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Godziny pracy 
Urzędu w Kątach 
Wrocławskich
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, 

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

Słowem wstępu
Nowy rok to okres podsumowań, analiz i wyciągania wniosków 
na przyszłość. Miniony 2022 był bardzo ciężkim czasem, pełnym 
wyzwań i trudnych decyzji. Pandemia, nowa rzeczywistość wojen-
na, w której przyszło nam funkcjonować, szalejąca inflacja i ro-
snące ceny mocno zdefiniowały podejmowane działania. Spraw-
dziły nas, nie tylko jako samorządowców, ale przede wszystkim 
jako wspólnotę i człowieka. Podbudowuje jednak fakt, iż mimo 
tak niesprzyjających okoliczności,udało nam się wyjść obronną 
ręką i pokazać, że w obliczu kryzysu jesteśmy w stanie skutecz-
nie działać dla wspólnej sprawy. Wiele zadań dodatkowych, któ-
rym musieliśmy sprostać jako samorząd, nie przeszkodziło w re-
alizacji planowanych działań, a był to rok ważnych inwestycji. 
Przede wszystkim podpisaliśmy umowę i ruszyliśmy z budową 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie, który z dnia na 
dzień coraz bardziej zaczyna przypominać tak długo wyczeki-
waną przez mieszkańców szkołę. Jest to jak do tej pory najwięk-
sza inwestycja realizowana w gminie. Inwestycja niezwykle po-
trzebna pod wieloma względami. Robimy wszystko, by zrealizo-
wana była zgodnie z planem. Ruszyliśmy również z rewitaliza-
cją kąckiego Rynku, która ma zakończyć proces odnawiania sta-
rówki. Ważnym momentem w kierunku poprawy życia miesz-
kańców Kątów Wrocławskich i okolicznych miejscowości było 
również podpisanie przez DSDiK umowy na wykonanie doku-
mentacji projektowej na kilometrowy odcinek obwodnicy Kątów 
Wrocławskich, do której my jako Gmina dołożyliśmy rozpoczę-
cie prac nad opracowaniem koncepcji i dokumentacji niezbęd-
nej do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 
(Kąty Wrocławskie - Błonie). Wśród ważnych inwestycji znalazła 
się również budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimna-
stycznej w Małkowicach, która obecnie jest już praktycznie na 
ukończeniu. Do tego dochodzą prace nad kanalizacją kolejnych 
miejscowości oraz szereg mniejszych, ale nie mniej ważnych re-
alizacji. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania 
wielu osób. Z tego miejsca dziękuję moim współpracownikom, 

pracownikom jednostek podległych, Sołtysom, Radnym, przed-
siębiorcom oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń za działanie dla wspólnego celu. 
Nowy rok to również nowe nadzieje i plany na przyszłość. Chciał-
bym, aby ten nadchodzący czas był dla naszej Gminy kontynu-
acją obranego kierunku rozwoju oraz dalszej rozbudowy infra-
struktury. Mimo że, przygotowanie tegorocznego budżetu było 
niezwykle trudnym zadaniem, udało się go w całości spiąć i przy-
jąć na sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Radnym za zaufanie i wierzę, 
że mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, w naszej gminie 
będzie działo się wiele dobrego. W tegorocznym budżecie, choć 
przygotowywanym w czasach kryzysu, wciąż mamy bardzo du-
żą ilość zaplanowanych inwestycji. Do tych kluczowych, jak bu-
dowa szkoły w Krzeptowie czy rewitalizacja Rynku dołączy też 
szereg nowych realizacji m.in. budowa budynku komunalne-
go w Kątach Wrocławskich, budowa remizy OSP i remont przy-
chodni w Gniechowicach, rozbudowa przedszkola w Smolcu oraz 
szereg prac nad świetlicami w Zybiszowie, Sadkowie, Szymano-
wie czy Sokolnikach. Planujemy również szereg prac nad doku-
mentacją projektową na przyszłość. Ten rok bez wątpienia nie 
będzie należał do najłatwiejszych, ale wierzę, że wspólnie, dzię-
ki ciężkiej pracy, osiągniemy dobre rezultaty. 

Sprzedaż węgla
W związku z otrzymaniem od Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
nowej oferty na paliwo stałe na rok 2023 r. trwa druga tu-
ra przyjmowania wniosków o zakup węgla na preferen-
cyjnych warunkach.
Przypominamy, że wnioski składać mogą wyłącznie oso-
by fizyczne uprawnione w danym gospodarstwie domo-
wym, które spełniają warunki do otrzymania dodatku wę-
glowego i złożą wymagane oświadczenia. Wnioski składać 
można na ujednoliconym formularzu, który pobrać mogą 
Państwo na stronie Gminy.
Wnioski należy składać w terminie do 18.01.2023 r. 
w następujący sposób:
•  W Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, pok. nr 10  

parter w godzinach pracy urzędu
•  W Biurze Obsługi Klienta w Smolcu w godzinach pracy biura
•  poprzez platformę e-PUAP (wraz z potwierdzeniem profilem 

zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje kolej-
ność wpływu! O zakwalifikowaniu do nabycia węgla 
wnioskodawca zostanie poinformowany drogą tele-
foniczną lub na podany adres e-mail. 

Jednocześnie informu-
jemy, że osoby, które do 
dnia 31 grudnia 2022 r. 
nie zakupiły paliwa sta-
łego w ramach zakupu 
preferencyjnego albo 
dokonały zakupu w ilo-
ści mniejszej niż 1,5 to-
ny, mogą powiększyć li-
mit określony od dnia  
1 stycznia 2023 r., tj. 
o część niewykorzysta-
ną w 2022 roku - mak-
symalnie do ilości 3 ton.

Do dnia dzisiejszego Polska Grupa Górnicza S.A. dostarczyła:

Informacja Wydziału Podatków i Opłat
Przypominamy, że 15.01.2023 minął termin płatności 
opłat rocznych dotyczących urządzeń w drodze oraz 
termin płatności dzierżaw (UWAGA – roczna waloryza-
cja stawki). Prosimy o niezwłoczne uregulowanie zale-
głych zobowiązań. Dnia 31.01.2023 r. mija również ter-
min płatności opłat eksploatacyjnych. 

Wpłaty należy dokonywać na konto ogólne gminy  
73 9574 0005 2001 0000 0101 0001.

Przypominamy również o składaniu deklaracji na środ-
ki transportowe na 2023 r. i zachęcamy do zapoznania 
się z aktualnymi, niższymi stawkami przyjętymi zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr 
LVIII/753/22 z dnia 24 listopada 2022 r. 
Uwaga! Deklaracje przyjmowane są w Wydziale Podat-
ków i Opłat, który mieści się w nowej lokalizacji przy  
ul. Kościuszki 16 (w dawnym budynku ZGM). 

Julian Żygadło
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Powyższe ilości są znacząco mniejsze niż złożone przez Gminę zamówienie i nie pokrywają w całości zapotrze-
bowania mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że oczekujemy kolejnych dostaw, które mogą przyjść każ-
dego dnia. Gmina Kąty Wrocławskie nie ma wpływu na harmonogram dostaw, ani ilość dostarczanego paliwa. 
Transporty z PGG S.A. odbywają się w sposób nieregularny w zależności od dostępności danego sortymentu i środ-
ków transportowych. Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich zwrócił się do Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
oraz Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o przyspieszenie dostaw i zwiększenie ilości paliwa stałego przyznane-
go dla naszej Gminy. Brakujące dostawy z pierwszego zamówienia (za 2022r.) mają być dostarczone do Gminy w naj-
bliższym czasie. Dokładamy wszelkich starań, aby węgiel jak najszybciej trafił do wszystkich zainteresowanych osób.

Kod QR do wniosku
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich in-
formuje o otrzymanym dofinansowaniu z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projek-
tu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wro-
cławskich” w kwocie 227 738,38 zł.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. świadczy usługi z zakresu zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w imie-
niu Gminy Kąty Wrocławskie oraz usługi związane z gospodarką odpada-
mi dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Praca ZGK Sp. 
z o.o. ma charakter publiczny, dedykowany społeczności lokalnej, dlate-
go też w dobie postępującej komputeryzacji i diagnozowanych trendów 
dotyczących sukcesywnego wzrostu wykorzystania Internetu do załatwia-
nia spraw, opłacania należności itp. podjęto decyzję o wdrażaniu systemu 

eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), umożliwiającego elektronicz-
ne załatwianie spraw związanych z usługami świadczonymi przez spółkę 
oraz o utworzeniu aplikacji e-BOT- programu komputerowego przypisa-
nego do strony internetowej ZGK, którego zadaniem będzie prowadzenie 
konwersacji z udziałem komputera, który replikuje zachowania ludzkie 
(automatyzacja odpowiedzi na powtarzalne pytania zadawane o dowol-
nej porze dnia i  nocy, z dowolnego miejsca). Tym samym wdrożone bę-
dą e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach e-BOT oraz eBOK.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Za-
kładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W związku z tym mieszkańcy gmi-
ny, jak i inni interesariusze zyskają możliwość załatwiania spraw związanych 
z usługami oferowanymi w sposób elektroniczny, szybki i bezpieczny, bez 
konieczności wychodzenia z domu.

