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GMINA

R E K L A M A

yy Zamienię mieszkanie własnościowe w Kątach Wrocłąwskich (centrum) 23 m2  

(II p., jasna kuchnia i pokój, łazienka z prysznicem, przedpokój, ogrzewanie II 
taryfa) na mieszkanie komunalne na parterze 2-pokojowe lub duże 1-pokojowe 
do przebudowy. Tel. 697 113 870, 722 037 735.

yy Sklep z odzieżą używaną zaprasza, Kąty Wrocawskie, Rynek 6, I piętro.

yy Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151.

yy Punkt Poczty Polskiej — wysyłaj listy, paczki, opłaty, przekazy pocztowe.  
Kąty Wrocławskie, ul. Kościuszki 20 (przy Biurze Ubezpieczeń).

yy Perfekcyjne pranie dywanów i kanap. Z dojazdem do klienta. Tel. 535 679 346.

yy Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe i czerwone, warzywa oraz buraki pa-
stewne i ogórki kiszone. Cena do uzgodnienia. Tel. 71 390 73 20.

yy NetFix usługi informatyczne. Kąty Wrocławskie, tel. 799 113 262.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE     Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390 71 46

Remont mostów
Uwaga na utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 346. 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje 
o rozpoczęciu robót budowlanych związanych z zada-
niem pod nazwą: Remont dwóch mostów w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Kąty Wrocławskie.
Roboty wiążą się z utrudnieniami w ruchu w postaci za-
jęcia jednego pasa jezdni na odcinku około 200 m. 
Ruch wahadłowy jest sterowany sygnalizacją świetlną.
Przewidywany termin zakończenia prac to 20.12.2020 r.

PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI 
NA ODCINKU REMONTU MOSTÓW

Zakład Gospodarki 
Komunalnej informuje

GRÓB PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJI 
Z POWODU BRAKU OPŁATY 

Naklejki z podobnym napisem pojawią się w paździer-
niku br. na nieopłaconych grobach. Przypominamy, że 
raz na 20 lat rodziny osób pochowanych na cmenta-
rzach komunalnych zobowiązane są do uiszczania 
opłaty za miejsce pod grób ziemny i grobowiec jedno-
miejscowy. Szczegółowych informacji udziela Zarząd 
Gospodarki Komunalnej, ul.Kościuszki 16 A w Kątach 
Wrocławskich, od poniedziałku do piątku w godz. od 
7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 71 31 67 079.

Kolejka oczekujących na przejazd na wyjeździe z Kątów Wr., na drodze nr 346
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KULTURA

Wydawnictwo to zastąpi dotychczasowy Biuletyn Informacyjny Gminy Kąty Wrocławskie. Cieszymy się, że możemy dać Państwu 
gazetę nowoczesną w formie, przejrzystą i czytelną, bogatą w duże kolorowe zdjęcia i grafiki. Przede wszystkim jednak chcemy, 
by Kątem Oka było interesujące dla Czytelników pod względem merytorycznym. Będziemy opisywać wszystko to, co dzieje się 
aktualnie w gminie: realizowane i planowane inwestycje, wydarzenia. Będziemy pokazywać ciekawe inicjatywy mieszkańców 
gminy, stowarzyszeń, firm. Będziemy przedstawiać walory turystyczne gminy – historyczne, kulturowe i przyrodnicze.  
Zapraszamy do współtworzenia naszej gazety. Czekamy na ciekawe tematy, które powinniśmy podjąć na łamach pisma.  
Czekamy na listy i artykuły od Państwa. A przede wszystkim zapraszamy do czytania Kątem Oka.

Redakcja, kontakt: redakcja@katywroclawskie.pl

Maszerują chłopcy,  
maszerują
Autor tekstu: Bolesław Lubicz-Zahorski
Kompozytor: Józef Tadeusz Klukowski
Rok powstania: 1918

