prac pla-
nowane jest na początek przyszłego roku. 

Nowe oświetlenie 
w miejscowości Górzyce 
i Nowa Wieś Kącka
Dokonano końcowego odbioru wybudowanego oświetlenia dro-
gowego w Górzycach na działce nr 15 oraz w Nowej Wsi Kąckiej 
na ul. Promykowej. 

Oświetlono łącznie 270 metrów dróg, a koszt 
budowy wyniósł 53.021,61 zł.
Niebawem pojawi się też nowe oświetlenie 
w innych miejscowościach gminy - trwają 
prace przy budowie oświetlenia drogowe-
go w Mokronosie Dolnym na ul. Agrestowej 
i Gwieździstej oraz w Smolcu na ul. Ogrodo-
wej. Wkrótce rozpocznie się również budo-
wa oświetlenia w Czerńczycach na ul. Dę-
bowej, w Kątach Wrocławskich na ul. Kor-
czaka, przy skwerze im. Dr Teresy Bielesz-
-Gniedziejko, na ul. Imbirowej oraz na ul. 
Lipowej przy skrzyżowaniu z ul. Mireckie-
go. Nowe oświetlenie planowane jest rów-
nież w Sadkowie na ul. Gruszkowej, Pigwo-
wej, Owocowej, Morelowej, Jarzębinowej 

i Czereśniowej oraz w Smolcu na ul. Lau-
rowej i Źródlanej.

Strażacy z OSP Smolec powitali nowy 
wóz ratowniczo-gaśniczy
Za nami pierwszy festyn strażacki organizowany przez OSP Smolec! 

Mimo debiutu w roli organizatora, druhny i druhowie re-
welacyjnie poradzili sobie z wyzwaniem, zapewniając mnó-
stwo atrakcji dla całych rodziny! Była to również doskona-
ła okazja do oficjalnego powitania nowego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego, który trafił do jednostki OSP Smolec.
Tor strażacki, nauka pierwszej pomocy, pokazy sprzętu, 
konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, Zumba, dmu-
chane zamki, piana party, a dla miłośników swojskiej kuch-
ni domowe wypieki, lokalne przysmaki i prawdziwy rary-
tas - strażacka grochówka!
Atrakcją wieczoru był bez wątpienia nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki Scania P370 XT zabudowa-
ny przez Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Ten nowocze-

sny, kompleksowo wyposażony wóz strażacki odgry-
wa istotną rolę, podnosząc nie tylko potencjał ratow-
niczy jednostki, ale przede wszystkim zwiększając bez-
pieczeństwo zarówno mieszkańców Smolca, jak i całej 
Gminy Katy Wrocławskie. 
Po zmroku, w spektakularnej oprawie pirotechnicznej, zo-
stał oficjalnie wprowadzony przez zaprzyjaźnione jednost-
ki: OSP GRS Starówka, OSP Małkowice, OSP KSRG Gniecho-
wice i OSP Zachowice. 

W uroczystości poświęcenia wozu udział wzięli:
Julian Żygadło - Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
Pani Anna Skórczak
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu 
- mł. bryg. mgr inż. Michał Pięta
Zastępca dowódcy JRG 6 w Kątach Wrocławskich st. kpt. 
Jerzy Rybak oraz 
Proboszcz Parafii w Smolcu ks. Jarosław Witoszyński.
Na cześć wieloletniego druha Zbigniewa Podlesickiego no-
wy samochód otrzymał imię  "Ścigany".
Dziękujemy wszystkim, którzy mimo wieczornego oberwa-
nia chmury zostali i świętowali do samego końca!

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego Wmurowanie kamienia węgielnego

Powitanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego | fot. ŁukaszTelusFotografia

Budynek pełnowymiarowej sali gimnastycznej

Nowe oświetlenie drogowe w Górzycah i Nowej Wsi Kąckiej
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Wyniki diagnozy stanu zdrowia 
i potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
Gminy Kąty Wrocławskie
Według definicji Światowej Organizacji 
Zdrowia „zdrowie to całkowity dobrostan 
fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie wy-
łącznie brak choroby, czy niedomagań”. 

W celu poznania potrzeb mieszkańców naszej gminy w za-
kresie stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych, w dniach 10 
czerwca - 15 lipca br. została przeprowadzona ankieta po-
święcona temu zagadnieniu. Zgromadzone informacje po-
zwolą podjąć odpowiednie działania w kierunku ochrony 
i promocji zdrowia mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie.
Wszystkim 203 osobom, które wzięły udział w badaniu 
dziękujemy.  Znakomita większość to panie, które w licz-
bie 152 wzięły udział w ankiecie. W diagnozie wzięli udział 
głównie mieszkańcy Kątów Wrocławskich, jednak poszcze-
gólne miejscowości również miały swoich reprezentan-
tów. Największą grupę wśród ankietowanych reprezen-
towały osoby w wieku 30-39 lat (34,5%), kolejno 40-49 lat 

(33,5%), najmniej reprezentowaną grupą wiekową były 
osoby w wieku 70+. 65% ankietowanych zadeklarowało 
wyższe wykształcenie. Blisko 70% uczestników badania 
pracuje na etacie.
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że w większości oce-
niają Państwo stan swojego zdrowia dobrze lub bardzo 
dobrze. Stan zdrowia członków swojej rodziny jest oce-
niany jeszcze wyżej, mianowicie 70 % ankietowanych za-
znaczyło odpowiedź dobrze lub bardzo dobrze. Wśród 3 
najczęściej występujących problemów zdrowotnych wska-
zali Państwo: alergie (40,4%), wady wzroku (40,4%) oraz 
choroby układu kostno-stawowego (39,9%). Nie najlepiej 
oceniono jakość usług medycznych na terenie Gminy Ką-
ty Wrocławskie. Porady lekarzy rodzinnych oceniono bar-
dzo źle lub źle oraz częściowo dostatecznie. Porady leka-
rzy specjalistów w ramach NFZ oceniono bardzo źle i źle, 
duża liczba biorących udział w badaniu nie korzysta z po-
rad tej grupy lekarzy. Porady prywatnych lekarzy specja-
listów zostały ocenione nieco lepiej, ankietowani ocenia-
ją je źle i dostatecznie. Blisko 72% osób biorących udział 

w badaniu oceniło dostęp do lekarzy specjalistów bardzo 
źle i źle. Z usług lekarzy specjalistów korzystają Państwo 
głównie we Wrocławiu. Tylko 13,3% osób korzysta z badań 
profilaktycznych w ramach akcji medycznych. 35,5% ankie-
towanych w minionym roku wymagało rehabilitacji, 8,9% 
skorzystało z usług rehabilitacji w ramach Programu Zdro-
wotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezytera-
pia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Z po-
rady lekarskiej z powodu złego samopoczucia psychiczne-
go w ostatnim roku skorzystało 38 ankietowanych, z kon-
sultacji psychologicznej kiedykolwiek korzystało 33% osób 
biorących udział w badaniu. Natomiast konsultację psychia-
tryczną przeszło 37 osób. Korzystanie z usług psychologa 
i psychiatry nie jest dla Państwa w zasadniczej większości 
powodem do wstydu. 68,5% ankietowanych konsultowa-
ło się z dietetykiem, a najczęstszą przyczyną była chęć ob-
niżenia wagi i u 16,3% osób spotkanie przyniosło oczeki-
wane rezultaty. Panie najczęściej wykonywały badanie cy-
tologiczne oraz samobadanie piersi, niestety część z pań 
(18,2%) nie miało wykonywanych żadnych badań profilak-
tycznych. Panowie w jeszcze mniejszym stopniu korzysta-
ją z badań profilaktycznych, aż 22,7% nie miało wykonywa-
nych żadnych badań. Jedynie u 6,9% przeprowadzono ba-
danie w kierunku prostaty. W zakresie szczepień najbar-
dziej są Państwo zainteresowani szczepieniami przeciw-
ko kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz grypie. Wskazali 
Państwo, że w ramach gminnych działań profilaktycznych 
powinny zostać poprawione i zwiększone świadczenia re-
habilitacyjne oraz szczepienia ochronne, a także organizo-
wane wykłady lub spotkania ze specjalistami.