Gmina Kąty Wrocławskie w pierwszej trójce  
najlepszych gmin na Dolnym Śląsku

Już po raz drugi Gmina Kąty Wrocławskie znalazła się 
w ścisłej czołówce Rankingu Gmin Województwa Dolno-
śląskiego! Ponownie uplasowała się na III miejscu w ka-
tegorii gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Ranking 
zorganizowany był przez Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej  i OKST im. Waleriana Pańki we współpra-
cy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.
Celem przeprowadzonej na podstawie danych statystycz-
nych i źródeł zewnętrznych analizy była ocena potencjału, 
aktywności i wyników osiąganych przez gminy wojewódz-
twa dolnośląskiego w sferze gospodarczej, społecznej, śro-
dowiskowej i przestrzennej. O wynikach rankingu nie de-
cyduje kapituła, a wynik końcowy to  ocena 16 wskaźni-
ków ekonomicznych.  Przy tworzeniu rankingu pod uwa-
gę brane były  m.in. dane finansowe dotyczące gmin, da-
ne demograficzne dotyczące wskaźnika migracji i przyro-
stu naturalnego, ale też dane pozastatystyczne np. infor-
macje z Ministerstwa Finansów, czy też z wyników egzami-

nów ósmoklasisty. Tym bardziej cieszy fakt, że Gmina Kąty 
Wrocławskie już po raz kolejny zajęła tak wysokie miejsce 
spośród wszystkich gmin z Dolnego Śląska. Uroczyste wrę-
czenie nagród odbyło się  16 grudnia, a nagrodę w imie-
niu Gminy odebrał burmistrz Julian Żygadło. „Statuetki od-
biera się z dumą. To zasługa ciężkiej pracy mieszkańców, mo-
ich poprzedników i pracowników.  Z zaangażowaniem pracu-
jemy całym zespołem na rzecz Gminy. Praca samorządowca 
to służba na rzecz lokalnej społeczności” - mówił burmistrz 
Kątów Wrocławskich Julian Żygadło.
Ranking Gmin Województwa Dolnośląskiego został obję-
ty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Rewitalizacja kąckiego Rynku
W ramach rozpoczętej z końcem ubiegłego roku in-
westycji związanej z rewitalizacją drugiej części Ryn-
ku trwają roboty w obszarze Rynku i ulic przyległych. 

Aktualnie na ulicy N. Barlickiego i ulicy W. Sikorskiego 
prowadzone są prace związane z układaniem nawierzch-
ni z użyciem kostki staroużytecznej. Na północnej pierzei 
Rynku układana jest natomiast nawierzchnia miejsc po-
stojowych z kostki granitowej ciętej.

Wykonawca planuje wykonanie nawierzchni jezdni z kostki 
granitowej ciętej wzdłuż północnej pierzei Rynku (tj. połą-
czenie ul. Barlickiego i Sikorskiego)  po zakończeniu wcze-
śniejszych robót.  Oprócz nowej nawierzchni uzupełnie-
niem rewitalizacji będą nasadzenia drzew, krzewów i kwia-
tów, które podniosą estetykę miejsca. 
Na wykonanie tego zadania Gmina otrzymała dofinanso-
wanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla 
Dolnego Śląska w wysokości 12 350 000,00

Nagrodę za III miejsce w Rankingu Gmin Dolnego Śląska 2022 odebrał burmistrz Żygadło

Projekt rewitalizacji Rynku

Rewitalizacja kąckiego Rynku

Nowe oświetlenie
Nowe oświetlenie drogowe obejmuje kolejne drogi na 
terenie Gminy. Wraz z początkiem roku zakończone zo-
stały prace związane z budową oświetlenia w Smolcu 
i Kątach Wrocławskich. 
Jedna nowa lampa z dwoma oprawami postawiona została 
na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Mireckiego  w Kątach Wro-
cławskich. Koszt budowy wyniósł 13.634,55 zł. Z nowego 
oświetlenia korzystać mogą również mieszkańcy ulicy Im-
birowej, na której wybudowanych zostało 14 lamp oświe-
tlających odcinek o długości 362 m. Koszt inwestycji to 
84.000,00 zł. Oświetlony został również Skwer Dr Teresy 
Bielesz Gniedziejko w Kątach Wrocławskich, gdzie umiesz-
czone zostały dwie lampy obejmujące odcinek o długo-
ści 84 m. Koszt budowy to 25.300,00 zł. W Smolcu nato-
miast nowa lampa wybudowana została na ulicy Źródla-
nej, a koszt tej inwestycji wyniósł 9.900,00 zł. 

Szkoła w Krzeptowie nabiera kształtów
Sprzyjająca pogoda i zaangażowanie ekipy wykonaw-
czej sprawiają, że budowa Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Krzeptowie bardzo szybko postępuje, a efekty 
widoczne są każdego dnia. 
Powstająca placówka ma docelowo pomieścić 650 uczniów, 
50 „zerówkowiczów” i 144 przedszkolaków i objąć obszar  
blisko 10 000 mkw. Aktualnie w budynku A1, gdzie na par-
terze ma być zlokalizowane przedszkole, a na piętrze: bi-
blioteka, pokój nauczycielski oraz gabinety pedagogów 
zakończono murowanie ścian nośnych pierwszego pię-
tra, na parterze wykonano ściany działowe oraz wylane 
zostały schody na zachodnim i wschodnim krańcu seg-
mentu, pomiędzy parterem a piętrem. Aktualnie trwają 
prace przy układaniu płyt stropowych nad I piętrem. Z ko-
lei w budynku A2 przeznaczonym na zaplecze kuchenne, 
jadalnie i przestrzeń szatniową na etapie końcowym jest 

wznoszenie ścian żelbetowych I piętra i trwa murowanie 
ścian nośnych. Zakończone zostało natomiast wznosze-
nie ścian szatni na parterze. W miejscu, gdzie mieścić się 
będzie hala sportowa na ukończeniu jest przygotowywa-
nie ścian żelbetowych pod układanie więźby dachowej. 
Planowane jest również rozpoczęcie montażu więźby da-
chowej na hali. Z kolei w pomieszczeniach przynależnych 
do hali sportowej zakończono wykonanie stanu surowe-
go otwartego. Ściany nośne wykonano również w budyn-
ku B, który przeznaczony będzie m.in. dla dzieci klas I-III 
oraz na świetlice. Ułożono w nim również płyty stropowe 
nad II piętrem. Rozpoczęto także montaż stolarki okiennej 
w budynku B oraz na zapleczu hali sportowej. 
Planowany termin oddania inwestycji to 2024 r. tak, 
by nowy rok szkolny mogli w niej zacząć już pierw-
si uczniowie.

Budynek szkoły pnie się w góręNowe oświetlenie na terenie Gminy
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Profilaktyka uzależnień w Kątach Wrocławskich
Czy zadajesz sobie czasem pytanie “Czy jestem uzależniony 
od alkoholu?” a może taki niepokój zgłaszają Twoi bliscy? 
Czy niepokoi Cię picie kogoś bliskiego? Jeśli tak wypełnij po-
niższy test lub zachęć bliską osobę do wypełnienia testu.
Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test 
Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie prze-
siewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycz-
nej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa 

występowania problemów alkoholowych (w tym uzależ-
nienia od alkoholu) u osoby badanej. Test AUDIT został 
opracowany przez ekspertów Światowej Organizacji Zdro-
wia, a w Polsce propagowany jest przez Państwową Agen-
cję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Instrukcja:
a)  jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) za-

warta jest w około:

• 250 ml piwa o mocy 5%
• 100 ml wina o mocy 12%
• 30 ml wódki o mocy 40%

b)  Wypełniaj test uważnie i uczciwie, tylko wtedy jego wy-
niki będą wiarygodne. Po zsumowaniu liczby punktów 
zapoznaj się z interpretacją wyników umieszczoną na 
końcu badania.