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, 
Nie noszą ni srebra, ni złota, 
Lecz w pierwszym szeregu, podąża na bój 
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują, 
Karabiny błyszczą, szary strój, 
A przed nimi drzewa salutują, 
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, a w słońcu kołysze się stal, 
Dziewczęta zerkają zza płota, 
A oczy ich dumne utkwione są w dal, 
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują, 
Karabiny błyszczą, szary strój, 
A przed nimi drzewa salutują, 
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Nie grają im surmy, nie huczy im wróg, 
A śmierć im pod stopy się miota, 
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują, 
Karabiny błyszczą, szary strój, 
A przed nimi drzewa salutują, 
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Miarowo bagnetów kołysze się łan, 
A w sercu ich szczera ochota, 
Ze śpiewam do boju wyrusza jak w tan, 
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują, 
Karabiny błyszczą, szary strój, 
A przed nimi drzewa salutują, 
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Świętujmy i śpiewajmy
Podczas koncertu 11. listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zaprezentowana zostanie jedna z naj-
bardziej znanych pieśni okresu I wojny światowej Maszerują chłopcy, maszerują. Zaśpiewajmy ją razem.

Oddajemy do Państwa rąk nowe wydawnictwo: Kątem Oka. 
Samorządowy Informator Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Od redakcji Zagadka

Zagadka dla uważnych czytelników:  
kto zaprojektował wrocławską posia-
dłość rodziny von Wallenberg-Pachaly? 
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:  
redakcja@katywroclawskie.pl.
Pięć pierwszych osób, które prześlą 
prawidłowe odpowiedzi otrzyma jako 
nagrody gadżety gminy. 
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Gminna Komunikacja  
Autobusowa Od 2 września działa na terenie gminy Kąty Wrocławskie 

Gminna Komunikacja Autobusowa. Czas na pierwsze  
podsumowania.

Podstawowymi celami komunikacji gminnej jest do-
wiezienie mieszkańców do Kątów Wrocławskich oraz 
do znaczących węzłów komunikacyjnych Wrocławia. 
Kąteckie autobusy dojeżdżają do FAT oraz pętli Nowy 
Dwór, gdzie podróżni mogą przesiąść się na wrocław-
ską komunikację miejską oraz do dworca PKP w Kątach 
Wrocławskich i w Sadowicach, skąd podróżni pocią-
giem mogą udać się w dalszą podróż, bezpośrednio do 
centrum Wrocławia. Aby tę ideę zrealizować gmina 
uruchomiła dwa rodzaje linii: aglomeracyjne (5 linii, ob-
sługiwanych przez DLA, o numerach od 817 do 857 
oraz N07) oraz 11 linii szkolno-dowozowych (numery 
od 80 do 89 obsługiwane przez firmę Transport Osobowy 
„Tarnowscy” Anita Tarnowska-Kowal).
Dzięki otwarciu autobusów szkolnych dla wszystkich 
pasażerów, mieszkańcy miejscowości, którzy do tej pory 
nie mieli możliwości korzystania z komunikacji pu-
blicznej, w końcu taką sposobność zyskali. By wymie-
nić choćby mieszkańców Stradowa, Szymanowa czy 
Jurczyc. Celem komunikacji dowozowej jest możliwie 

najlepsze zgranie godzin kursowania autobusów z go-
dzinami kursowania pociągów do- i z Wrocławia.  
Jednocześnie jednak te same autobusy należało do-
stosować do godzin pracy szkół. – Pogodzenie tych 
dwóch zadań było niezwykle trudne – podkreśla  
Sebastian Grochalski z Wydziału Dróg i Transportu 
Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i tłumaczy  
– autobusy szkolne jadą wszędzie tam, gdzie mieszkają 
uczniowie. Stąd objeżdżają wiele małych, rozproszo-
nych po terenie gminy wiosek, co w konsekwencji 
znacznie wydłuża ich trasę – dodaje. 
O potrzebie wypracowania kompromisu mówi także, 
odpowiadając na pytanie o realizację postulatów miesz-
kańców odnośnie funkcjonowania gminnej komunikacji. 
– Na adres e-mail: transportzbiorowy@katywroclawskie.pl, 
utworzony specjalnie na potrzeby konsultacji z miesz-
kańcami, wpłynęło kilkaset zgłoszeń! – mówi. – Analiza 
ich wszystkich była ogromnym wyzwaniem. Po konsul-
tacjach z mieszkańcami, skorygowano godziny kurso-
wania autobusu jadącego po trasie Kębłowice-Krzeptów 
-Smolec, tak by skomunikować go z pociągiem do Wro-
cławia o 6.55. Dzięki interwencji mieszkańców powstały 
przystanki przy ulicach Truskawkowej i Kolejowej w Sa-
dowicach, czy w centrum Skałki. Dzięki zgłoszeniom  
uruchomiono, dodatkowe przystanki na Grabiszyńskiej  
i Ostrowskiego przy FAT. Również dzięki uwagom zgła-
szanym przez podróżnych, rozkłady jazdy na przystan-
kach będą miały większą, bardziej czytelną czcionkę.
Pierwsze miesiące funkcjonowania komunikacji gmin-
nej były olbrzymią lekcją. Pasażerowie musieli nauczyć 

