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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
24 lutego minęła pierwsza rocznica rozpoczęcia rosyjskiej inwa-
zji na Ukrainę. To również rok od momentu, gdy Polacy stanęli 
przed wyborem i solidarnie opowiedzieli się po stronie zaatako-
wanego narodu ukraińskiego. Służąc pomocą, wsparciem i zro-
zumieniem przyczynialiśmy się i nadal przyczyniamy do tworze-
nia bezpiecznego schronienia i nowej nadziei dla tych, którzy 
niejednokrotnie stracili wszystko. 
Nie da się ukryć, że ta nowa rzeczywistość odbiła się również na 
sytuacji makroekonomicznej Polski. Po długim i trudnym okresie 
pandemii musimy mierzyć się także z konsekwencjami rosną-
cej inflacji. Tym bardziej cieszą więc nowe inwestycje jak choć-
by modernizacja oświetlenia, dwukierunkowa, asfaltowa droga 
rowerowa powstająca w Małkowicach czy przekazana do użyt-
ku tuż przed feriami, długo wyczekiwana przez mieszkańców 
sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Małkowicach. 
Podczas uroczystego otwarcia dzieci dały z siebie absolutnie 
wszystko, tworząc piękne i wzruszające widowisko. Jest mi nie-
zmiernie miło, że jako Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie przypada w udziale zarówno decydowanie o realizo-
waniu tak ważnych i potrzebnych inwestycji, jak i radość z ich 
pomyślnego zakończenia.

Julian Żygadło
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydział Podatków i Opłat
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy że 15.03.2023 r. mija termin płat-
ności I raty  podatku rolnego, nieruchomości oraz za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

31.03.2023 r. mija także termin płatności opłaty przekształ-
ceniowej  oraz użytkowania wieczystego. 

Wpłaty należy dokonać na konto 
73 9574 0005 2001 0000 0101 0001

Uwaga! W 2023 roku obowiązują nowe, niższe stawki na 
środki transportu.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/753/22 Rady Miejskiej w Ką-
tach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych w roku 2023 obowiązują nowe, niższe stawki 
na środki transportu. Przypominamy, że deklaracje DT-1 
należy składać w Wydziale Podatków i Opłat (Kąty Wro-
cławskie, ul. Kościuszki 16 A).
Więcej informacji pod numerem telefonu: (71) 332-39-46

Apel o niedokarmianie  
dzikich zwierząt

W związku z licznymi zgłosze-
niami dotyczącymi obecności 
dzików na terenach zabudowa-
nych, apelujemy do wszystkich 
mieszkańców o niedokarmianie 
dzikich zwierząt oraz zachowa-
nie szczególnej ostrożności. Dzi-
kie zwierzęta szybko przyzwycza-
jają się do łatwego zdobywania 
pokarmu, zatracając naturalny 
lęk przed ludźmi i samowystar-
czalność, uczą takiego zachowa-
nia młode. Tereny zurbanizowa-
ne są dla dzikich zwierząt nie-
bezpieczne.
Przypominamy również o panu-
jącym Afrykańskim pomorze świń 
(African swine fever - ASF). Jest to 
groźna, zakaźna i zaraźliwa cho-
roba wirusowa świń domowych, 
świniodzików oraz dzików.
Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 
4 kwietnia 2022 r. w sprawie wpro-
wadzenia w 2022 r. na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej „Progra-
mu mającego na celu wczesne wy-
krycie zakażeń wirusem wywo-
łującym afrykański pomór świń 
i poszerzenie wiedzy na temat 
tej choroby oraz jej zwalczanie” 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 844) na tere-
nie Rzeczpospolitej Polskiej wpro-
wadzony został zakaz dokarmia-
nia dzików.
Nowe przepisy zapobiegające ASF 
przewidują mandaty karne w za-
kresie od 1033 do 4100 złotych.
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W Małkowicach 
powstaje nowa 
droga rowerowa
16 lutego został przekazany plac budowy 
drogi rowerowej z Małkowic w kierunku sta-
cji kolejowej Sadowice Wrocławskie. Dwukie-
runkowa, asfaltowa droga rowerowa o dłu-
gości ok. 1,0 km i szerokości 2 m będzie bie-
gła przy zachodniej krawędzi drogi powiato-
wej nr 2018D. Planowany termin zakończenia 
realizacji inwestycji to 31.05.2023 r. 
Wykonawcą robót jest firma ROTOMAT sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Nadzór inwe-
storski pełniony jest przez firmę R2R Biuro Ob-
sługi Inwestycji Rafał Andrzejczak z Kobierzyc. 
Projekt pn. „Poprawa transportowej mobilno-
ści mieszkańców poprzez budowę sieci dróg 
rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj 
i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-La-
skowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” jest do-
finansowany w ramach RPO WD 2014-2020.