Dodatek węglowy  
– wnioski o wypłatę do 30 listopada 2022 r.
Z końcem sierpnia ruszył nabór wniosków 
o dodatek węglowy! Dofinansowanie 
w wysokości 3 000 zł zasili budżety gospo-
darstw domowych, w  których źródłem 
ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglo-
pochodne. 

Węgiel kamienny, brykiet lub pellet, których dotyczy do-
płata, muszą zawierać co najmniej 85% węgla kamienne-
go. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie po-
siadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Kąty Wrocławskie - pokój nr 6 (parter) oraz w  Biurze 
Obsługi Klienta w Smolcu w godzinach pracy Urzędu. For-
mularz, jednolity dla całej Polski, można pobrać w forma-
cie PDF z Dziennika Ustaw 2022 R. POZ. 1712.
Obecnie elektroniczny wniosek o wypłatę dodatku węglo-
wego nie jest dostępny na platformie usług e-PUAP.
Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r.

ABC uzależnień – uzależnienia 
behawioralne
Uzależnienia behawioralne są definiowane 
jako silne pragnienie lub wewnętrzny przy-
mus wykonywania określonej czynności, 
która prowadzi do podporządkowania i kon-
centracji swojego życia wokół tego czynnika. 

Polega na utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniu okre-
ślonej czynności w celu uzyskania takich stanów emocjo-
nalnych, jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspoko-
jenia. Zachowania te przechodzą w uzależnienie wówczas, 
gdy dana osoba traci kontrolę nad określoną czynnością. 
Uzależnienia behawioralne mogą dotykać zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorosłych. Naukowcy podkreślają, że XXI wiek, 
ze względu na coraz szybsze zmiany w otoczeniu społecz-
nym oraz technologicznym, stał się czasem, w którym za-
uważane są narastające problemy ze zdrowiem psychicznym 
związane z uzależnieniami nie tylko od substancji psychoak-
tywnych. Różnica pomiędzy uzależnieniami behawioralny-
mi a uzależnieniami od określonych substancji np. alkoholu 
czy narkotyków polega na tym, że w przypadku tych pierw-
szych nie da się zachować całkowitej abstynencji od czyn-

nika uzależniającego. Trudno w pełni zrezygnować z jedze-
nia, zakupów, ćwiczeń, czy korzystania z telefonu lub kom-
putera. Do wyjątków należy hazard, który jako jeden z nie-
licznych, może zostać całkowicie wyeliminowany z życia.
Do podstawowych uzależnień behawioralnych zalicza się 
między innymi uzależnienie od hazardu, zaburzenia uży-
wania technologii (między innymi komputera, telefonu, in-
ternetu), kompulsywne kupowanie, kompulsywne zacho-
wania seksualne, problemowe zaangażowanie w pracę, 
tak zwany pracoholizm, zaburzenia odżywiania się, uza-
leżnienie od ćwiczeń.
Problem uzależnień behawioralnych dotyka osób coraz 
młodszych, dlatego tak ważna jest wczesna profilaktyka. 
W kolejnych numerach biuletynu przybliżymy Państwu pro-
blematykę poszczególnych typów uzależnień.
W drugim półroczu 2022 r. w szkołach podstawowych 
w Gminie Kąty Wrocławskie zostanie przeprowadzony kom-
pleksowy program z zakresu szkoleń behawioralnych. Pro-
gram będzie obejmował 5 modułów (zaburzenia odżywia-
nia, zakupoholizm, fonoholizm i siecioholizm, cyberprze-
moc, asertywność). Szkoleniem zostaną objęci uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzice. 
Osoby dotknięte problemem uzależnienia, współuzależ-
nienia oraz przemocy w rodzinie zapraszamy na bezpłat-

ne spotkania do Punktu Konsultacyjnego, gdzie w bez-
piecznych warunkach można podzielić się swoimi do-
świadczeniami. Otrzymają tam Państwo bezpłatną i ano-
nimową pomoc m.in. w nazwaniu, zrozumieniu i wyraża-
niu uczuć związanych z problemem oraz dostrzeżeniu kon-
kretnych możliwości przerwania „błędnego koła” uzależ-
nienia i współuzależnienia. W Punkcie Konsultacyjnym mo-
żecie Państwo skorzystać z porady psychologa i/lub tera-
peuty uzależnień. Uzyskacie Państwo również informacje 
o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompe-
tencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, 
które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny. 
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Gdy zabrzmi  
pierwszy dzwonek 

O potrzebach oświatowych, możliwościach edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kątach Wrocławskich, trudnych zmianach 
związanych z pandemią i sytuacją międzynarodową, a także wyzwaniach w nowej roli rozmawialiśmy z Panią Ewą Winnicką, Dyrek-

tor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.  

- Początek nowego roku szkolnego przyniósł wiele zmian, 
nie tylko dla szkoły, ale i dla Pani. Po wielu latach peł-
nienia roli dyrektora na zasłużoną emeryturę odeszła 
Pani Lidia Reps. Szkoła Podstawowa nr 1 zyskała nato-
miast nowego, ale dobrze znanego dowodzącego - Pa-
nią.  Przez lata wspierała Pani ówczesną dyrektor jako 
zastępca. Co dla Pani znaczy ta zmiana?
Jest to dla mnie ogromna zmiana, ponieważ pracując ja-
ko wicedyrektor miałam, mnóstwo obowiązków i świado-
mość współodpowiedzialności. Jednak już w roli dyrekto-
ra ta odpowiedzialność jest stuprocentowa. Zmiana sta-
nowiska oznacza dla mnie świadome, dobrowolne przeję-
cie odpowiedzialności za to, co się będzie w szkole działo. 
A dyrektor odpowiada praktycznie za wszystko, od bezpie-
czeństwa, poprzez poziom nauczania, a na kwestiach ka-
drowych, organizacyjnych i budżetowych  kończąc. Mam 
również tę świadomość, że problemy, które pojawią się 
obecnie, bez względu na to, jakie one będą, muszę roz-
wiązać. Tytuł ten postrzegam nie tylko jako wyróżnienie, 
ale przede wszystkim jako ogrom zadań, którym muszę 
sprostać i brzemię odpowiedzialności. 
- Zarządzanie placówką oświatową, w której uczy się 
blisko 600 dzieci to nie lada wyzwanie, które wyma-
ga ogromnego doświadczenia, ale i kreatywnego spoj-
rzenia. Jakie cele stawia Pani sobie jako nowa dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich?
Pierwszy podstawowy cel to zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły. 
Moim zadaniem jest takie dopracowanie organizacji pracy, 
aby w jak największym stopniu wyeliminować ryzyko zaist-
nienia jakiegokolwiek zagrożenia. Oprócz tej kwestii wyzwa-
nie stanowi zapewnienie wysokiej jakości nauczania. Jest to 
bardzo istotne, na wynikach edukacyjnych zależy zarówno 
rodzicom, dzieciom, jak i nauczycielom. Takim miernikiem 
staje się co roku sprawdzian ósmoklasisty. Sukcesem  ów-
czesnej pani dyrektor Lidii Reps, z którą miałam przyjem-
ność współpracować przez 25 lat, są dobre wyniki egzami-
nów ósmoklasisty. Moim celem jest utrzymanie tego wy-
sokiego poziomu. Jednym z celów jest również sprostanie 
oczekiwaniom związanym z udzieleniem bardzo szerokiej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Każde dziecko, któ-
re potrzebuje tego wsparcia, jest w naszej placówce trak-
towane indywidualnie. Wspieramy dzieci m.in.  w zakresie 
dysleksji, dysgrafii, problemów z czytaniem, wadą wymowy. 
Liczba takich uczniów znacznie rośnie. Są też dzieci z orze-
czeniami  o niepełnosprawności, które wymagają opieki na-
uczyciela wspomagającego i specjalistycznych zajęć. Ogrom-
nym wzywaniem jest więc zaspokojenie tych wszystkich po-
trzeb w sytuacji bardzo dużych braków kadrowych na ryn-
ku oświatowym. Zapewnienie stabilnej kadry pedagogicz-
nej to z pewnością jeden z moich priorytetów. 
- Jak chciałaby Pani, żeby pod Pani rządami postrzega-
na była kącka Szkoła Podstawowa?
Nasza szkoła miała do tej pory opinię placówki, która za-
pewnia wysoki poziom kształcenia i bardzo zależy mi na 
tym, aby taki jej obraz utrzymać. Jednocześnie chciałabym, 
aby była postrzegana jako szkoła nowoczesna i otwarta na 
potrzeby uczniów oraz rodziców. Aktualnie zaczynamy re-
alizację programu „Laboratoria Przyszłości” i liczę na to, 
że uda nam się zainteresować dzieci nowoczesnymi tech-
nologiami, by mogły korzystać z edukacji na poziomie XXI 
wieku, odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. 
- Za nami wyjątkowo trudny czas walki z COVID-19 i wy-
zwania związane z nauczaniem zdalnym. Jakie proble-
my ujawnił okres pandemii? Czy może też  zauważa Pa-
ni w nim jakieś plusy?
Minusów okresu pandemii było bardzo wiele, ale o nich 
mówi się w przestrzeni publicznej dużo, dlatego też sku-
pię się na plusach. Czas zajęć zdalnych i izolacji odbił się 
w pewnej mierze pozytywnie zarówno na dzieciach, jak 
i nauczycielach. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba pro-
blemów wychowawczych. Pojawiały się oczywiście kwe-
stie negatywne związane z funkcjonowaniem dzieci w sie-
ci i elementy hejtu, ale na szczęście udawało nam się to 
w miarę szybko  wychwycić i skutecznie wyhamować. To, 
co jest niezaprzeczalnym plusem,  to fakt, że uczniowie 
i nauczyciele zdecydowanie podnieśli swój poziom umie-
jętności  korzystania z technologii informatycznych. Komu-