GMINA

Od 2 listopada pasażerowie 
będą mogli korzystać z aplika-
cji Kiedy przyjedzie? Na telefo-
nach komórkowych pojawi się 
komunikat za ile minut przyje-

dzie na konkretny przystanek oczekiwany autobus. 
Informacje jak działa aplikacja i jak ją pobrać moż-
na znaleźć na stronie: www.kiedyprzyjedzie.pl.

NOWOŚCI GMINNEJ KOMUNIKACJI  
AUTOBUSOWEJ KĄTY WROCŁAWSKIE:

― nowe linie autobusowe,
― otwarcie dla wszystkich mieszkańców, 

autobusów szkolnych,
― bezpłatne przejazdy dla uczniów 

do 21 roku życia,
― wprowadzenie biletu zintegrowanego 

z MPK Wrocław i KD.

się nowych godzin i tras kursowania autobusów. Nowe 
trasy musieli poznać kierowcy. Musieli również poznać 
specyficzne potrzeby wożonych uczniów, nauczyć się 
cennika biletów. 
Organizacja transportu zbiorowego to jeden z prioryte-
tów gminy. Sprawny transport publiczne generuje liczne 
korzyści. Autobusy w porównaniu z samochodami pry-
watnymi, wydzielają kilkaset razy mniej spalin, w prze-
liczeniu na jednego pasażera. Transport zbiorowy od-
ciąża drogi, zmniejszając częstotliwość napraw a przede 
wszystkim, zmniejsza korki i poprawia bezpieczeństwo 
podróżujących. 
Ogromnym atutem gminy Kąty Wrocławskie, jest posia-
danie połączenia kolejowego ze stolicą Dolnego Śląska. 
Wystarczy 15 minut, by dojechać z Kątów Wrocław-
skich do samego centrum Wrocławia. Do przejechania 
tej samej trasy samochodem potrzeba nawet godziny. 

Autobus linii 837 na przystanku w Krzeptowie
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Dworzec w Kątach Wrocławskich przejdzie metamorfozę. Modernizacja jest kompleksowym przedsięwzięciem, 
w ramach którego zostanie wykonana renowacja elementów historycznych z przystosowaniem obiektu  
do współczesnych wymogów i przepisów.

Wizualizacja wyremontowanego dworca kolejowego w Kątach Wrocławskich. Materiały PKP S.A.

Na zdj. wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, członek Zarządu PKP Krzysztof 
Golubiewski, dyrektor Odd.Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA 

we Wrocławiu Tadeusz Szulc, burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocł. 
Łukasz Zbroszczyk podczas briefingu na dworcu PKP w Kątach Wrocł.

GMINA

Modernizacja dworca w Kątach Wrocławskich

Informację o modernizacji przekazali 10 października 
br. na briefingu prasowym zorganizowanym na dworcu 
w Kątach Wrocławskich Paweł Hreniak, wojewoda dol-
nośląski; Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP 
S.A. oraz Łukasz Zbroszczyk, burmistrz Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie.
– Do tej pory na Dolnym Śląsku zmodernizowaliśmy już 
osiem dworców kolejowych w ramach Programu Inwe-
stycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dziś przekazuje-
my plac budowy w Kątach Wrocławskich. Planujemy, 
że dworzec w Kątach Wrocławskich po przebudowie 
zostanie udostępniony podróżnym wiosną 2021 roku. 