1. Jak często pijesz napoje alkoholowe?
 nigdy (0 pkt)

 raz w miesiącu (1 pkt)   

 2–4 razy w miesiącu (2pkt)

 2–3 razy w tygodniu (3pkt)

 ≥4 razy w tygodniu (4pkt)

2.  Ile standardowych porcji zawierających 
alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?

 1–2 porcje (0pkt)

 3–4 porcje (1pkt)

 5–6 porcji (2pkt)

 7–9 porcji (3pkt)

 ≥10 porcji (4pkt)

3.  Jak często wypijasz ≥6 porcji alkoholu 
podczas jednego dnia?

 nigdy (0pkt)

 rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

 około raz w miesiącu (2pkt)

 około raz w tygodniu w tygodniu (3pkt)

 codziennie lub prawie codziennie 
(4pkt)

4.  Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/
aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?

 nigdy (0pkt)
 rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 około raz w miesiącu(2pkt)
 około raz w tygodniu (3pkt)
 codziennie lub prawie codziennie 
(4 pkt)

5.  Jak często w ciągu ostatniego roku z po-
wodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś nie-
właściwego, niegodnego z przyjętymi 
w Twoim środowisku normami postę-
powania?

 nigdy (0pkt)
 rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 około raz w miesiącu (2pkt)
 około raz w tygodniu (3pkt)
 codziennie lub prawie codziennie 
(4pkt)

6.  Jak często w ostatnim roku potrzebo-
wałeś/aś napić się alkoholu rano na-
stępnego dnia po “dużym piciu”, aby 
móc dojść do siebie?

 nigdy (0pkt)
 rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 około raz w miesiącu (2pkt)
 około raz w tygodniu (3pkt)
 codziennie lub prawie codziennie 
(4pkt)

7.  Jak często w ostatnim roku miałeś/aś 
poczucie winy lub wyrzuty sumienia 
po piciu alkoholu?

 nigdy (0pkt)
 rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 około raz w miesiącu (2pkt)
 około raz w tygodniu (3pkt)
 codziennie lub prawie codziennie 
(4pkt)

8.  Jak często w ostatnim roku nie mo-
głeś/aś przypomnieć sobie, co zdarzyło  

się poprzedniego dnia lub nocy, z po-
wodu picia?

 nigdy (0pkt)
 rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 około raz w miesiącu (2pkt)
 około raz w tygodniu (3pkt)
 codziennie lub prawie codziennie 
(4pkt)

9.  Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś 
inny doznał jakiegoś urazu fizycznego 
w wyniku Twojego picia?

 nie (0pkt)
 tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
 tak, w ostatnim roku (4pkt)

10.  Czy ktoś z rodziny albo lekarz lub in-
ny pracownik opieki zdrowotnej inte-
resował się Twoim piciem albo suge-
rował jego ograniczenie?
 nie (0pkt)
 tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
 tak, w ostatnim roku (4pkt).

INTERPRETACJA WYNIKÓW:

•  ≥8 punktów – wskazane pogłębione bada-
nie diagnostyczne u terapeuty uzależnień,

•  podwyższone wyniki w trzech pierwszych 
pytaniach (przy niskich wynikach w pozo-
stałych) – prawdopodobnie pijesz w spo-
sób ryzykowny, dowiedz się więcej na 
ten temat,

•  podwyższone wyniki w skalach 4–6 
– prawdopodobnie jesteś uzależnio-
ny od alkoholu, konieczne jest lecze-
nie odwykowe.

Jeśli niepokoją Państwa wyniki testu za-
praszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kątach Wrocławskich, gdzie 
działa Punkt Konsultacyjny, Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Zespół Interdyscyplinarny. Udzie-
lamy pomocy i wsparcia osobom dotknię-
tym problemem uzależnienia, współuzależ-
nienia oraz przemocy w rodzinie. 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefonicz-
ny: 71 33 47 226. Więcej informacji na na-
szej stronie facebook – Profilaktyka uza-
leżnień w Kątach Wrocławskich.

Korpus Wsparcia Seniorów 
Gmina Kąty Wrocławskie w 2022 roku otrzymała dofinan-
sowanie na realizację programu „Korpus Wsparcia Senio-
rów” Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miej-
scu zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu do opieki 
na odległość przy użyciu opasek bezpieczeństwa. Zadanie 
zlecono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który 
w ramach zamówienia publicznego wyłonił wykonawcę fir-
mę SIDLY Sp. z o.o. W ramach podpisanej umowy zakupio-
no 100 opasek bezpieczeństwa, które następnie bezpłat-
nie użyczono Seniorom. W naszej Gminie z tej usługi sko-
rzystało łącznie 106 Seniorów. Dzięki opasce SOS i szyb-

kiej reakcji centrum obsługi aż 3 seniorom z terenu gmi-
ny udało się uratować życie. 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała program 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Na realizację 
programu w bieżącym roku zaplanowano kwotę 50 mln zł, 
z czego  kwota w wysokości 4 005 452 zł przeznaczona zo-
stała dla województwa dolnośląskiego. Jej wysokość skal-
kulowana została w oparciu o liczbę osób w wieku 65 lat 
i więcej z terenu województwa według danych GUS. Wo-
jewoda dokona podziału przyznanych środków na gminy, 
uwzględniając wnioski złożone przez poszczególne gmi-
ny oraz liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w danej gmi-

nie w terminie do 30 stycznia 2023. Gmina Kąty Wrocław-
skie wnioskuje o wsparcie finansowe w ramach programu.
Osoby zainteresowane taką formą wsparcia zachęcamy do 
kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 
przy ul. Nowowiejskiej 4 tel. 071 3347226

Ministerstwo Rodziny
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Sportowcem jest się całe życie
Emocje do ostatniej sekundy, dynamiczne akcje i gorąca atmosfera na trybunach to obraz meczów z udziałem piłkarzy i piłkarek 
ręcznych z Kątów Wrocławskich. O sukcesach naszych szczypiornistów, potencjale kąckiej drużyny i sportowych celach rozmawia-
liśmy z Alicją Łukasik, utalentowaną zawodniczką i trenerką SPR GOKiS Kąty Wrocławskie oraz nowo powołaną asystentką trenera 
Kadry Narodowej Juniorek Młodszych.

– Cofnijmy się w czasie – skąd pomysł na piłkę ręcz-
ną i jak wyglądały początki Pani przygody ze szczy-
piorniakiem?
Pomysł zrodził się w szkole podstawowej w Kobierzycach. 
Byłam dzieckiem aktywnym i każdy ruch sprawiał mi przy-
jemność. Wojciech Duczek prowadził zajęcia sportowe dla 
dziewcząt i od 3 klasy byłam na nich stałym bywalcem.

– Dwadzieścia lat temu o piłce ręcznej w Kątach mówi-
ło się niewiele. Dziś mecze z udziałem lokalnej druży-
ny gromadzą pełne trybuny i to nie tylko rodziny i bli-
skich, ale i kibiców, osób zainteresowanych tym spor-
tem. Z piłką ręczną w Kątach Wrocławskich związana 
jest Pani praktycznie od samego początku powstania 
sekcji. Jak z Pani perspektywy na przestrzeni lat ewo-
luował ten sport na lokalnym rynku?
Pracę, a w zasadzie realizację pasji w Kątach Wrocławskich 
mogę podzielić na dwa etapy. Pierwszy, kiedy pracowałam 
z grupą Kapitalnych Oldboyów oraz ten drugi, właściwy, 
kiedy trafiłam do drużyny ukształtowanej przez Pawła Pil-
skiego oraz śp. Jerzego Dyrkacza.
Pierwszy etap miał być zaczątkiem, jednak moje życie spor-
towe tj. gra w piłkę ręczną przeniosła mnie na północ Pol-
ski do Tczewa.
Drugi to powrót do drużyny, która uzyskała awans do 2 li-
gi, i z którą jestem do dziś.
Spoglądając w przeszłość, stwierdzam z dumą, że to, co 
mamy na dzień dzisiejszy w Naszym mieście to wykona-
nie olbrzymiego kroku, a nawet trzech wielkich na każ-
dej płaszczyźnie działania klubu. Nie stało by się tak bez 
zapału oraz pasji wielu osób. Wcześniej wspomniani Pa-
weł oraz Trener Jurek zapalili światełko, które nabiera co-
raz większego blasku za sprawą kolejnych osób. Mam na 
myśli kierownika klubu Grzegorza Malawskiego, włoda-
rzy miasta i Stowarzyszenia, zawodników (wszystkich od 
początku istnienia do dziś), pracowników GOKiS, sponso-
rów, którzy dzielnie wspierają działania oraz wielu, wie-
lu innych tych ”cichych”, biorących czynny udział w tej hi-
storii. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich ze wzglę-
du na ogromną ilość osób zaangażowanych we wspiera-
nie klubu. Wspólnymi siłami zbudowaliśmy markę, o któ-
rej słychać już w całej Polsce. I w tym miejscu ślę serdecz-
ne podziękowania każdemu, kto miał w tym swój udział.
Cieszy fakt, że z każdym kolejnym rokiem to grono się po-
większa o dzieci i młodzież uprawiającą tę dyscyplinę oraz 
o ich rodziców. Zauważamy również co raz większe zain-
teresowanie i sympatię kibiców.