nikatory i zasoby w Internecie do pracy zdalnej dostępne 
na różnych platformach otworzyły przed nami nowe moż-
liwości nauczania. 
- Pierwszego września lekcje ruszyły normalnym try-
bem stacjonarnym i liczymy na to, że tak też pozosta-
nie. Czy dzieci z równym entuzjazmem czekały na po-
czątek roku szkolnego? 
Jak w przypadku wielu innych tematów pojawiają się i tu 
różne opinie. W moich pierwszych rozmowach z uczniami 
w nowym roku szkolnym słyszałam odpowiedzi o chęci po-
zostania w domach, była też grupa dzieci, która podchodzi-
ła neutralnie do powrotu do szkoły. Ku mojemu zdziwieniu 
znalazła się spora grupa uczniów, którzy z pełnym entuzja-
zmem stwierdzili, że bardzo cieszą się, że rok szkolny się 
rozpoczął. Wynika to z kilku czynników - z cech osobowo-
ściowych, ale też w dużej mierze ze sposobu spędzania wol-
nego czasu. Jeżeli dzieci miały przez rodziców zapewnione 
atrakcje, niechętnie powracały do szkoły. Ale jest też grupa 
dzieci, które wynudziły się podczas wakacji i chciały wrócić 
do rówieśników. Szkoła w ich przypadku pozwala wyelimi-
nować nudę i zaspokoić potrzebę kontaktu z rówieśnikami.  
- Obecny rok szkolny jest szczególnie wymagający, a dy-
rektorzy szkół stanęli przed nie lada wzywaniem związa-
nym z rozplanowaniem zajęć dla dużej liczby uczniów. Czy 
udało się znaleźć miejsca dla wszystkich dzieci, czy też 
konieczne było wprowadzenie trybu dwuzmianowego?
Duży przyrost dzieci w obecnym roku szkolnym dało się od-
czuć głównie w odniesieniu  do obcokrajowców. Mimo wszyst-
ko staramy się, aby nie rzutowało to na czas prowadzonych 
zajęć. Z racji zbyt małej ilości sal, formę lekkiej dwuzmiano-
wości realizujemy od lat. Podkreślę tu jednak, że dwuzmia-
nowość rotacyjna funkcjonuje wyłącznie w klasach 1-3 (np. 
trzy dni na pierwszą zmianę i dwa na drugą).  Uczniowie ci 
mają zdecydowanie mniej lekcji od kolegów z klas starszych, 
dzięki czemu nadal mogą realizować zajęcia w godzinach po-
rannych i wczesnopopołudniowych. Dodatkowo na później-
szych godzinach lekcyjnych zaplanowane są zajęcia rekreacyj-
no-plastyczne, muzyczne, gimnastyczne - co nie obciąża aż 
tak umysłu dziecka. Z pełną świadomością podjęłyśmy de-
cyzję o takiej organizacji zajęć, ponieważ dwuzmianowość 
jest kompletnie nie do przyjęcia w klasach starszych, gdzie 
dzieci mają po 7 lub 8 godzin lekcyjnych.  Staramy się uło-
żyć plany tak, aby uczniowie mieli optymalne warunki nauki. 
- Na wzrost liczby uczniów wpływ miał nie tylko szyb-
ki przyrost liczby mieszkańców naszej gminy, ale rów-
nież i sytuacja wojenna w Ukrainie. Duża liczba cudzo-
ziemców to wymagająca sytuacja nie tylko dla kadry 
pedagogicznej, ale również dla uczniów. Jakie rozwią-
zanie sprawdziło się w waszej szkole?
Trudno mówić tu o rozwiązaniach, które się sprawdziły, bo 
nadal jest to temat nowy. W naszej placówce nie sprawdzi-
ło się natomiast wprowadzenie oddziałów przygotowaw-
czych. Dzieci postawione w zupełnie nowej sytuacji i wo-
bec  konieczności nauki w języku obcym bardzo często sta-
wiały zrozumiały opór. To, co pomogło w tamtym czasie,  