Cieszy nas dobra współpraca z samorządem lokalnym, 
który zagospodaruje część jego powierzchni po zakoń-
czeniu inwestycji – mówi Krzysztof Golubiewski, czło-
nek zarządu PKP S.A.
Kącki dworzec zostanie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Powstaną podjazdy, linie 
prowadzące z polami uwagi, zostaną usunięte bariery 
architektoniczne. Kapitalny remont zakłada odnowę 
elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia 
dachów. Wewnątrz powstaną przestrzenie do obsługi 
pasażerów, w których znajdą się m.in. ogrzewane po-
czekalnie i toalety. 
– Dworzec kolejowy w Kątach Wrocławskich to obiekt, 
który w przyszłym roku będzie miał 100 lat i rzeczywi-
ście wymaga gruntownej modernizacji. Tym bardziej 
cieszę się, że przekazujemy dziś plac budowy i za chwilę 
rozpoczną się prace budowlane. Zmieni się zarówno 
wygląd budynku jak i otoczenie wokół dworca w Kątach 
Wrocławskich, zmodernizowany zostanie układ komu-
nikacyjny wokół dworca, powstanie parking i miejsca dla 
rowerów. Program Inwestycji Dworcowych prowadzo-
nych przez PKP to świetny projekt, który zmienia nasz 
region – mówi Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.
Dworzec zostanie wyposażony w nowoczesne systemy 
bezpieczeństwa – monitoring, kontrolę dostępu oraz 
system włamania i napadu. Modernizacja dworca  
w Kątach Wrocławskich jest finansowana z budżetu 
państwa oraz środków własnych PKP S.A. Wartość  
inwestycji wynosi 14,5 mln zł.
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NAUKA
Gminny  
Festiwal Nauki
We wrześniu odbył się po raz pierwszy 
w Kątach Wrocławskich Gminny Festi-
wal Nauki zorganizowany pod patrona-
tem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
Rozmawiamy z organizatorem Festi-
walu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
Agnieszką Górską.

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na organizację 
Festiwalu Nauki?
Agnieszka Górska, dyrektor SP 2 w Kątach Wrocł.:  
Zainspirowała nas Pani Burmistrz Katarzyna Łapińska-
-Szymańska. Jednocześnie jako dyrektor i nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 2 chcę tworzyć szkołę, która 
będzie miejscem intelektualnej przygody, miejscem 
przyjaznym i bezpiecznym, gdzie zabawa jest twórczą 
metodą zdobywania wiedzy i umiejętności. 
Celem Festiwalu Nauki jest popularyzowanie nauki, po-
kazywanie, że nie musi być ona nudna i niezrozumiała. 
Moi uczniowie co roku wyjeżdżali na zajęcia w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki do Wrocławia. Uczest-
niczyli tam w ciekawych wykładach, warsztatach. 
A w tym roku to Festiwal przyjechał do nas.
Otwierając Festiwal, zachęcała Pani uczniów: zada-
wajcie pytania. Czy można te słowa uznać za motto 
Państwa codziennej pracy z uczniami?
Od najmłodszych lat dzieci poszukują odpowiedzi na wiele 
nurtujących problemów. Aby zrozumieć otaczający świat, 
często zadają pytania. Zdarza się, że my dorośli bagatelizu-
jemy to, uciszamy dziecko, nie zawracamy uwagi. I ta natu-
ralna potrzeba rozwijającego się dziecka zanika. A to dzięki 
tym pytaniom, my nauczyciele poznajemy dziecko, jego 
potrzeby edukacyjne. Dlatego dla mnie tak ważne jest, 
aby uczniowie mojej szkoły nie bali się zadawać pytań, 
dzięki czemu nam, nauczycielom łatwiej jest organizować 
proces edukacyjny, spojrzeć na świat ucznia jego oczami.
Mówi się, że programy szkolne są trudne i przełado-
wane, klasy liczne. Trudno w tych warunkach mówić  
o wykształceniu w uczniach krytycznego myślenia, 
trudno o podejście indywidualne do uczniów.

Jak co roku, 20 września, obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. Aby podkreślić wyjątkowość 
święta, Starszaki z Przedszkola Publicznego w Kątach 
Wrocławskich – pięciolatki i sześciolatki – udały się  