– Piłka ręczna to nie tylko rozgrywki halowe, ale i wi-
dowiskowa dyscyplina, jaką jest ręczna plażowa. Skąd 
pomysł na wprowadzenie plażówki do Kątów i organi-
zację mistrzostw o randze krajowej?
Piłka ręczna plażowa to dyscyplina, w której jako zawodnicz-
ka uczestniczyłam praktycznie od pojawienia się jej w Pol-
sce. To dyscyplina, w której jestem zakochana. Wiedząc jak 
piękne momenty oraz duże możliwości daje ta odmiana 
szczypiorniaka, postanowiłam rozpalić tę pasję w kolejnych 
osobach. Widząc możliwości zawodników rocznika 2001 
uznałam, że pora, aby kolejne miasto w Polsce stało się 
jej częścią. Zaproponowałam zawodnikom udział w Fina-
łach orgaznizowanych w Szczecinie. Chłopcy wrócili z Wi-
cemistrzostwem Polski, co dało bodziec do działania. Ko-
lejne lata, rozwój oraz sukcesy zespołu pod dowództwem 
Trenera Michała Jeruszki potwierdziły, że to dobra droga.
Zainteresowanie wychowanków sprowokowało do organi-
zacji Mistrzostw Polski w Kątach. Chcieliśmy podzielić się 
swoją pasją z rodzinami oraz mieszkańcami miasta. Wy-
startowaliśmy w konkursie i uzyskaliśmy prawo do orga-
nizacji Turnieju finałowego. Przeprowadzenie zawodów na 
wysokim poziomie, doskonała lokalizacja oraz baza w po-
staci boisk znajdujących się tuż obok szkoły (miejsce noc-
legów uczestników) spowodowało, że dla decydentów sta-
liśmy się pierwszym wyborem.

– Tuż przed świętami dotarły kolejne dobre wieści. Jed-
na z zawodniczek – Zuzia Czerwiec została powołana 
do Kadry Narodowej Juniorek Młodszych, a Pani wy-
brana została na trenerkę asystentkę tej samej kadry. 
Jest to ogromne wyróżnienie i docenienie starań, ale 
nie jedyne tak istotne na Pani koncie. Co uważa Pani 
za swoje największe sportowe sukcesy?
Przede wszystkim pragnę pogratulować Zuzannie oraz Tre-
nerowi Maciejowi Baturze takiego osiągniecia. Jest to wy-
różnienie, o którym marzy każdy sportowiec. Obserwując, 

jak pracuje nasza młodzież zarówno w kategoriach dziew-
cząt, jak i chłopców, jestem przekonana, że w latach ko-
lejnych takich wyróżnień możemy spodziewać się więcej.
Moim największym osiągnięciem jest stwarzanie prze-
strzeni oraz możliwość uczestniczenia każdego dnia 
w rozwoju dzieci, młodzieży. Nie mam tutaj na myśli je-
dynie sportowców. Na co dzień jestem nauczycielem 
w SP Gniechowice, uwielbiam swoją pracę i każdy dzień 
traktuję jako sukces.

– Osiągnęła już Pani wiele zarówno jako zawodniczka, 
ale także jako trenerka, jednak patrząc na Pani działal-
ność, na tym nie zamierza zapewne Pani poprzestać. 
Gdzie jest ten etap, na którym chciałaby Pani zakoń-
czyć swoją sportową karierę?
Nie myślę o zakończeniu sportowej kariery. Sportowcem 
jest się całe życie.

– Wiele osób związanych ze sportem ma swoje autory-
tety, na których się wzorują i z których czerpią inspira-
cję. Czy również Pani sięga po doświadczenie innych?
Na swojej drodze spotkałam i ciągle spotykam niesamo-
witych ludzi, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą. Zawod-
niczki, Trenerów, to dzięki nim jestem w tym miejscu. Nie 
potrafię wybrać jednej osoby.

– Od 2017 roku pełni Pani funkcję głównego trenera 
męskiej drużyny seniorów. Jest Pani jedną z niewielu 
kobiet w tej roli. Czy praca z mężczyznami mocno róż-
ni się od tej z kobiecą drużyną?
Praca, jaką jest prowadzenie treningów, meczów jest inna. 
Mężczyźni maja inne możliwości fizyczne, co ma wpływ na 
dobór taktyki oraz obciążeń.

– Wysokie wyniki osiągane przez kącką sekcję piłki 
ręcznej to efekt talentu i ciężkiej pracy zawodników. 
Sukcesy jakie odnoszą to też bez wątpienia ogromna 
zasługa doświadczonego trenera w postaci Pani oso-
by. Jakie przełomowe momenty miała w swojej histo-
rii drużyna SPR GOKiS Kąty Wrocławskie?
Przełomowych momentów było kilka. Jednym z nich było 
objęcie przeze mnie stanowiska Trenera. Kobieta na takim 
stanowisku w męskim zespole budziła ciekawość.
Zawiązanie sekcji i zgłoszenie jej do ligi. Awans z III ligi do 
II, następnie z II do I. To wszystko są przełomy.
Kolejny ważny moment to podniesienie znaczenia szkole-
nia dzieci i młodzieży w Gminie Kąty Wrocławskie. Rozbudo-
wa oferty treningowej skierowanej do najmłodszych o za-
jęcia w SP w Gniechowicach spowodowała rozrost sekcji. 
W budowaniu klubu ważna jest „podstawa”, czyli wycho-
wankowie. Latami pracuje się nad tym, aby z grupy naj-
młodszych, któryś dołączył do pierwszej drużyny. Wymaga 
to cierpliwości i pracy. W obecnym sezonie do składu włą-
czonych zostało czworo wychowanków. Kolejni doskona-
lą swoje umiejętności w zespole III ligi. Czekamy również 
na tych jeszcze młodszych, którzy muszą dojrzeć fizycznie 

i cierpliwie pracować nad podnoszeniem swoich umiejęt-
ności. Prognozy są bardzo optymistyczne. Obecnie mamy 
6 chłopców oraz 12 dziewcząt powołanych do reprezen-
tacji Dolnego Śląska. Z każdym kolejnym rokiem ilość ta 
się zwiększa, a nawet przeskakuje na kolejny jeszcze wyż-
szy etap, Etap Szkolenia Centralnego – czyli Reprezentacji 
Polski. Daje to powód do zadowolenia, świadczy o wyso-
kiej jakości zajęć prowadzonych przez naszych Trenerów 
oraz udowadnia, że w Gminie Kąty Wrocławskie jest bar-
dzo dużo zdolnej młodzieży.
Obecnie również trwa proces, który być może skutkował 
będzie przełomem. W sztabie szkoleniowym zespołu do-
szło do zmian. Zawodnik Bartosz Wróblewski objął funk-
cję II Trenera, a w trakcie jest stopniowe przejmowanie 
obowiązków pierwszego Trenera. Jako asystent dołączył 
również Michał Jeruszka. Obecna współpraca zaowoco-
wała dobrym graniem w pierwszej rundzie. Jesteśmy lide-
rem pierwszej ligi, a to daje sygnał, że po cichu musimy 
zastanawiać się co dalej, jeśli tę pozycję utrzymamy. Wy-
grani z czterech grup pierwszej ligi wezmą udział w Tur-
nieju Mistrzów, a dwa pierwsze miejsca awansują do Roz-
grywek Centralnych. W rozgrywkach tych uczestniczy 14 
zespołów z całej Polski. Zwiększa się prestiż, podnosi się 
poziom sportowy oraz organizacyjny klubu, prowokuje do 
jeszcze bardzie wytężonej pracy wszystkich zainteresowa-
nych, ale o tym po zakończeniu sezonu 2022/2023, kiedy 
znane będą rozstrzygnięcia.

– Co jest potrzebne tej drużynie, by mogła ewoluować 
i twardo iść po kolejne wygrane?
Każdy sportowiec potrzebuje zdrowia i spokoju do inten-
sywnej pracy. Staramy się, żeby te warunki spełniać i pod-
nosić swoje umiejętności.
Pozasportowo nie jest też tajemnicą, że funkcjonowanie 
klubu wymaga nakładów finansowych. Z tego miejsca pra-
gnę podziękować wszystkim, którzy nam pomagają. Oso-
by, firmy, które zechciałyby wspierać lokalny sport, lokal-
ne inicjatywy, zapraszamy do współpracy. Nie zamierzamy 
poprzestać na tym, co osiągnęliśmy. Chcielibyśmy przez 
kolejne lata sprawiać naszym wspaniałym kibicom jesz-
cze większą radość. Mecze w hali przy ul. Brzozowej trak-
tujemy jak święto, ze względu na atmosferę jaką tworzy-
cie. Gramy dla Kątów.

– Jakie cele jako trener stawia Pani sobie i podopiecz-
nym na najbliższy sezon?
Cel jaki stawiamy sobie to walczyć w każdym meczu. Scho-
dzić z parkietu z myślą, że zrobiliśmy wszystko co mogli-
śmy, aby wyjść z niego zwycięsko. Takie podejście gwa-
rantuje nam rozwój i podnoszenie poziomu sportowego 
oraz organizacyjnego.