to zatrudnienie pomocy  nauczyciela świetnie władające-
go językiem polskim i ukraińskim, który  pełniąc rolę tłu-
macza,  ułatwiał prowadzenie zajęć i dotarcie do dzieci. Był 
też ogromnym wsparciem dla uczniów. Obecnie uczniowie 
ci uczestniczą w zajęciach w klasach polskich. 
- Jak wygląda oferta pozalekcyjna szkoły nr 1 – czy ucznio-
wie mogą skorzystać z zajęć dodatkowych?
Oferta zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole jest bogata 
i należy ją rozumieć dwojako. Z jednej strony jest to duża  
liczba godzin wspierających dzieci – zajęcia wyrównawcze, 
korekcyjno-kompensacyjne, wspomagające proces kształ-
cenia ucznia niepełnosprawnego. Z drugiej strony oferuje-
my naszym uczniom bogaty wachlarz pozalekcyjnych za-
jęć rozwijających zainteresowania. Dla klas młodszych de-
dykowane są zajęcia artystyczne, szachowe, sportowe. Dla 
uczniów klas starszych proponujemy szereg atrakcyjnych 
zajęć odpowiadających duchowi czasu – sportowych, ko-
ło fizyczne, koło chemiczne, a już niedługo ruszy cykl  za-
jęć w ramach realizacji programu  „Laboratoria przyszło-
ści”. Zainteresowani uczniowie będą mogli zgłębić tajni-
ki tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka) i poprzez eksperymentowanie 
uczyć się i zdobywać praktyczne umiejętności. 
- Również i w kąckiej szkole nie brakuje uczniów wybit-
nie uzdolnionych w konkretnych dziedzinach. Rodzice 
z pewnością chcieliby wiedzieć, czy dla ich dzieci także  
w szkole nr 1 znajdą się pozalekcyjne metody rozwoju?
Oczywiście jest to nie tylko szereg zajęć pozalekcyjnych, 
o których wspomniałam już wcześniej, ale również pełna 
gama konkursów. Bez wątpienia z naszego punktu widze-
nia najważniejsza jest organizacja wszystkich etapów w ra-
mach konkursu „zDolny Ślązak”, nawet w przypadku gdy 
chętny zgłosi się tylko jeden uczeń. W tym roku osiągnę-
liśmy ogromny sukces, bo z naszej szkoły w gronie finali-
stów i laureatów tego konkursu znalazło się kilkoro uczniów. 
Przez ostatnie lata realizowaliśmy również program  „Szko-
ła wspierająca uzdolnienia” i aktualnie będziemy podejmo-
wać decyzję, czy będziemy się ubiegać o przedłużenie waż-
ności nadanego certyfikatu realizacji tego programu, czy też 
wejdziemy w coś nowego. 
- Czego moglibyśmy Pani życzyć na początku drogi w ro-
li dyrektora szkoły?
Przede wszystkim zależałoby mi na tym, aby dostrzeżono 
prawdziwe problemy, jakie pojawiają się w oświacie. Wraz 
za decyzjami muszą iść realne działania i odpowiednie do-
finansowanie oświaty, które pozwoli skutecznie zatrzymać 
problem związany ze zbyt niskimi zarobkami nauczycie-
li, a w konsekwencji ze znaczącą rezygnacją kadry peda-
gogicznej z pracy w oświacie. To, czego mogłabym sobie 
jeszcze życzyć,  to wzajemne zrozumienie  pomiędzy na-
uczycielami i rodzicami. Mogę zapewnić, że robimy wszyst-
ko co w naszej mocy, aby dzieci otrzymały wszystko to, co 
jest im potrzebne do dobrego rozwoju w naszej szkole.  

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w nowej roli.

Pani Dyrektor Ewa Winnicka wraz z Wicedyrektor oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE6 DOŻYNKI

Rekordowe zainteresowanie mieszkań-
ców, kolorowe, ludowe stroje, misternie 
zdobione wieńce i kosze dożynkowe oraz 
prawdziwe show w wykonaniu Cleo – tak 
podsumować można Święto Plonów w Ką-
tach Wrocławskich. Przypieczętowaniem 
tegorocznych dożynek był sukces  Sołectwa 
Romnów i zdobyty tytuł „Najpiękniejszego 
Tradycyjnego Wieńca Dożynkowego Po-
wiatu Wrocławskiego”.

Misterium Chleba
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od ceremonii 
Misterium Chleba i uroczystej Mszy Świętej w kościele 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wro-
cławskich celebrowanej przez ks. proboszcza Krzyszto-
fa Tomczaka. Po jej zakończeniu barwny korowód do-
żynkowy, prowadzony przez strażaków i smolecką orkie-
strę dętą, przeszedł ulicami miasta na plac przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu. Tam wszystkich uczest-
niczących w Misterium Chleba przywitał muzyką zespół 
Mokosza. Za całoroczną pracę i jej plony dziękowali rol-
nikom Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Ju-
lian Żygadło oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 
Skórczak. Spośród zaproszonych gości głos zabrał także 
Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. Staro-
ścina i starosta dożynkowi – Czesława Osowska i Marek 
Kuzdrowski – przekazali burmistrzowi bochen dożynko-
wy, którym wraz z zastępcą Patrykiem Hałaczkiewiczem 
podzielił się z mieszkańcami. Zwieńczeniem Misterium 
Chleba był koncert Mokoszy połączony z występami ta-
necznymi zespołu „Hanka” z GOKiS. 
Po części oficjalnej mieszkańcy mogli korzystać z licznych 
atrakcji – na scenie pojawił się chór sołtysów Dyszkant, 

na dzieci czekało wesołe miasteczko, dmuchane zabaw-
ki i animacje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu. Chętni mogli spróbować swoich sił w łucznic-
twie oraz zabawach zręcznościowych. Nie zabrakło rów-
nież stoisk z lokalnymi produktami oraz bogatą ofertą ga-
stronomiczną. Od rana mieszkańcy licznie korzystali rów-
nież  z porad i usług medycznych dostępnych w ramach 
organizowanej przez Powiat Wrocławski Białej Niedzieli na 
parkingu przy ul. Zwycięstwa. 

Najpiękniejsze wieńce i kosze dożynkowe
Przed szalenie trudnym zadaniem stanęła komisja kon-
kursowa oceniająca dożynkowe wieńce i kosze. W sumie 
zgłoszonych zostało 13 koszy i 9 wieńców. Wszystkie by-
ły kunsztownie wykonane, a wykorzystane do ich przygo-
towania zboża, kwiaty, warzywa i owoce prezentowały się 
przepięknie. Ostatecznie, komisja w składzie: przewod-
nicząca komisji Krystyna Lisiecka - Sekretarz Gminy Ką-
ty Wrocławskie, Elżbieta Drab – Prezes Oddziału Rejono-
wego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Kątach Wrocławskich, Genowefa Dunal – instruktor te-
atralny w GOKiS w Kątach Wrocławskich, Mirosław Rzep-
ka – fotograf, mieszkaniec Gminy Kąty Wrocławskie, wyty-
powała zwycięzców. W kategorii wieńce kłosowo-ziarnko-
we pierwsze miejsce zajęło sołectwo Romnów, drugie ex 
aequo - sołectwo Nowa Wieś Kącka i  Gniechowice, a trze-
cie sołectwo Sadków i Kozłów. Wyróżnienia trafiły do so-
łectwa Kębłowice, Zachowice i Strzeganowice. W katego-
rii kosze dożynkowe na pierwszym miejscu uplasowało się 
sołectwo Nowa Wieś Wrocławska, na drugim sołectwo Zy-
biszów, a na trzecim sołectwo Bogdaszowice. Wyróżnienia 
powędrowały natomiast do sołectwa Wojtkowice-Krobie-
lowice i Zachowice. Jak podkreślali jurorzy, twórcy wień-
ców i koszy dożynkowych przygotowali prace na wysokim 
poziomie, ze zrozumieniem dawnych symboli oraz posza-
nowaniem kultury i tradycji dożynkowej. Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu zdecydował o przyznaniu nagrody specjal-
nej dla sołectwa Bogdaszowice za piękną pracę wykona-
ną techniką ziarnkową.

Szczególne gratulacje należą się sołectwu Romnów, które 
za swój wyjątkowy wieniec zdobyło również główną nagro-
dę w konkursie na „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Do-
żynkowy Powiatu Wrocławskiego”, a nagroda została wrę-
czona podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich, któ-
re odbyły się 11 września w Udaninie.