Remont świetlicy 
w Zabrodziu idzie pełną parą
Trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Zabrodziu. Inwestycja obejmuje wyko-
nanie prac budowlanych których celem jest przywrócenie lokalowi funkcji świetlicy wiej-
skiej z równoczesnym zachowaniem detali architektonicznych wewnątrz poszczególnych 
pomieszczeń świetlicy w oryginalnym kształcie.
Wykonawcą jest firma ARCTICON Remigiusz Sawicki z Wołowa.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 368.093,75 zł brutto. Nad wykonaniem remontu peł-
niony jest nadzór inwestorski przez firmę JAWI-PROJEKT Jakub Wilk ze Starego Wołowa. Pra-
ce remontowe są realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Pracownię B2 z Wrocławia.

Trwa budowa chodnika 
w Bogdaszowicach
W ramach zadania wykonany zostanie chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Sło-
neczną do skrzyżowania z ul. Chmielną oraz odcinek wzdłuż boiska sportowego, a tak-
że remont kanalizacji deszczowej wraz z profilowaniem rowów oraz remontem przepu-
stów i zjazdów do posesji. 
Na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia w sprawie popra-
wy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w ra-
mach programu "Bezpieczna droga", z budżetu Powiatu w latach 2022 - 2023 Gmina Ką-
ty Wrocławskie otrzyma kwotę dofinansowania w wysokości 1 mln złotych.  
Umowny termin zakończenia prac to październik 2023 r.

Modernizacja oświetlenia 
drogowego w gminie

Trwają prace modernizacyjne ist-
niejącego oświetlenia drogowe-
go, polegające na zastąpieniu ża-
rówek sodowych energooszczęd-
nymi źródłami światła LED.
Prace zrealizowano m.in. na ul. 
Legionów w Kątach Wrocław-
skich oraz na ul. Wiśniowej 
w Smolcu. Efektem wymiany 
jest dwukrotnie niższe zużycie 
energii przy zachowaniu dotych-
czasowych parametrów oświe-
tleniowych.

Nowy blask hali na Brzozowej
Hala przy ul. Brzozowej zyskała nowe, ekologiczne oświetlenie! Na sali 42 lampy metaloha-
logenowe o mocy 400 Watt wymieniono na nowe, ledowe 200 Wattowe. Mimo mniejszej 
mocy prognozowane jest dwukrotne zwiększenie natężenia światła! Łącznie, w budynku 
zmodernizowano 196 lamp. Przed budynkiem nowe, ledowe żarówki zyskało 18 lamp.