– Czego możemy życzyć Pani i naszym zawodnikom?
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

Dziękujemy za rozmowę.
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Alicja Łukasik wraz z Zuzanną Czerwiec, fot. arch. prywatne



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE6 JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Hej kolęda, kolęda…
Już po raz kolejny, zgodnie z grudniową tradycją, tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia, w Kątach Wro-
cławskich odbył się dwudniowy Jarmark Bożonaro-
dzeniowy, który był doskonałą okazją do rodzinnych 
spotkań, wspólnego kolędowania, świątecznych za-
baw w wyjątkowej zimowej scenerii, a przede wszyst-
kim dawał możliwość zakupienia lokalnych produk-
tów i bożonarodzeniowych, niejednokrotnie ręcznie 
robionych ozdób. A wszystko to w rytm świątecznych 
melodii w wykonaniu lokalnych artystów i uczestni-
ków sekcji GOKIS. 

Pomimo zimna i śniegu licznie dopisali wystawcy i odwie-
dzający, a wydarzeniu towarzyszyło mnóstwo występów 
artystycznych i dodatkowych atrakcji. W sobotę atmosferę 
rozgrzały zespoły Limmia Music, Mama Morphine, Evil Ma-
ma, FJORD oraz Ola Krzyżańska&Michał Michalski. W nie-
dzielę podziwiać można było z kolei występy podopiecz-
nych sekcji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Sekcja te-
atralna prowadzona przez panią Genowefę Dunal zapre-

zentowała Jasełka, w których wystąpiły wszystkie grupy 
wiekowe, od przedszkolaków po dorosłych uczestników. 
Zaprezentowała się również sekcja wokalna prowadzona 
przez panią Kasię Szetelę-Pękosz, sekcja gitarowa i keybo-
ardowa prowadzona przez pana Michała Leńskiego, sek-
cja Studio Kreacji Muzycznej pod opieką pana Dariusza 
Orłowskiego oraz sekcja tańca nowoczesnego prowadzo-
na przez pana Wojtka Koguciuka. Na scenie wystąpili rów-
nież: wokalistka Monika Kubik, poeta Stanisław Mróz oraz 
znany i nagradzany chór sołtysów Dyszkant.
W przerwie pomiędzy zakupami i degustacją lokalnych wy-
robów obejrzeć było można spektakl wokalno-taneczny 
przygotowany przez tancerzy z Maski, wokalistów z Lim-
mia Music, uczestników koła teatralnego Felix „Świąteczna 
Przemiana” NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ŻEBY SIĘ ZMIENIĆ.
Nad świąteczną atmosferą czuwał ogromy, 6 -metrowy bał-
wan, który witał wszystkich uczestników, wystawców i ar-
tystów. Towarzyszyła mu świetlna bombka oraz aniołki na 
szczudłach. Najmłodsi mogli skorzystać również z części 
warsztatowej i samodzielnie ozdobić pachnące pierniczki 

lub wykonać wesołe czapeczki z włóczki - idealne na cho-
inkę. Zakończenie Jarmarku Bożonarodzeniowego było 
ogniste. Odbył się pokaz ognia w wykonaniu dwóch arty-
stów, którzy władali płonącymi przedmiotami. Całość uzu-
pełniała interesująca choreografia i muzyka.
W ciągu dwóch dni gościliśmy w Kątach ponad 40 wystaw-
ców, w tym wielu przedstawicieli naszej gminy: Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Kąty Wrocławskie, KGW Sadków 
Sadkowianki i Sadkowianie, Koło Gospodyń Wiejskich Bog-
daszowice, Koło Gospodyń Wiejskich Skałka, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gniechowic, Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich, Warsztat Tera-
pii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Małkowi-
ce, Sołectwo Pełcznica.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, artystom, instrukto-
rom GOKiS oraz wystawcom za obecność, energię i za to, 
że dzięki Waszemu zaangażowaniu przez dwa dni mogli-
śmy cieszyć się Jarmarkiem Bożonarodzeniowym i ciepłą 
atmosferą, mimo dużego mrozu.

Występ Chóru Sołtysów Dyszkant, fot. GOKiS

Świąteczne zakupy uprzejmniały występy na żywo, fot. GOKIS

Na stoiskach nie brakowało lokalnych przysmaków, rękodzieła i świątecznych ozdób, fot. GOKIS

Uczestników Jarmarku powitał Burmistrz Julian Żygadło wraz z Zastępcą Krzysztofem Wróblewskim, fot. GOKISWśród wystawców nie zabrakło lokalnych wyrobów w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich, fot. GOKIS

Jasełka w wykonaniu dzieci z sekcji teatralnej, fot. GOKIS Pokaz ognia mocno rozgrzał atmosferę, fot. GOKIS

Dwa dni Jarmarku pełne były muzycznych akcentów, fot. GOKIS
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OdZYSKUJĘ, bo segreguję!
Koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych sta-
le rosną, dlatego niezbędne jest uszczelnianie syste-
mu poboru opłat, jak również edukacja i podnosze-
nie świadomości w zakresie właściwej segregacji od-
padów – chodzi tu zarówno o zmniejszenie masy od-
padów zamieszanych, wcielanie w życie idei zero-wa-
ste i recyklingu, jak również podnoszenie jakości tej 
segregacji. W ten sposób zmniejszy się ilość ton kosz-
tochłonnych odpadów zmieszanych, a przede wszyst-
kim pozytywnie wpłynie to na środowisko naturalne 
i jakość życia mieszkańców.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
Opłata za wywóz odpadów wynosi 35 zł miesięcznie za 
każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. W przypadku 
niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunal-
nych w sposób selektywny – stawka podwyższonej opła-
ty wynosi 70 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkują-
cą nieruchomość.

Odbiór odpadów BIO
Odpady BIO będą odbierane w brązowych pojemnikach 
z transponderem RFID oraz w brązowych workach na bio-
odpady.
W przypadku gromadzenia odpadów BIO w workach, od-
biór będzie dotyczył wyłącznie worków oznaczonych koda-
mi kreskowymi udostępnionymi właścicielowi nieruchomo-
ści przez Gminę po opłaceniu opłaty za wywóz odpadów. 
Worki nieoznakowane kodami kreskowymi lub w ilości nad-
miarowej nie będą odbierane.

Odbiór odpadów selektywnych
Odpady selektywne będą odbierane w pojemnikach z trans-
ponderem RFID oraz w workach na odpady dostarczonych 
przez Gminę.
W przypadku gromadzenia odpadów w workach, odbiór 
będzie dotyczył wyłącznie worków oznaczonych kodami 
kreskowymi udostępnionymi właścicielowi nieruchomości 
przez Gminę po opłaceniu opłaty za wywóz odpadów. Wor-
ki nieoznakowane kodami kreskowymi lub w ilości nadmia-
rowej nie będą odbierane.
Właściciel nieruchomości może samodzielnie zakupić po-
jemnik na poszczególne frakcje odpadów, ale warunkiem 
koniecznym wywozu jest zgłoszenie, w celu oznakowania 
pojemników transponderem RFID.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
W ciągu roku wykonane zostaną dwa odbiory odpadów 
wielkogabarytowych, tzw. „wystawki”. Z jednego gospodar-
stwa domowego oddać będzie można łącznie do 4 opon.

Odbiór odpadów na PSZOK – od drugiego kwartału 2023r.
W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
na terenie gminy obowiązywać będzie specjalny system in-
formatyczny monitorujący ilość, rodzaj i częstotliwość przy-
wożonych odpadów. 
Każdy mieszkaniec, który uiści opłatę za odbiór odpadów 
otrzyma bezpłatną kartę chipową uprawniającą do korzy-
stania z PSZOK.  Bez opłaconej deklaracji śmieciowej nie 
będzie możliwości oddania odpadów na PSZOK. Karty wy-
dawane będą w drugim kwartale.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.eko.katywroc-
lawskie.com.pl. Znajdziecie tam Państwo m.in. har-
monogram wywozu i nowe zasady odbioru odpadów, 
eko ciekawostki, przydatne adresy i godziny otwarcia 
PSZOK, praktyczny poradnik dotyczący prawidłowej se-
gregacji, a także link do darmowej aplikacji na telefon 
„Kiedy śmieci”, która w odpowiednim czasie przypo-
mni  o wystawieniu właściwych worków i pojemników.
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Intensywny koniec roku w Regionalnej Izbie Pamięci
Grudzień w Regionalnej Izbie Pamięci obfitował w wiele interesujących zajęć dedykowanych zarówno najmłodszym, jak i starszym 
mieszkańcom naszej Gminy. Tematem przewodnim były oczywiście zbliżające się święta i związane z nimi tradycje. Chętni mogli 

spróbować również swoich sił w hafcie, a koneserzy sztuki podziwiać prace malarskie podczas wystawy prac Ewy Rybki.