Przegląd zespołów „Folkąty” i występy gwiazd
Na scenie, w ramach przeglądu zespołów „Folkąty”, zapre-
zentowało się pięć grup – „Olbrachtowiczanki” z gminy So-
bótka, „Trzy Dęby” z Kudlewa, „Rozmaryn” z Rogowa So-
bóckiego, rodzimy duet „Zakręconych Dwóch” oraz „Mali-
nianie” nawiązujący do tradycji podhalańskich. Jury, w któ-
rego skład wchodzili: przewodnicząca Hanna Matusz – cho-
reograf Zespołu Tańca Ludowego „Hanka”, Renata Kowal-
czyk – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smol-
cu, Marek Szozda – przedstawiciel firmy DEFRO - Sponsora 
Dożynek Gminnych 2022, Anita Kruczykowska-Nykiel – st. 
instruktor ds. kultury w GOKiS, oceniało m.in. dobór reper-
tuaru, stroje, poziom artystyczny. Największe uznanie komi-
sji zdobył zespół „Rozmaryn”, na drugim miejscu uplasował 
się zespół  „Malinianie”, a na trzecim „Olbrachtowiczanka”. 
„Trzy Dęby” i „Zakręconych Dwóch” otrzymali wyróżnienia. 
Z każdą godziną święto gromadziło coraz większe tłumy, 
ale kulminacją były wieczorne koncerty. Najpierw publicz-
ność rozkołysał rytmami reggae Kefir Band. A później – dla 
rekordowej w Kątach publiczności – prawdziwie gwiazdor-
ski popis dała Cleo. Jej występ przyciągnął rzeszę fanów 
nie tylko z naszej gminy, ale i innych miejscowości  Dol-
nego Śląska. To widowisko było zwieńczeniem Dożynek 
Gminnych 2022. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie dożynek, a w szczególności sponsorom i part-
nerom wydarzenia: Schavemaker Invest sponsor platyno-
wy; PERI Polska Sp. z o.o. sponsor złoty; Defro, Radiotech-
nika Marketing Sp. z o.o., Georg Utz Sp. z o.o. sponsorzy 
srebrni; Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich spon-
sor brązowy. Partnerami byli Powiat Wrocławski, ZGK Ką-
ty Wrocławskie i UKS Luks. 

Dożynki 2022 
- podwójny sukces Sołectwa Romnów

Zwycięzcy konkursu na najpiększny wieniec i kosz dożynkowy | fot. Mirosław Rzepka
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Wieniec Sołectwa Romnów z podwójnym tytułem - najpiękniejszego wień-
ca w konkursie gminnym oraz powiatowym | fot. GOKIS Występ Cleo zgromadził pod sceną prawdziwe tłumy | fot. GOKIS Tegoroczne wieńce dożynkowe prezentowały się niewzykle | fot. GOKiS

Burmistrz Julian Żygadło wręcza nagrodę sołtys Romnowa Alinie Piórkowskiej za najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2022 | fot. Mirosław Rzepka

Przegląd zespołów ludowych Folkąty | fot. Mirosław Rzepka

Występ zespołu tanczenego Hanka | fot. GOKIS

Korowód z wieńcami i koszami dożynkowymi przeszedł ulicami miasta | fot. GOKIS

Przegląd zespołów ludowych Folkąty | fot. Mirosław Rzepka

Występ Cleo zgromadził pod sceną prawdziwe tłumy | fot. GOKIS 
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1. Dożynkowy, symbol zebranych plonów  2. Rowerowy wyścig dookoła Polski  3. C dla chemika  
4. Budowa, modernizacja  5. W nim maluchy i starszaki  6. Gwiazda dożynkowego wieczoru   
7. Wyczynowa lub turystyczna jazda na rowerze  8. Ze Smolca, powitali nowy wóz  9. Sala przeznaczona 
do czytania  10. Kieruje szkołą  11. Na jego czele sołtys  12. Gra podwórkowa lub sale lekcyjne
13. Doroczne święto plonów  14. Wmurowany pod budowę w Krzeptowie

KRZYŻÓWKA

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich  
z imieniem Janusza Korczaka
Początek roku szkolnego to ważny dzień zarówno w życiu dzieci i rodziców, jak również całej społeczności szkolnej. Inauguracja roku 
2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich nabrała wyjątkowo uroczystego charakteru. 

Szkoła zyskała bowiem patrona i otrzymała imię Janusza Kor-
czaka. Gminne rozpoczęcie roku szkolnego, które odbyło się 
tym razem w murach SP. nr 2 w Kątach Wrocławskich stano-
wiło doskonałą okazję do oficjalnego przekazania sztandaru.
Patrona szkoły, którym został Janusz Korczak, wybrano 
w demokratycznych wyborach w ubiegłym roku szkolnym. 
W okresie wakacyjnym grupa teatralna wraz ze szkolnym 
chórem przygotowała prawdziwe widowisko tematyczne, 
którego premiera nastąpiła właśnie 1-go września. Przy-
bliżyli w nim w przystępny sposób sylwetkę Janusza Kor-
czaka –  pioniera współczesnej pedagogiki, lekarza, odda-
nego przyjaciela dzieci. Według Korczaka głównym zało-
żeniem wychowania dzieci jest empatia, wczuwanie się 
w świat dziecka i jego przeżyć, szanowanie potrzeb, pra-
gnień i praw najmłodszych. System wychowawczy Korcza-
ka jest ponadczasowy - zachęca do stałej pracy nad sobą 
i wysiłku w stawaniu się lepszym. Trudno więc o lepszego 
patrona dla jednostki oświatowej!

W obecności przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów 
kąckich szkół, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców 
i uczniów oraz zaproszonych gości uroczyście odczytano 
uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich o nada-
niu szkole imienia wybitnego Polaka Janusza Korczaka. 
Następnie nastąpiło przekazanie sztandaru szkole. Z rąk 
burmistrza Juliana Żygadło sztandar przyjęła pani dyrek-
tor Agnieszka Górska, która przekazała go uczniom re-
prezentowanym przez poczet sztandarowy. Poświęcenia 
sztandaru dokonał ksiądz proboszcz parafii pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła Krzysztof Tomczak. W uroczy-
stości udział wziął również Wiceprzewodniczący Polskie-
go Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Jacek Kro-
gel. To doniosłe wydarzenie trwale wpisało się w boga-
tą historię szkoły.  
Ta wyjątkowa uroczystość stanowiła również świetną oka-
zję do inauguracji gminnego roku szkolnego.

Witaj szkoło! – rok szkolny 2022/2023 w pigułce
Pierwszego września, jak w całej Polsce, również i w naszej gminie, uczniowie tłumnie ruszyli do szkół, by oficjalnie rozpocząć nowy rok 
szkolny, który zakończą 23.06.2023 r.  Ferie zimowe na Dolnym Śląsku potrwają od 13 do 26 lutego 2023 r. 

Nowy rok szkolny to ogromne wyzwanie logistyczne i pe-
dagogiczne, związane z dużą liczbą dzieci zamieszkują-
cych na terenie naszej gminy. Łącznie do szkół w Gminie 
Kąty Wrocławskie uczęszcza aktualnie 2855 uczniów, któ-
rzy naukę pobierać będą w 135 oddziałach. Jest to znaczą-
cy wzrost, bo aż o 172 osoby w porównaniu do roku ubie-
głego, spowodowany zwiększającą się liczbą mieszkań-
ców naszej gminy, ale i również napływem dzieci z Ukra-
iny, które w wyniku działań wojennych  przybyły na teren 

gminy. W klasach pierwszych w gminnych szkołach pod-
stawowych naukę rozpoczęło natomiast aż 328 uczniów. 
Tegoroczne zmiany dotyczą również programu naucza-
nia – w szczególności zauważą to uczniowie klas 8. szkół 
podstawowych. Edukacja dla bezpieczeństwa, która obo-
wiązuje w szkołach już od kilku lat zyska nieco inny cha-
rakter. W ramach zajęć pojawi się terenoznawstwo, cy-
berbezpieczeństwo w wymiarze wojskowym, czy przygo-
towanie do szkolenia strzeleckiego. Zmiany dotkną rów-

nież egzamin ósmoklasisty - termin przeprowadzania eg-
zaminu zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj. 
Odstąpiono również od wprowadzania czwartego przed-
miotu na egzaminie.
Wraz z początkiem września również gminne przedszkola 
zapełniły się po brzegi. Przygodę z przedszkolem w gmin-
nych placówkach oświatowych rozpoczęło 260 dzieci. 
Do przedszkoli w Gminie Kąty Wrocławskie uczęszcza 810 
dzieci, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach 170.