Tak, to prawda. Programy do wszystkich przedmiotów 
są przepełnione, jest w nich dużo więcej niż w podsta-
wie programowej. To my nauczyciele musimy do tego 
podejść bardzo refleksyjnie. Dla mnie i moich nauczy-
cieli najważniejsze jest doskonalenie u uczniów kom-
petencji kluczowych zgodnie z zaleceniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy. Skupiając się na ośmiu 
kompetencjach kluczowych, takich jak kompetencje 
matematyczne, cyfrowe, obywatelskie, czy przedsię-
biorczości, nauczyciele realizują treści z podstawy pro-
gramowej. Egzamin ósmoklasisty odnosi się do treści 
z podstawy programowej a nie do przepełnionych pro-
gramów nauczania wybranych przez nauczycieli.
Za polską oświatą trudny rok – strajki nauczycielskie, 
reforma oświaty, egzamin ósmoklasisty w nowej formule. 
Jaki będzie obecny rok szkolny?
Mam nadzieję, że ten obecny będzie dużo spokojniejszy. 
Moja szkoła i uczniowie po raz pierwszy będą brali udział 
w dwóch największych programach edukacyjnych na 
świecie: Olimpiada Kreatywności oraz Odyseja Umysłu. 
Udział w programach uczy młodzież kreatywnego, ale  
i krytycznego myślenia, pracy w zespole oraz budowania 
dobrych relacji, a także rozwiązywania problemów w twór-
czy sposób. Zaczynamy także pracę nad wyłonieniem 
kandydata na patrona naszej szkoły. Poprzez nadanie 
imienia szkoła zyska swoistą indywidualną tożsamość 
wyróżniającą ją spośród innych szkół, a także będzie 
wspierać proces integracji społeczności szkolnej.
Dziękuję za rozmowę.

Święto przedszkolaków w uroczystym pochodzie do Urzędu Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie na spotkanie z przedstawicielami 
samorządu. Dzieci zaśpiewały piosenkę: „Dzień przed-
szkolaka”, zostały powitane z wielką radością przez 
panią Burmistrz Katarzynę Łapińską-Szymańską, która 
obdarowała je słodkościami. 

W czasie spaceru dzieci wręczały przechodniom rulo-
niki – karteczki z zadaniami do wykonania. Wielką 
atrakcją dla wszystkich przedszkolaków z okazji ich 
święta były również przejażdżki na kucykach na przed-
szkolnym placu zabaw. Dzień przedszkolaka był okazją 
do zadania najmłodszym ważnych dla nich pytań. Kim 
jest przedszkolak? Karol odpowiada, że to chłopak 
albo dziewczynka, Kaja twierdzi, że to grzeczne dziec-
ko, a Ola zauważa, że przedszkolak to dziecko, które 
chodzi do przedszkola i ma się nauczyć jak się ładnie  
i elegancko zachować. A jaki jest przedszkolak? Kuba 
mówi: miły, Paweł – dobry. Maja zauważa, że jest 
uśmiechnięty, a Iza, że jest mądry. Co dzieci lubią  
w przedszkolu? Krzysiu – całe przedszkole, Weronika 
lubi wycinać i rysować. Franiu – lubi gdy jest cisza, 
Lena lubi panie wychowawczynie. Czego dzieci nie lu-
bią w przedszkolu? Lena: nie lubię się bawić, bo muszę 
potem sprzątać. Jasiek nie lubi wycinać. Ola nie lubi 
gdy jest głośno, Werka kiedy ktoś komuś dokucza. 

Pierwsze spotkanie nowego cyklu Aktywne Kobiety 
za nami. Uczestniczki miały możliwość przedsta-
wienia szerzej swojej działalności, pasji i planów 
na przyszłość. Dowiedziały się, jak rozpocząć pro-
wadzenie działalności gospodarczej, jak uspraw-
niać i rozwijać prowadzony już biznes, ale także jak 
profesjonalnie wykonać makijaż biznesowy. Do 
tego wspaniała atmosfera, dużo rozmów w kobie-
cym gronie i piękne otoczenie magicznych Lasów 
w Szkle. Następne spotkanie 16 stycznia 2020 r. 

Kobiety są Aktywne 
Zajęcia w pracowni chemicznej podczas Gminnego Festiwalu Nauki

 Przedszkolaki przed Urzędem Gminy w Kątach Wrocławskich

Na zdjęciu uczestniczki słuchające prelekcji Renaty Mikulewicz 
z Fundacji Ogrody Twojego Sukcesu



7PAŹDZIERNIK 2019

R E K L A M A

 

 

 

    
 
 

             

OKNA DRZWI 
PCV ALU 

 

BRAMY  -  ROLETY 
PARAPETY  

 

 
PROFESJONALNY  MONTAŻ 

 