W ramach lekcji muzealnych Regionalna Izba Pamięci przy-
gotowała dla odwiedzających film i prezentację, które przy-
bliżały zagadnienia związane ze świątecznym okresem. Cie-
kawostek nie brakowało – uczestnicy mogli dowiedzieć się 
od kiedy obchodzone jest Boże Narodzenie i dlaczego da-
ta ta jest symboliczna, czym były i jak wyglądały słomiane 
pająki i podłaźniczki. Te ostatnie są stosunkowo niedaw-
nym elementem wystroju chłopskiej izby, zawieszanym 
u powały w wigilię świąt Bożego Narodzenia i pozostawia-
nym na cały rok lub co najmniej do świąt wielkanocnych. 
W części warsztatowej uczestnicy mogli zapoznać się z tra-
dycyjnymi polskimi formami zdobniczymi, które nie wyma-
gają dużych nakładów finansowych, a potrafią nadać wy-

jątkowy klimat i unikalny charakter każdemu wnętrzu. Do-
datkowo, według wierzeń naszych przodków, zawieszane 
pod sufitem, zapewniają dobrobyt i urodzaj. 
Co z Bożym Narodzeniem ma wspólnego magia Alkme-
ny, czy zwierzęta mogą jeść opłatek, kto według tradycji 
przynosi prezenty i dlaczego po kolacji wigilijnej nie nale-
ży sprzątać ze stołu? Na te i wiele innych pytań podczas 
„Kulturalnego Piątku” odpowiedziała Agnieszka Szepetiuk-
-Barańska z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu - Od-
dział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Również w grudniu, dzięki współpracy z Ośrodkiem „Pa-
mięć i Przyszłość”, w ramach projektu „Ocalone Dziedzic-
twa” odbyły się warsztaty z podstaw haftu. Uczestnicz-

ki poznały kilka technik, mogły również zobaczyć gotowe 
już prace, które przywiozła Małgorzata Hercuń z „Kraszo-
wickiej Zagrody” – prowadząca warsztaty. Zajęcia te zo-
stały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.
Pod koniec grudnia w Regionalnej Izbie Pamięci rozpoczę-
ła się również wystawa prac Ewy Rybki. Wystawę malar-
ską będzie można podziwiać do 20 stycznia 2023 r., a jej 
zwieńczeniem będzie uroczysty finisaż.
Sezon 2022 w Regionalnej Izbie Pamięci zakończył się 21 
grudnia koncertem uczniów z zaprzyjaźnionego Studia 
muzycznego LeRock z Sadkowa, a już od Nowego Roku 
Izba zaprasza z nową ofertą zajęć, spotkań i warsztatów.

Signum Polonicum z wizytą w Avignon
4 grudnia Wrocławski Klub Polskiej Sztuki Walki Signum Po-
lonicum gościł w Avignon we Francji u shihana Maroteaux, 
pierwszego Europejczyka, któremu ten tytuł był przyznany. 
Członkowie Klubu wręczyli dr Maroteaux pas godności rycer-
skiej z okazji 60-lecia pracy dydaktycznej. Shihan jest promo-
torem polskiej sztuki walki na świecie i pomagał wprowadzić 
ją do światowej rodziny sztuk walki. Dzięki jego staraniom sta-
ropolska szermierka stoi dzisiaj w jednym rzędzie z iaido, ken-

do, karate, judo, aikido, taekwondo i wieloma innymi, znany-
mi i praktykowanymi na całym świecie sztukami walki. Na-
grano również wywiad, którego elementy będą wykorzysta-
ne w serii filmów "With respect to the sabre - Rzecz o Szabli". 
Grupa szermierzy z Kątów Wrocławskich będzie opisana we 
frankofońskim magazynie sztuk walki "Self & Dragon", uka-
zującym się we Francji, Kanadzie i Maroko.

Leonard Marynowski 

Otwarte warsztaty 
ogólnopolskie  
Signum Polonicum
10 grudnia w auli przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wrocławskich 
Klub Signum Polonicum przeprowadził warsztaty otwarte 
dla wszystkich klubów Signum Polonicum w Polsce. Przed-
stawiciele klubów poza ćwiczeniami mieli możliwość ogląda-
nia zmagań szermierzy walczących długim mieczem oraz ra-
pierem w turnieju Koliada 2022 oraz zapoznać się z uzbroje-
niem ochronnym nowych generacji. Jest to już kolejna ogól-
nopolska edycja warsztatów, która przyczynia się do propa-
gowania staropolskiej sztuki walki wśród praktyków DESW - 
Dawnych Europejskich Sztuk Walki.

Leonard Marynowski

Zima
Cuda, lecące z nieba

Gwiazdki białe prześliczne
Na dzieci radosne

Na starców. 
Na dobrych, złych i nijakich.

Otulają miękko wszystkich i wszystko
Nawet na ptaki zziębnięte

Na sikorki i wróble za moim oknem
I łąki zielone do niedawna

I lasy bezlistne
Szepcą - odpocznijcie, zaśnijcie

Obudzicie się gdy wszystko się obudzi
Dam znak. A teraz jeszcze nie pora.

Świat zamarł i zamarzł
Zły i piękny biały welon

Wiedzie go do ślubu narzeczona śliczna
Wyśniona ale zimna niby prawdziwa

To zima właśnie
Cudna taka że HEJ

Piękna taka, że ACH
Zimna taka że OJ

Stanisław Mróz
1. Członek Rady Miasta
2. Od nieruchomości lub rolny
3. Dzień Babci i Dziadka to dla wnuczków...
4. Odbywają się w ramach cyklu „kreatywnie z Izbą Pamięci”
5. Trzech Króli - 6 stycznia przeszedł ulicami Smolca
6. Troska o środowisko
7. Na pobyt stały lub czasowy

KRZYŻÓWKA
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Świąteczne Lekcje Muzealne, fot. arch. RIP

Delegacja Signum Polonicum w Avignon, fot. Signum Polonicum

Klub Signum Polonicum podczas warsztatów, fot. arch. Signum Polonicum

Grudniowe aktywności w Regionalnej Izbie Pamięci, fot. arch. RIP

Leonard Marynowski z Signum Polonicum i Shihan Maroteaux, fot. Signum Polonicum

Grudniowe aktywności w Regionalnej Izbie Pamięci, fot. arch. RIP

KĄCIK POETYCKI
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Koncert 
„Połączeni muzyką”
11 grudnia do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich oraz jego filii w Smolcu, w ramach tra-
sy koncertowej zawitał projekt „Połączeni Muzyką”. Były to 
dwa różne, ale jakże emocjonujące, fantastyczne i klima-
tyczne koncerty. Za sprawą wspaniałych artystek smolec-
ka publiczność usłyszała światowe arie i pieśni zaśpiewane 
pięknym sopranowym głosem Weroniki Ognowskiej przy 
akompaniamencie Anny Gruszczyńskiej i Katarzyny Szulz 
na skrzypcach oraz Anny Wąsik na wiolonczeli. Natomiast 
kącka widownia spędziła wieczór z niesamowicie brzmią-
cym Kwintetem Dętym Blaszanym w składzie Krzysztof 
Kwiatkowski, Bartosz Suski - trąbka, Weronika Kałmuk - 
waltornia, Artur Szumełda - puzon oraz Bartosz Sokołow-
ski - tuba, który zagrał znane hiszpańskie utwory oraz kla-
syki swingu. Na zakończenie każdego z koncertów usłysze-
liśmy kolędy oraz piosenki świąteczne.

Komiksowa 
„Lekcja biblioteczna”
9 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się za-
jęcia z komiksu i wyrażania emocji. Odwiedzili nas ucznio-
wie z klasy II SP nr 2 w Kątach Wrocławskich. Na wstępie 
omówiono co to jest komiks, jakie ma cechy i co go wy-
różnia. Nastąpiła krótka prezentacja komiksów znajdują-
cych się w zasobach Biblioteki, po czym przystąpiliśmy do 
omówienia emocji i sposobów ich wyrażania. Następnym 
krokiem był podział uczestników na grupy, w których to 
mieli stworzyć własny komiks w oparciu o jedną emocję 
znajdującą się na karcie pracy. Zwieńczeniem zajęć by-
ła prezentacja stworzonych komiksów. Powstały piękne 
i kolorowe prace.

Maciej Ziobro

Warsztaty 
makramowe dla Pań
16 grudnia we współpracy z sołectwem Smolec-Zatorze, 
w Gminnym Ośrodku Kultrury i Sportu w Smolcu odbyły się 
warsztaty pod enigmatyczną nazwą „PYZATY-SKRZYDLATY”. 
Podczas warsztatów panie miały możliwość podszkolić swo-
je zdolności manualne. Do wykonania miały bowiem trud-
ne zadanie – z włóczki za pomocą specjalnej techniki węzło-
wania powstać miały makramowe anioły. Efekty były rewe-
lacyjne, co mogą Państwo ocenić na załączonej fotografii.