Przekazanie sztandaru przez p. Agnieszkę Górską - Dyrektor ZOJO

Podziękowania  
za wieloletnią pracę 
Pierwszy dzień roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich był 
pełen radości, ale również i odrobinę nostalgiczny. 

Po 34-ech latach pracy w placówce, w tym 
25-ciu latach pełnienia funkcji dyrektora 
szkoły, na zasłużoną emeryturę przeszła 
pani Lidia Reps. W czasie inauguracji roku 
szkolnego, uczniowie wraz z gronem pe-
dagogicznym uroczyście podziękowali pa-
ni Reps za dotychczasową pracę. 
Pani Lidia Reps swoją przygodę z SP. nr 1 
w Kątach Wrocławskich zaczęła 1-go wrze-
śnia 1988 roku. Przez wszystkie te lata dała 
się poznać jako doskonały pedagog i oso-
ba zaangażowana,  niezwykle empatyczna, 
cierpliwa i pełna młodzieńczego zapału. Na-
wet po 34-ech latach pracy nie żegna się ze 
szkołą na stałe – będzie bowiem z całych sił 
wspierać nowego „kapitana okrętu” – panią 
dyrektor Ewę Winnicką, która przez wiele 
lat stała u boku pani Lidii Reps.
Podziękowania za wieloletnią pracę na 
rzecz szkoły i ogromny trud wkładany 
w zapewnienie odpowiedniego funkcjo-
nowania placówki  oraz edukację mło-
dego pokolenia mieszkańców Kątów zło-
żył Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie Julian Żygadło, pracownicy szko-
ły, przedstawicielka Rady Rodziców oraz 
uczniowie klas 8. 
Słów uznania nie szczędziła również nowa dy-
rektor SP. nr 1 pani Ewa Winnicka. Obie pa-
nie nie kryły wzruszenia, szczególnie podczas 
występu Zespołu Haneczka, który powstał 
właśnie dzięki staraniom pani Lidii Reps. 

Pożegnanie p. Lidii Reps

Występ zespołu Haneczka
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Letni Konkurs Fotograficzny 
GOKiS rozstrzygnięty!
Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych nastąpiło wręczenie 
nagród dla zwycięzców I Letniego Konkursu Fotograficznego. 

Do GOKiSu wpłynęły fenomenalne pra-
ce od najmłodszych mieszkańców gmi-
ny. Zdjęcia oceniali Maja Żurawek, Mi-
rosław Rzepka oraz Adrian Szczygieł - 
wspaniali fotografowie związani z Gmi-
ną Kąty Wrocławskie. Jury po długich na-
radach wybrało trzy najciekawsze zdję-
cia, a także wyróżniło jednego młodego 
adepta fotografii.
I miejsce - Laura Wróblewska „Waka-
cje 2022”
II miejsce - Fabian Piotrowiak „Gra świa-
tła i cieni”
III miejsce - Ewa Pawłowska „Z wizytą w Mu-
zeum Bombki”

Wyróżnienie Jury - Jakub Witulski „Pies po-
maga sprzedawać starszej osobie - mojej 
babci. To się nazywa kultura!”
Nagrodami były selfie sticki, bezprzewodo-
we słuchawki, gra „Tajemnice Fotografii”, 
gadżety oraz zaproszenia na warsztaty fo-
tograficzne, na których laureaci konkursu 
będą zgłębiać tajemnice fotografii.
Konkurs na zdjęcie publiczności cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Najwięcej po-
lubień uzyskało zdjęcie Michała Bienia „Z XVII 
wieku”. Michał również otrzymał nagrodę 
oraz zaproszenie na warsztaty fotograficzne.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy!

Rozśpiewane Gniechowice, czyli „Powiatowe spotkania ze 
śpiewem do ostatniej zwrotki”
Za nami kolejne  „Powiatowe spotkanie ze śpiewem do ostatniej zwrotki”. 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników 
Krzyżowic i współfinansowany z budżetu Powiatu Wrocław-
skiego, a jego celem jest integracja mieszkańców Powiatu 
Wrocławskiego poprzez wspólny śpiew. 
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła Artystyczna Grupa Ro-
dzinna AGRafka piosenką „Śpiewam bo muszę” z reper-
tuaru Skaldów, następnie prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Gniechowic, Monika Sagan i sołtys sołectwa Gnie-
chowice-Stary Dwór, Katarzyna Sebzda-Sztul, przywitały 
wszystkich licznie przybyłych gości. Głos zabrały również 
Stefania Wiatroszak - Prezes SMK i Monika Węgłowska - 
wiceprezes, które opowiedziały o projekcie, jego założe-
niach oraz o tym, jak został przyjęty  w 2019 r.  i dlacze-
go jego kontynuacja jest tak ważna dla naszej społecz-
ności lokalnej. 

W związku z tym, że w sierpniu odbywa się wiele uroczy-
stości państwowych i religijnych, nie mogło zabraknąć 
piosenek przypominających historię dziejów Polski. Wła-
śnie w takiej tematyce przebiegło drugie spotkanie dru-
giej edycji „Powiatowych spotkań…”.  Warto wspomnieć, 
że pieśni do śpiewnika starannie wyszukała Elżbieta Gaj-
da – członkini SKM. 
Wspólnie śpiewaliśmy „Jest zakątek na tej ziemi”, „Serce 
w plecaku”, „Jak długo na Wawelu”, jak i wiele, wiele innych. 
Niespodzianką wieczoru był występ Zbigniewa Paprzyckie-
go, autora tekstów, muzyki i wykonawcy muzyki Disco Polo. 
To był cudowny piątkowy wieczór! Dziękujemy wszystkim 
za przybycie, dziękujemy za wspaniałe chwile i niesienie 
pozytywnych emocji poprzez śpiew. 

Monika Węgłowska

Z gitarami pod gwiazdami
Ciepłe, letnie noce zachęcają do relaksu na 
łonie natury. Nie trzeba wyjeżdżać w dale-
kie strony, by poczuć się jak na wakacjach! 
Ognisko, kiełbaska, gitara i śpiew to przepis 
na rewelacyjny wieczór i właśnie w taki spo-
sób sobotnią noc spędzili goście filii GOKiS 
w Smolcu. Dzięki rozśpiewanemu panu Ja-
rosławowi Perczakowi, melancholijne me-
lodie rozbrzmiewały kojąco niczym szum 
fal uderzających o brzeg. Patrząc w gwiaz-
dy i grzejąc się przy ognisku można było 
się zrelaksować i oderwać od codzienności.

Wakacyjne zabawy dla dzieci w bajkowym klimacie
Filia GOKiS w Smolcu zamieniła się w sierpniu w prawdziwą krainę bajkowych zabaw. 

Dzieci skorzystać mogły z tematycznych zajęć, które pro-
wadzone były pod szyldem znanych i lubianych bajkowych 
postaci. Jako pierwsza pojawiła się najprawdziwsza Baza 
Pocahontas! Trzydzieścioro czerwonych twarzy rozbiło 
swoje tipi, własnoręcznie przyozdobiło pióropusze i przy-
stąpiło do rywalizacji łuczniczej o tytuł Sokolego Oka. Na-
stępnie przyszedł czas na 30 młodych kamratów, którzy 
wzięli udział w czterogodzinnym rejsie statkiem daleko-
morskim. By dopłynąć do wschodniego wybrzeża Afryki 
musieli się wykazać zręcznością i sprytem. Na całe szczę-
ście znaleziony w butelce list przyczynił się do odnalezie-
nia właściwej drogi do Bazy Sindbada. W ostatniej odsło-
nie dzieci mogły wybrać się w czterogodzinną podróż ze 
Smolca do afrykańskiej dżungli. Nie było łatwo odnaleźć 
się na czarnym lądzie – Smoleccy śmiałkowie musieli sta-
wić czoła m.in. atakom małp rzucających cytrynami! Mło-
dzi podróżnicy z pomocą pani przewodnik i kolorowych 
papug z łatwością odnaleźli schronienie – bazę Tarzana! 
A tam już tylko uroki tropikalnego życia!