Kontakt:  607 263 442 
         Mokronos Dolny   ul. Stawowa 28                                    

 

www.mgokna.pl               biuro@mgokna.pl 
 

Zapraszamy 
 

Inspirowane Kątami
Jerzy Chwastyk – gitarzysta mieszkający w Berlinie, urodził 
się we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Dzieciństwo spędził 
w Kątach Wrocławskich, gdzie rozpoczął swoją przygodę 
z grą na gitarze jako samouk. Profesjonalne lekcje zaczął 
pobierać od 12 roku życia. Studia gitarowe zaprowadziły go 
w 2006 roku do Weimaru na kurs mistrzowski prowadzony 
przez prof. Monikę Rost i prof. Tomasza Zawieruchę oraz do 
Berlina, gdzie odbył studia mistrzowskie u Thomasa Müllera 
-Peringa. Jest stypendystą fundacji Neue Liszt Stiftung. Brał 
także udział w licznych międzynarodowych kursach mistrzow-
skich, prowadzonych m.in. przez Leo Brouwera, Zorana Dukica 
czy Roberto Aussela. Oprócz uzyskania dyplomu i tytułu 
magistra zdał również egzamin koncertowy w 2015 roku.
Dzięki finezyjnej, lirycznej grze odniósł sukcesy na licznych 
konkursach: w 2017 roku zdobył nagrody w Concurso Sigall 
w Chile oraz w Concurso Fernando Sor w Madrycie. Otrzy-
mał również drugą nagrodę na konkursie „Andres Segowia” 
w Linares w 2016 roku i został nagrodzony na konkursie 
Certamen „Andrés Segowia” 2010 w La Herradura.
Debiutancka płyta CD gitarzysty – „La Joia” z 2017 roku 
– zawiera utwory od Schuberta/Merza do Joaquina  
Rodrigo. Jerzy Chwastyk jawi się w nich jako wybitny 
interpretator, reprezentant młodego pokolenia, które 
postawiło sobie za cel nadanie gitarze i jej różnorodne-
mu repertuarowi nowego, współczesnego blasku.
Jako solista i kameralista Jerzy Chwastyk występuje 
na scenach koncertowych w Niemczech, Polsce, Hisz-
panii i Włoszech. W ostatnim czasie w produkcji Ocaña 
w Neuköllner Opera w Berlinie klasycznie wykształcony 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszy-
kówki Maximus istnieje już od 15 lat. W czterech sekcjach 
jest zrzeszonych ponad 60 zawodników i zawodniczek. 
Koszykarze Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 
rozpoczęli kolejny sezon II ligi pod wodzą szkoleniowca 
Jacka Kolisa. W rozgrywkach sezonu 2019/2020  
wystartowało 51 drużyn podzielonych na 4 grupy. Kącki 
zespół należy do grupy D, w której gra 13 zespołów.
W drugiej dekadzie września przedstawiono nowy skład 
Maximusa. Zespół został odmłodzony i odświeżony, 
zawodnicy są pełni energii i chęci walki o najlepsze  
wyniki. Grupa D w której Maximus rozgrywa rundę  
zasadniczą jest zróżnicowana. Trudno jednoznacznie 
wskazać przyszłego lidera. Trener Jacek Kolis zauważa, 
że silną drużyną jest KS Sudety Jelenia Góra. 

Koszykówka w Kątach Wrocławskich
TERMINARZ ROZGRYWEK
DATA GOSPODARZ GOŚĆ 
02.11.19 DIJO POLKĄTY MAXIMUS KKS Tarnowskie Góry
09.11.19 HES Wrocław DIJO POLKĄTY MAXIMUS
17.11.19 DIJO POLKĄTY MAXIMUS BC Obra Kościan
23.11.19 KS Sudety Jelenia Góra DIJO POLKĄTY MAXIMUS
01.12.19 DIJO POLKĄTY MAXIMUS Gimbasket Wrocław
07.12.19 DIJO POLKĄTY MAXIMUS BMSLAM Ostrów Wlkp.
14.12.19 Ogniwo Szczecin DIJO POLKĄTY MAXIMUS
21.12.19 DIJO POLKĄTY MAXIMUS BC Swiss Krono Żary
04.01.20 DIJO POLKĄTY MAXIMUS Tarnovia Basket
18.01.20 KS Kosz Pleszew DIJO POLKĄTY MAXIMUS
22.01.20 WKS II Śląsk Wrocław DIJO POLKĄTY MAXIMUS
26.01.20 DIJO POLKĄTY MAXIMUS AZS Basket Nysa 
01.02.20 KKS Tarnowskie Góry DIJO POLKĄTY MAXIMUS
09.02.20 DIJO POLKĄTY MAXIMUS HES Wrocław
15.02.20 BC Obra Kościan DIJO POLKĄTY MAXIMUS
23.02.20 DIJO POLKĄTY MAXIMUS KS Sudety Jeleni Góra
29.02.20 Gimbasket Wrocław DIJO POLKĄTY MAXIMUS
07.03.20 BMSLAM Ostrów Wlkp. DIJO POLKĄTY MAXIMUS
15.03.20 DIJO POLKĄTY MAXIMUS Ogniwo Szczecin