Magiczne spotkanie 
autorskie
16 grudnia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach Wro-
cławskich zawitała postać niezwykła – Ewa Kassala, autor-
ka książek o wielkich kobietach w historii świata, takich jak 
Kleopatra, Hatszepsut czy Maria Magdalena. Pisarka opo-
wiadała o swoich książkach, ale przede wszystkim mówi-
ła o sile kobiet i o tym, co w życiu powinno być najważ-
niejsze. Zaskoczyła uczestników swoją wiedzą i otwarto-
ścią, a każdy z nich wyszedł z tego spotkania uśmiechnię-
ty, ale też w głową pełną przemyśleń. To był bardzo inspi-
rujący i miły wieczór.

Natalia Stankiewicz

W świątecznym 
duchu, czyli 
koncert kolęd 
6 stycznia w Sali Widowiskowej GOKiS Kąty Wrocławskie 
odbył się koncert kolęd. Niezwykłe widowisko, piękne stro-
je i oprawa muzyczna złożyły się na niezapomniany, półto-
ragodzinny koncert. Najpiękniejsze kolędy i piosenki świą-
teczne wykonali:

•  Zespół Tańca Ludowego HANKA z instruktor Hanną 
Matuszewską, 

•  uczestnicy sekcji gitary i keyboardu z instruktorem 
Michałem Leńskim, 

•  uczestnicy sekcji bębnów obręczowych pod opieką 
Michała Pękosza, 

•  uczestnicy sekcji wokalnej, pod opieką instruktor  
Katarzyny Szeteli-Pękosz 

•  podopieczni Dariusza Orłowskiego - instruktora  
Studia Kreacji Muzycznej. 

Oprócz pięknie wyśpiewanych utworów, Zespół Tańca Lu-
dowego HANKA wykonał niezwykle widowiskowy taniec do 
kolędy "Bóg się rodzi".

Najpopularniejszy 
Brodacz z wizytą 
w Smolcu 
4 grudnia w Smolcu świąteczna atmosfera wypełniła całą 
okolicę! Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Smol-
cu zaprosiła bowiem wszystkie dzieci na Mikołajkowy Bal 
Elfów! Nawet Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami nie 
mogli się oprzeć takiemu widowisku i pomimo bardzo na-
piętego grafiku, zjawili się w Smolcu, by spotkać się z dzieć-
mi i wziąć udział w balu. Na koniec, cała mikołajowa ro-
dzinka przejechała ulicami Smolca, serdecznie pozdra-
wiając wszystkie grzeczne dzieci! Brodaczu, zapraszamy 
również za rok!

„Porozmawiajmy o...” 
warsztaty w smoleckiej 
bibliotece
W ostatnim przedświątecznym tygodniu w filii bibliotecz-
nej w Smolcu odbyły się kolejne zajęcia z cyklu pt. „Poroz-
mawiajmy o…”. Tematem przewodnim były tradycje bo-
żonarodzeniowe.
Na podstawie przeczytanego fragmentu tekstu dzieci do-
wiedziały się, że tradycje z upływem czasu zmieniają się, 
ewoluują. Sama tradycja przystrajania choinki wcale nie 
jest tak długa, jak się wydawało. Prowadząca zajęcia pa-
ni Kasia wyjaśniła, co dla nas osobiście oznaczają trady-
cje i jak są ważne, szczególnie teraz, w ten piękny czas. We 
wspólnej rozmowie padły trudne słowa jak: kult, obrzę-
dy i zwyczaje. Znaczenia tych słów pomogły w wykonaniu 
mapy myśli i skojarzeń. Równie świetnie uczestnicy pora-
dzili sobie z rozwiązaniem haseł do krzyżówki. Jak na tra-
dycjonalistów przystało, na koniec zajęć wspólnie ubrali 
niezwykłą choinkę. Radości i uśmiechów nie było końca.

Katarzyna Barnady-Bałacińska

Zimowe 
„Poniedziałkowe  
Poczytajki”
5 grudnia na zajęciach dla najmłodszych Czytelników Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kątach Wrocławskich przygo-
towywaliśmy się do zimy! Wspólnie poczytaliśmy "Złą zi-
mę" Marii Konopnickiej, a potem stworzyliśmy piękne 
komplety - czapki i rękawiczki, żeby mróz nas nie szczy-
pał w uszy i ręce. Była też bitwa na gazetowe śnieżki! Za-
bawy było co nie miara!

Natalia Stankiewicz

Ewa Kassala w bibliotece, fot. arch. prywatne biblioteki

Mikołajkowy Bal Elfów w Smolcu, fot. arch. GOKiS

Zajęcia komiksowe w bibliotece, fot. arch. prywatne biblioteki

Efekty warsztatów „Pyzaty-Skrzydlaty”, fot. arch. GOKiS Warsztaty „Porozmawiajmy o...”, fot. arch. biblioteki

Koncert Kolęd, fot. GOKiS
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Koncert dla Babci  
i Dziadka w GOKiS
Uwaga Wnuczki i Wnukowie! Już niedługo święto 
Babć i Dziadków. Z tej okazji GOKiS Kąty Wrocław-
skie organizuje koncert przebojów polskiej muzyki 
rozrywkowej z okresu międzywojnia do lat 70-tych. 

Zapraszamy serdecznie do wspólnego święto-
wania 21 stycznia o godz. 18:00 w sali lustrzanej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwy-
cięstwa 23 w Kątach Wrocławskich. Wstęp wolny.

A Mikołaj z prezentami 
jest tuż tuż ...
Jak co roku 6 grudnia był wyjątkowym i niezwykle radosnym dniem 
dla przedszkolaków z Przedszkola Publicznego przy ulicy Drzymały 4. 
Od rana panował niezwykły nastrój oczekiwania na świętego Mikołaja. 
Najpierw dzieciaki oglądały wesołe przedstawienie przygotowane 
przez nauczycieli pt. „Spotkanie z Mikołajem”, podczas którego poja-
wił się święty Mikołaj i przywitał wszystkie dzieci. Po teatrzyku w sa-
lach czekały na przedszkolaków mikołajkowe listy, film przesłany 
prosto z Laponii oraz schowane pod choinką prezenty. Wszystko by-
ło nie lada niespodzianką, którą uzupełnił jeszcze prawdziwy święty 
Mikołaj. Przychodził pod okno każdej grupy, sprawdzając, czy dzie-
ci rzeczywiście w tym roku były grzeczne i zasłużyły na przyniesione 
podarki. Mamy nadzieję, że Mikołajki na długo pozostaną w pamięci 
naszych wychowanków, którzy poza tym, że sami otrzymują prezen-
ty, bardzo chętnie obdarowują innych. Na co dzień bowiem chętnie 
uczestniczą wraz z rodzicami w różnego rodzaju akcjach, np. „Her-
batka dla Seniora”, „Góra grosza”, czy  „Pomóżmy zwierzętom prze-
trwać zimę” – podczas której zbieramy karmę dla potrzebujących 
zwierząt ze schroniska. 

Zespół ds. Promocji Przedszkola 

To już 31. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy! Największa 
Orkiestra Świata zagra również 
w Kątach Wrocławskich
29 stycznia w sztabie GOKiS Kąty Wrocławskie odbędzie się 31. 
Finał WOŚP. Tegoroczne hasło przewodnie to: Chcemy wygrać 
z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych! 
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwał-
towną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu 
kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrzą-
su i śmierci. 
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK 
wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu 
sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest 
niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akre-
dytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wska-
zują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocz-
nie, a współczynnik umieralności był wyższy niż umieralność z po-
wodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponad-
to w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkre-
śla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobie-
gania, monitorowania i leczenia sepsy.
Zebrane pieniądze WOŚP planuje przeznaczyć na zakup:
•  urządzeń do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii 

masowej typu Maldi TOF
•  analizatorów do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do 

identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
•  analizatorów do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzy-

bów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem 
technologii rezonansu magnetycznego

•  zautomatyzowanych systemów posiewów próbek mikrobiologicznych
•  systemów do automatycznego oznaczania lekowrażliwości meto-

dą mikrorozcieńczeń
•  komór laminarnych do laboratoriów mikrobiologicznych
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w akcji! GOKiS Kąty Wrocław-
skie prowadzi „Zbiórkę fantów i talentów” które zostaną zlicytowa-
ne w dniu Wielkiego Finału.

Spotkanie z Mikołajem w Przedszkolu przy ul. Drzymały
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Międzynarodowy turniej karate w Kątach Wrocławskich
W sobotę, 7 stycznia 2023 roku w Kątach Wrocławskich 
odbył się Międzynarodowy Turnieju Karate Kyokushin 
Ichiban IKO POLISH CUP. W zawodach udział wzięło aż 
418 zawodników z 43 klubów i 11 państw. Była to już IV 
edycja tej sportowej imprezy o międzynarodowej ran-
dze, co najważniejsze zakończona ogromnym sukce-
sem naszych reprezentantów! 
Turniej rozegrano indywidualnie systemem pucharowym 
na czterech matach w następujących konkurencjach kumi-
te i kata: (wg przepisów IKO) 
• KUMITE SEMI CONTACT (dla osób w wieku poniżej 18 lat) 
• SENIORZY (pow. 18 lat) 
• SENIORKI (pow. 18 lat) 
• MASTERS (pow. 35 lat) 
• MASTERS PIERWSZY KROK (pow. 35 lat) 
•  PIERWSZY KROK - zawodnicy, posiadający maksymalnie 

5 kyu, którzy nie startowali w zawodach rangi krajowej 
(Mistrzostwa Kraju, Puchar Kraju i Mistrzostwa Makro-
regionu w kraju).