I Smoleckie Mistrzostwa 
w Piłkarzykach Stołowych
Były emocje, świetna zabawa, super do-
ping, okrzyki, przyśpiewki, mnóstwo śmie-
chu, siódme poty i oczywiście piłka w grze! 
Tak w skrócie można opisać to, co działo 
się podczas pierwszej edycji Smoleckich Mi-
strzostw w Piłkarzykach Stołowych. Piłecz-
ka na stole potrafi mieć ogromną prędkość. 
Liczy się zwinność i szybkość, umiejętność 
przewidywania ruchów przeciwnika i szyb-
kiego reagowania oraz refleks!
Mistrzowski poziom został utrzymany, a na 
podium znalazły się drużyny: GUCIE , FC 
WSPOMNIENIE, MAREK&AREK

Powiatowe spotkania ze śpiewem do ostatniej zwrotki | fot. Archiwum prywatne

Baza Pocahontas | fot. GOKiS Smolec Baza Tarzana | fot. GOKiS Smolec

Laureaci I Letniego Konkursu Fotograficznego | fot. GOKIS

Z gitarami pod gwiazdami | fot. GOKiS Smolec

I Smoleckie Mistrzostwa w Piłkarzykach Stołowych  
| fot. GOKIS Smolec
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Spotkanie  
autorskie  
z Ewą 
Kassalą
Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Kątach Wrocław-
skich wraz z Filią bibliotecz-
ną w Smolcu zapraszają  
30 września na godzinę 
18:00 na spotkanie autor-
skie z panią Ewą Kassalą. 

Pani Ewa w swoich książkach porusza te-
maty silnych i wpływowych kobiet, które 
w historii ludzkości odegrały istotną ro-
lę. Jest autorką jedynej na świecie trylogii 

o królowych Egiptu – Kleopatrze, Nefrete-
te i Hatszepsut. 
Serdecznie zapraszamy pasjonatów litera-
tury i miłośników interesujących historii.

10 500.00 zł na zakup 
nowości wydawniczych
Miło nam poinformować, że 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kątach Wrocławskich wraz z Fi-
lią Biblioteczną w Smolcu otrzy-
mały dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025. 
Dotacja w wysokości 10 500 zł 
przeznaczona zostanie na zakup 
wyposażenia gminnych bibliotek. 
Dzięki temu w bibliotekach poja-
wią się kolejne nowości wydawni-
cze i audiobooki, a także zapew-
niony zostanie zdalny dostęp do 
nowości czytelniczych. Czekamy 
na propozycje czytelników, co 
do tytułów, które chcieliby zoba-
czyć w zbiorach naszych bibliotek 
– propozycje można składać bez-
pośrednio w bibliotekach. 

Kącki akcent  w Tour de Pologne Junior   
- Natalia Piróg znów niepokonana!
Mieszkanka Kątów Wrocławskich Natalia Piróg z teamu KS Deichmann SKSM Mat Sobótka zwyciężyła w tegorocznym Tour de Pologne 
w kategorii Żakiń. 

Dla zawodniczki z Kątów Wrocławskich nie jest to jednak 
nowość. Także w zeszłym roku zdobyła złoty medal w To-
ur de Pologne Junior.
Tour de Pologne Junior to cykl wyścigów dla dzieci i mło-
dzieży towarzyszący wyścigowi kolarskiemu Tour de Polo-
gne UCI World Tour. Umożliwia on również młodym zawod-
nikom ściganie się na światowym poziomie na fragmencie 
trasy Tour de Pologne.
Głównym założeniem wyścigu jest promocja aktywnego spędza-
nia czasu jako elementu prawidłowego wychowania oraz roz-
woju dzieci i młodzieży, a także popularyzacja jazdy na rowerze.
W poprzednich latach Natalia zajmowała medalowe po-
zycje w wielu wyścigach, potwierdzając tym samym swo-
je zasłużone miejsce w ścisłej czołówce krajowej. Oto za-
ledwie niektóre z długiej listy sukcesów Natalii:
-  Mistrzostwa Polski Szkółek kolarskich MTB Żerków 2020, 

Głogów 2021 – 1 miejsce
-  Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Kolarstwie Przeła-

jowym 2020 – 1 miejsce 
-  Super Puchar Polski XXVII  Bryksy cross – Gościęcin 2020 

– 1 miejsce 
-  Bike Maraton – Jelenia Góra 2020 – dystans classic – 2 

open kobiety – 1 miejsce 
-  84 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Włosza-

kowice 2021 – 3 miejsce
- Memoriał Stanisława Gazdy 2021 – 1 miejsce
-  Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski w Łukowicy 2021 

– 1 miejsce 
-  XXXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Wysocko Wielkie - Przy-

godziczki – Dorossew
Etap 1 - Jazda indywidualna na czas – 1 miejsce
Etap 2 - Start Wspólny – 1 miejsce
Etap 3 - Start Wspólny – 2 miejsce
-  Wyścig kolarski imienia Stanisława Gazdy - Suszec 2021 

– 1 miejsce
-  Puchar Polski w kolarstwie szosowym 2022 - „Lubuskie 

Warte Zachodu” 2022 – 1 miejsce
-  XXIV Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karko-

noszy 2022 – 1 miejsce
-  XXXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski -Wysocko Wielkie, 

Chynowa, Kotowiecko 2022
Etap I jazda indywidualna na czas, Etap II start wspólny 
– 1 miejsce 
Etap III start wspólny – 2 miejsce
-62 Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju 2022 
1 Etap start wspólny – 1 miejsce, 
2 Etap Jazda Indywidualna na czas – 2 miejsce, 
3 Etap start wspólny – 2 miejsce, 
Klasyfikacja Generalna Wyścigu – 2 miejsce
-  Puchar Polski XCO Cykloopawy XC – 1 miejsce 
Do imponującej listy sukcesów dołączył w tym roku kolej-
ny złoty medal w Tour de Pologne. 
Natalii gratulujemy pasji, hartu ducha i życzymy dal-
szych sukcesów!

Tour de Pologne | fot. Piotr Łabaziewicz TdP Junior Tour de Pologne | fot. Piotr Łabaziewicz TdP Junior

Natalia Piróg | fot. Archiwum prywatne
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Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie – zawodowcy w natarciu!
W sobotę 3 września w Kątach Wrocław-
skich odbył się I Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie. 

Do rywalizacji na dwóch boiskach do siatkówki plażowej 
przystąpiło siedem par, które zostały podzielone na dwie 

grupy zmotywowane, aby walczyć o awans do fazy pucha-
rowej. W turnieju udział wzięli pasjonaci siatkówki z Gminy 
Kąty Wrocławskie oraz innych regionów Polski o ogrom-
nym doświadczeniu w tej dyscyplinie sportu. 
Miejsce na podium wywalczyły drużyny:
I miejsce - Piotr Brzóstowicz, Lech Kwieciński
II miejsce - Paweł Stachowiak, Łukasz Łazarek
III miejsce - Kacper Jankowski, Piotr Woźniak 
Gratulujemy! 