DIJO POLKĄTY MAXIMUS 2019/2020
TRENER: JACEK KOLIS, ASYSTENT: DAWID MIKOŚ
NAZWISKO I IMIĘ POZYCJA ROK UR. WZROST
BARTŁOMIEJ RODAK rozgrywający 1996 r. 180 cm
MICHAŁ LIPIŃSKI rozgrywający 1986 r. 185 cm
TOMASZ MADEJSKI rozgrywający 2001 r. 170 cm
ALEKSANDER LENTKA skrzydłowy 2001 r. 196 cm
MICHAŁ KROCZAK skrzydłowy 2000 r. 190 cm
MACIEJ MUSKAŁA skrzydłowy 1996 r. 195 cm
GRZEGORZ KACZMAREK skrzydłowy 1983 r. 193 cm
MICHAŁ KAMBERSKI skrzydłowy  1996 r. 188 cm
MATEUSZ BORTLICZEK skrzydłowy 1998 r. 196 cm
JAKUB KAMBERSKI skrzydłowy 1998 r. 190 cm
MICHAŁ SITNIK silny skrzydł. 2000 r. 195 cm
TOMASZ GINIEWSKI silny skrzydł. 1988 r. 195 cm
ŁUKASZ MALINOWSKI silny skrzydł. 1989 r. 195 cm
ŁUKASZ UBERNA silny skrzydł. 1999 r. 201 cm
MARCIN BLUMA silny skrzydł. 1989 r. 201 cm
FRYDERYK MATUSIAK środkowy 1999 r. 201 cm
WOJCIECH SUPRUN środkowy 1985 r. 201 cm

SPORT I REKREACJA

gitarzysta udowodnił swoją wszechstronność i umiejętność odnalezienia 
się w szerokiej gamie gatunków muzycznych. Od 2019 Jerzy Chwastyk 
współtworzy duet ze słoweńską skrzypaczką Tjašą Kastelic. W swoim 
programie Romance Cancionès y danzas (pieśni i tańce), który pojawi 
się na debiutanckiej płycie w listopadzie 2019 roku, muzycy prezentują 
zróżnicowany, bogaty barwowo program – to muzyczna podróż po Argen-
tynie, Francji, Hiszpanii i Rumunii, gdzie gatunki muzyczne takie jak pieśń  
czy taniec posiadają szczególne znaczenie. Wraz z delikatnym brzmie-
niem gitary i pełnym wyrazu, zmysłowym dźwiękiem skrzypiec rozwija się 
intymna gra między sentymentalnym, francuskim bogactwem pieśni  
i hiszpańskim ogniem, argentyńskim temperamentem z Buenos Aires  
i rumuńską muzyką ludową. Duo Tjaša Kastelic/Jerzy Chwastyk wyróżnia 
się wysoką wrażliwością i temperamentem charakteryzującym obu człon-
ków duetu. Wzajemne zrozumienie, wspólny ideał dźwiękowy i podobny 
gust muzyczny przyczyniają się do wysokiej jakości i świetnego zgrania.
Koncert inaugurujący trasę koncertową po Europie rozpocznie się w Polsce 
– we Wrocławiu, w Oratorium Marianum w dniu 17 listopada 2019 roku.