Niezmiernie cieszy fakt, że nasz lokalny Klub Karate Ky-
okushin Agnieszka i Sylwester Sypień, który był też orga-
nizatorem turnieju, utrzymał tytuł Najlepszego Klubu. Pod-
opieczni Klubu wywalczyli łącznie 57 pucharów, w tym: 16 
złotych, 21 srebrnych i 20 brązowych medali.
Złote medale z ramienia Klubu Kyokushin zdobyli:
Mykhailo Pelikh, Maksim Yetvieiev, Sebastian Sychno, Dmy-
tro Kazemirov, Danylo Rudakov, Nikita Yurenko, Denys Ka-
zemirov, Serhii Lypchansky, Hubert Podyma-Pietrzak, Timur 
Shundel, Szymon Szumski, Martyna Piotrowicz, Nika Vashe-
niuk, Karol Rojewski, Stanisław Kużaj, Aleks Łączak - Kata
Srebrne medale zdobyli:
Aleksander Olszewski, Marta Kubas, Adam Szablewski, 
Bartosz Czyżyk, Wiktoria Pater, Szymon Barańczyk, Piotr 

Walkowiak, Oleksandr Bezzubchenko, Cezary Sypień, Oli-
wier Rubacha, Witold Wiącek, Cezary Księżarek, Maksymi-
lian Głąb, Andrzej Mazur, Gabriela Bieniada, Stefania Kużaj
Roman Roznichenko, Filip Celegrat, Maria Domasławska, 
Oliwia Burzyńska – Kata, Hubert Podyma-Pietrzak, 
Brązowe medale otrzymali:
Oliwia Burzyńska, Malwina Helik, Natalia Łodziana, Marek 
Lewandowicz, Zbigniew Kubiak, Aleks Łączak, Filip Bąk, Ma-
teusz Rajkowski, Rafał Mikołajczak, Adrianna Piestrzyńska, 
Mariusz Sikora, Adam Szerszeń, Artur Saigak, Nazar Tokar, 
Michał Wojciechowski, Nikola Piotrowska, Adam Gliński
Ksawery Kaleta, Kamil Kazimierczak, Maciej Gajlewicz – Kata.
Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień znany jest nie 
tylko z organizacji międzynarodowego turnieju IKO POLISH 
CUP. Na co dzień najważniejszym zadaniem i misją prowa-
dzonego od 14 lat przez państwa Agnieszkę i Sylwestra Sy-
pień Klubu jest kształcenie młodych adeptów sztuk walki. 
Na terenie naszej gminy Uczniowski Klub Sportowy Kyoku-
shin z siedzibą w Smolcu działa od ponad 3 lat. Założyciel-
ka Klubu Pani Agnieszka Sypień posiada V Dan, jest Trene-
rem Klasy I Karate, a także instruktorem fitness i specja-
listą ds. dietetyki. Pani Agnieszka jest jedną z najbardziej 
utytułowanych polskich zawodniczek Karate Kyokushin na 
świecie. Trzykrotnie zdobyła tytuł Mistrzyni Świata, czter-
nastokrotnie tytuł Mistrzyni Europy, jest również mistrzy-
nią obu Ameryk, zdobywczynią Pucharu Europy, Rosji i Pol-
ski oraz wielokrotną Mistrzynią Polski.

Pan Sylwester Sypień posiada IV Dan, jest Trenerem Kla-
sy I Karate. Trenerem Reprezentacji Polski, dwukrotnym 
Mistrzem Świata w kategorii Masters, wielokrotnym Mi-
strzem Polski i Europy. 

Zwycięstwo SPR-u na koniec rundy!
Niesamowity mecz na zakończenie rundy rozegrali szczy-
piorniści I ligowego SPR GOKiS Kąty Wrocławskie! Po zacię-
tej walce pokonali ŚKPR Świdnicę 27:24. Mecz miał  drama-
tyczny przebieg, po 17 minutach gry nasi zawodnicy prze-
grywali 4:10, a na przerwę schodzili już przy stanie 12:12.
Po przerwie meczu kąccy szczypiorniści kontrolowali grę, 
uzyskując w 50 minucie przewagę 6 bramek. Niestety  już 

po 6 minutach rywale doprowadzili do remisu. Ostatnie 
4 minuty należały jednak do naszych zawodników, którzy 
ostatecznie wygrali 27:24. 
Najlepszym zawodnikiem meczu został nasz bramkarz Pa-
weł Wojtusik. Na szczególne słowa uznania zasłużyli kibice 
obu drużyn, którzy stworzyli wspaniałą oprawę meczową.

Świąteczny, 
międzypokoleniowy 
turniej piłki ręcznej
Jak co roku młodzi piłkarze ręczni zakończyli sezon tradycyj-
nym świątecznym turniejem z udziałem wszystkich sekcji dzie-
cięcych i młodzieżowych oraz trenerów i rodziców. Na świą-
tecznym spotkaniu nie zabrakło również obecności burmi-
strza Juliana Żygadło i zastępcy Krzysztofa Wróblewskiego.
W pierwszym meczu niespodziewanie najmłodsza ekipa 
chłopców dała łupnia drużynie trenerów. Rodzice wielokrot-
nie podejmowali walkę z młodzieżą i mogli na własnej skó-
rze przekonać się z czym mierzą się ich pociechy - a lekko 
nie mieli, bo nasze drużyny postanowiły rodziców „zabie-
gać”. Było mnóstwo zabawy, radości i pozytywnych spor-
towych emocji!

Niesamowite 
osiągnięcia Klubu 
Taekwon-do Samuraj
W dniach 26-28.11.2022 zawodnicy Kadry Klubu Samuraj wzięli 
udział w turnieju British Open w miejscowości Luton. Uczest-
nicy turnieju mieli okazję zmierzyć się z czołowymi zawodnika-
mi reprezentacji Anglii, Irlandii czy Szkocji w konkurencji walk 
oraz układów, przywożąc do domu imponującą ilość medali.
Wszyscy zawodnicy stanęli na wysokości zadania zdobywa-
jąc aż 32 medale na 20 startujących. W konkurencji walk 
brązowy medal zdobył Maciej Sobiecki, zawodnik trenu-
jący w sekcji Taekwon-do Kąty Wrocławskie. W klasyfika-
cji generalnej Klub Samuraj zajął 3 miejsce (na 33 druży-
ny), co jest olbrzymim sukcesem, biorąc pod uwagę wyso-
ki poziom startujących zawodników.

Kąckie Tygrysy znów z medalami!
Podopieczni trenerów Hieronima Kurysia i Grzegorza Gra-
czykowskiego spisali się na piątkę zdobywając pięć me-
dali w Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym. W roli asy-
stenta trenera zadebiutował Szymon Serowik. 4 srebrne 

medale wywalczyli: Krystian Wiśniowski, Dawid Serowik, 
Karol Wąsowicz i Hubert Krawecki, a jeden brązowy tra-
fił do Adama Wąsowicza.

Koszykarska 
niedziela w Kątach 
Wrocławskich
8 stycznia na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozo-
wej w Kątach Wrocławskich koszykarskich emocji nie bra-
kowało, a z sukcesami mecze rozegrała zarówno drużyna 
żeńska, jak i męska. Nasze dzielne wojowniczki - pierwszo-
ligowy zespół kobiet Dijo Maximus Kąty Wrocławskie - wy-
grały z drużyną RMKS Rybnik - sekcja koszykówki dziewcząt 
87 do 84! Panowie również zaprezentowali wysoki poziom.
Drużyna Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie pokonała 
zespół KS Pogoń Prudnik 90 do 75! Nasz Kapitan Grzegorz 
zdobył 29 punktów (w tym cztery celne "trójki"), 5 zbiórek, 
1 asystę, 1 przechwyt oraz 4 wymuszone faule, dając świet-
ny przykład swojej drużynie!

Miedzypokoleniowy swiateczny turniej pilki recznej, fot. M. Rzepka Sukces kąckich taekwondzistów, fot. Klub Samuraj Maximuski po wygranym meczu, fot. M. Rzepka

Tygrysy z medalami, fot. arch. prywatne UKS Tygrysy

Zwycięstwo SPR-u na koniec rundy, fot. M. Rzepka

Shihan Agnieszka Sypień i Adam Szablewskii podczas Ichiban Ico Polish Cup 2023, 
fot. arch prywatne KS Karate Kyokushin
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