Mecz Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta I Gminy Kąty Wrocławskie  
| fot. Archiwum prywatne

Klub Samuraj zaprasza  
na bezpłatne zajęcia!
Klub Samuraj zaprasza do zapisów na darmowe całoroczne tre-
ningi sztuk walki dla dzieci i młodzieży w Kątach Wrocławskich – 
Taekwon-do ITF! 
Ze względu na otrzymane dofinansowa-
nia z Gminy Kąty Wrocławskie oraz Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki udział w zaję-
ciach w sezonie 2022/2023 jest bezpłatny! 
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje ko-
lejność zgłoszeń. 
Klub Samuraj to największy klub sztuk 
walki w Polsce tworzony przez pasjona-
tów sportu i pedagogów. W Kątach Wro-
cławskich nieprzerwanie od 10 lat orga-
nizuje zajęcia sportowe dla dzieci i mło-

dzieży. Wychowankowie Klubu Samu-
raj to medaliści Mistrzostw Świata, Eu-
ropy i Polski.
Taekwon-do to koreańska sztuka walki, ide-
alna dla dzieci i młodzieży. Nauka poprzez 
zabawę to świetny sposób na kształtowanie 
w dziecku zamiłowania do sportu i zdrowe-
go stylu życia. Autorskie programy szkolenia 
i  wiele lat doświadczenia sprawiają, że na-
wet 3 letnie dzieci świetnie się bawią i uczą 
na zajęciach.

Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 27 
w Kątach Wrocławskich, w sali na pierwszy 
piętrze. Można zapisać się online przez stro-
nę https://bit.ly/3cBHnle lub bezpośrednio 
przed zajęciami.
Terminy zajęć i grupy:
Poniedziałki i czwartki
Przedszkolaki – 17:00 – 17:45
Dzieci – 17:45 – 18:30
Młodzież – 18:30 – 19:30
Instruktor: Martyna Kupczak IV DAN - swoją 
przygodę z Taekwon-do rozpoczęła w wie-
ku 6 lat. Obecnie Licencjonowany Instruk-
tor Taekwon-do ITF i posiadaczka IV DAN. 
Medalistka Mistrzostw Świata oraz Euro-
py. Wielokrotna Mistrzyni i Wicemistrzy-
ni Polski. Od 2015 r. reprezentantka Ka-
dry Polski. Uczestniczyła w wielu między-
narodowych szkoleniach prowadzonych 
przez Mistrzów m.in.: Jana Nycka, Trevo-
ra Nichollsa, Fernando Pereza oraz Gerar-
da Galińskiego.

Klub Biegacza Kąty Wrocławskie ponownie w akcji
Klub Biegacza Kąty Wrocławskie rozpoczął sierpień w Ludwikowicach Kłodzkich startując w 13-tym Biegu Alpejskim na Wielką Sowę, 
który zgromadził na starcie 370 zawodników z całego kraju, także medalistów Mistrzostw Polski z Międzygórza. 

Całkowity dystans wyniósł 9 km z przewyższeniami ok. 
+520m i metą na szczycie Wielkiej Sowy. W klasyfikacji 
drużynowej udało się wywalczyć bardzo mocną czwartą 
pozycję wśród 24 drużyn. KB Kąty Wrocławskie wystawił 
w tym biegu 6 zawodników, a z medalem powrócił Zyg-
munt Witkowski, plasując się na drugim miejscu w ka-
tegorii M70 z czasem 1:04:05. Tuż za podium znalazł się 
Grzegorz Grzegorek, zajmując czwarte miejsce w katego-
rii M50 z czasem 51:44. 
W sierpniu najaktywniejszym zawodnikiem był Kamil Cegla-
rek, który nie odpuścił ani jednego sierpniowego weekendu. 
Wystartował m.in. w Obornikach Śląskich podczas 6 Biegu 
Oborygena, gdzie na 10.5 kilometrowej crossowej trasie osią-

gnął czas 44:07 i tym samym zajął 17. miejsce na 336 startują-
cych w kategorii open i 2. miejsce w kategorii wiekowej M20!
Tydzień później w Wałbrzychu rozgrywany był jeden z naj-
trudniejszych ulicznych półmaratonów w Polsce - XXII To-
yota Eko Półmaraton Wałbrzych. Najlepszy wynik osiągnął 
ponownie Kamil Ceglarek, meldując się na mecie z czasem 
1:30:11 i zajmując 38. miejsce na ponad 1000 startujących 
biegaczy. Przełożyło się na to również na 3. miejsce w ka-
tegorii wiekowej M20. Zaraz za nim dobiegł Dariusz Szkoła 
(45 miejsce) z czasem 1:31:17, zajmując 6. miejsce w kate-
gorii M20. Kolejne miejsca zdobyli: Michał Szkoła z czasem 
1:46:57 i Marek Bańkowski z czasem 1:59:18. 
Wielkie brawa dla wszystkich zawodników!

Turniej piłki nożnej na zakończenie wakacji!
W pierwszą niedzielę września na boisku Orlik przy Hali 
Widowiskowo-Sportowej odbył się turniej piłki nożnej or-
ganizowany przez KP Kąty Wrocławskie oraz GOKiS Ką-
ty Wrocławskie.

Do turnieju zgłosiły się drużyny: 1 KS Ślęza Wrocław, KS Skar-
by Środa Śląska, Młode Wilki, UKS GOKiS Kąty Wrocławskie. 
Zawodnicy z rocznika 2013/2014 dzielnie walczyli w każ-
dym meczu. Na boisku można było zobaczyć spektaku-

larne dryblingi oraz piękne bramki. W turnieju towa-
rzyskim liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, ale 
młodzi piłkarze mogli liczyć na budujący doping ze stro-
ny kibiców oraz pamiątkowe medale.

XIV edycja Biegu o Puchar Burmistrza!
W tegorocznej XIV już edycji Biegu o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie upamiętniono pana Ka-
rola Chwastyka, mieszkańca naszej gminy, biegacza amato-
ra, weterana biegów, założyciela Klubu Biegacza Kąty Wro-
cławskie oraz pomysłodawcę Biegu o Puchar Burmistrza 
Kątów Wrocławskich. 
Pan Karol Chwastyk spędził 37 lat na trasach biegowych, 
startując w zawodach na terenie kraju, jak i Europy. W cią-
gu swojej kariery biegacza osiągnął wiele sukcesów, za-

równo na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, tym sa-
mym promując nasze miasto i gminę. Do największych 
sukcesów Pana Karola należały m.in. tytuły Mistrza Pol-
ski Weteranów w biegach górskich (9 razy), Mistrza Pol-
ski w maratonie (2 razy), Wicemistrza Polski Weteranów 
w półmaratonie (2 razy), 4. miejsce na Mistrzostwach 
Świata Weteranów w biegach górskich (2 razy), 3. miej-
sce w Mistrzostwach Europy Weteranów w maratonie 
oraz w biegach górskich.

W tegorocznym biegu głównym o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie na 10 km wystartowało 81 osób. 
Najszybsi okazali się zawodnicy ze Smolca: 
- w klasyfikacji mężczyzn 1. miejsce zdobył Daniel Koszykowski
- w klasyfikacji kobiet 1. miejsce zdobyła Beata Kiełbik 
W klasyfikacji mieszkańców Kątów Wrocławskich na 10 km 
pierwsze miejsce zdobył Grzegorz Grzegorek (w katego-
rii mężczyzn) oraz Patrycja Grębowiec (w kategorii kobiet).
W biegu na 5 km wystartowały 33 osoby. Pierwsi na mecie 
zameldowali się Adrian Kos ze Smolca (w kategorii mężczyzn) 
oraz Ewelina Dziedzic z miejscowości Stróża (w kategorii kobiet).
Gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do kolejnej mety!

Biegacze KB Kąty Wrocławskie ze zdobytymi medalami
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