Na zdęciu drużuna DIJO Polkąty Maximus. Fot. A. Szczygieł

Na zdj.Jerzy Chwastyk z partnerką

DIJO Polkąty Maximus w trakcie meczu. Fot. E. Bożek DIJO Polkąty Maximus w trakcie meczu. Fot. E. Bożek
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był słynny niemiecki architekt Carl Gotthard 
Langhans, który projektował m.in. Bramę 
Brandenburską w Berlinie. W siedzibie Wal-
lenbergów we Wrocławiu gościł m.in. poeta 
Johann Wolfgang Goethe, który w 1790 r. 
przeżył tam burzliwy romans z piękną baro-
nówną Henriettą Eleonorą von Lüttwitz.  
W ich Hotelu Monopol nocowali m.in. Marlena 
Dietrich, Pablo Picasso i Irène Joliot-Curie.
Na smoleckim cmentarzu spoczywa Kurt 
Karl Gideon von Wallenberg-Pachaly, jedna 
z najbardziej tajemniczych postaci w tej  
rodzinie. Zawsze nurtowało mnie pytanie  
o przyczynę śmierci tak młodego człowieka. 
Jedna z jego bratanic mówiła mi kiedyś  
o nieszczęśliwej miłości, a ktoś inny o cho-
robie. Czy jakimś tropem w rozwiązaniu tej 
zagadki jest napis wyryty na jego płycie  
nagrobnej? Widnieje tam bowiem fragment 
biblijnej Księgi Liczb (6,26): Niech [Pan] 
zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię  
obdarzy pokojem. 
Ciekawych historii związanych z tą rodziną 
jest więcej. W 1997 r. w magazynie „Over 
the Front” ukazał się artykuł Jana Hayzletta 
i Suzanne Fischer pt. „The Girl He Left Behind 

R E K L A M A

Cienie nieobecnych
Autor: Sebastian Kotlarz

HISTORIA

Fundatorem działki pod cmentarz w Smolcu przy ulicy 
Starowiejskiej był członek znanej i poważanej na całym 
Śląsku rodziny von Wallenberg-Pachaly – Karl Gotthard 
Gideon. Był on  bankierem i przemysłowcem. Smolec 
zawdzięcza mu nie tylko cmentarz, ale również pierwszy 
przystanek kolejowy, przy ulicy Polnej.
O bogactwie i znaczeniu rodziny von Wallenberg Pachaly 
świadczy to, że twórcą ich wrocławskiej posiadłości 

Podczas Zaduszek wspominamy 
tych, którzy odeszli. Przy ogniu zapa-
lonych zniczy pojawiają się cienie 
nieobecnych. Odwiedzając cmen-
tarze, wspomnijmy również posta-
cie sprzed lat, ważne i znaczące dla 
ówczesnej społeczności kąckiej, 
które pozostawiły ślady widoczne 
po dziś dzień. 

(Dziewczyna, którą pozostawił)”, w którym autorzy pi-
szą o tym, że Manfred von Richthofen, słynny as lotnic-
twa niemieckiego zwany Czerwonym Baronem, sześć 
tygodni przed śmiercią zaręczył się z Adelą, wnuczką 
Karla von Wallenberg-Pachaly. Jej bratanice mówiły mi, 
że ciotka milczała na ten temat, ale też nigdy nie poślu-
biła nikogo innego. 
Z opozycją antyhitlerowską łączy nas z kolei postać: 
Marii-Evy von Waldenburg, spokrewnionej z rodziną 
von Wallenberg-Pachaly. Jej drugim mężem był Rudolf 
-Christoph Freiherr von Gersdorff, generał-major Wehr-
machtu. 13 marca 1943 r., w Starym Arsenale w Berlinie, 
miał on dokonać samobójczego ataku na Adolfa Hitlera. 
Po uruchomieniu bomb schowanych w jego płaszczu, 
kanclerz Rzeszy nieoczekiwanie opuścił to miejsce nie-
świadomie ratując sobie życie. Von Gersdorff w ostat-
nim momencie rozbroił bomby w łazience. Aby uniknąć 
jakichkolwiek podejrzeń, natychmiast wyjechał na front 
wschodni. To podlegli mu żołnierze w kwietniu 1943 r. 
ujawnili światu groby polskich oficerów pomordowanych 

przez NKWD w Katyniu. Po wojnie von Gersdorff był 
traktowany przez swoich kolegów z wojska jak zdrajca. 
Opowieść o cieniach przeszłości niech zakończą słowa 
Wisławy Szymborskiej: Umarłych wieczność dotąd 
trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

Mur wokół kościoła w Małkowicach

Cmentarz w Kątach Wrocławskich – groby dziecięce Groby przy kościele w Jaszkotlu