Remont świetlicy w Zabrodziu Budowa chodnika w Bogdaszowicach Widok chodnika od skrzyzowania z ul. Słoneczną

Zmodernizowane oświetlenie hali przy ul. Brzozowej, fot. GOKiS

Budowa drogi rowerowej w Małkowicach Oświetlenie ul. Wiśniowej przed i po modernizacji

Zmodernizowane oświetlenie na hali sportowej, fot. GOKiS Nowa lampa ledowa
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Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do gminnych 
placówek oświatowych oraz gminnego żłobka

 W marcu 2023 roku rozpocznie się rekrutacja do gminnego 
żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.
Nabór do gminnych placówek w 2023 roku odbędzie się 
za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który bę-
dzie dostępny na stronie https://rekrutacje-katywroclaw-
skie.pzo.edu.pl
Rodzice/ prawni opiekunowie będą mogli złożyć wniosek 
rekrutacyjny za pomocą komputera bez użycia drukarki, 
podpisując go Profilem Zaufanym. Jeżeli rodzice/ praw-
ni opiekunowie dziecka nie posiadają Profilu Zaufanego, 
będą musieli wypełniony wniosek wydrukować, podpisać 
i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.
Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, to w celu re-
krutacji rodzic/ prawny opiekun musi złożyć dokumenty 
papierowe w placówce pierwszego wyboru. Wzór wnio-
sku/zgłoszenia dostępny jest w placówce, do której ro-
dzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko.  
Komisja rekrutacyjna/ dyrektor żłobka może wezwać ro-
dzica/ prawnego opiekuna w formie elektronicznej do uzu-
pełnienia braków we wniosku. Informacja będzie dostęp-
na w systemie elektronicznym oraz wysłana e-mailem do 
rodzica (jeśli rodzic/opiekun prawny podczas wypełnia-
nia wniosku w systemie podał prawidłowy adres e-mail). 
Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji 
nie ma znaczenia – liczy się wyłącznie liczba zgromadzo-
nych punktów przez kandydata.

Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci sied-
mioletnie (urodzone w roczniku 2016), które zamieszku-
ją gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zo-
stać zapisane dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 
2017), które w roku szkolnym 2022/2023 realizowały wy-
chowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości 
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzie-
ci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgod-
nie z miejscem zamieszkania i przyjmowani są do niej na 
podstawie zgłoszenia w systemie rekrutacji, które jest jed-
nocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym 
celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym 
systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodo-
wą. W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą ob-
wodową należy złożyć wniosek wraz z załącznikami okre-
ślonymi w kryteriach rekrutacyjnych. Można wskazać mak-
symalnie trzy szkoły.
Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od siódmego 
roku życia do ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej. 
 
Dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2017) mogą od-
być roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach 
lub szkołach podstawowych tzw. „zerówkach”. Na terenie 
gminy Kąty Wrocławskie oddziały przedszkolne w szko-
łach podstawowych tzw. „zerówki” funkcjonują w nastę-
pujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie.
 
Dzieci czteroletnie (urodzone w roczniku 2019) i pięcio-
letnie (urodzone w roczniku 2018) mogą zmienić przed-
szkole – obowiązuje rekrutacja.
Dzieci trzyletnie (urodzone w roczniku 2020) rozpoczyna-
ją wychowanie przedszkolne.
Rekrutacji do gminnego żłobka podlegają dzieci, które na 
dzień 1 września 2023 roku ukończyły lub ukończą co naj-
mniej 20 tydzień życia.
 
Pełna oferta placówek, szczegółowy harmonogram rekru-
tacji oraz kryteria rekrutacyjne dostępne będą na stronie 
elektronicznej rekrutacji - https://rekrutacje-katywroc-
lawskie.pzo.edu.pl
 
Zarządzenie nr 1345/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ką-
ty Wrocławskie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie okre-
ślenia harmonogramu czynności postępowania rekruta-
cyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także ter-
miny składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 
do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przed-
szkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie
https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/zarzadzenie-nr-
-1345-2023-burmistrza-miasta-i-gminy-katy-wroclawskie-
-z-dnia-18-stycznia-2023r-w

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

I SZKOLNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Deklaracje o kontynuacji realizacji wychowania przedszkolnego w placówce: 6 – 10 marca 2023 r.

HARMONORAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO GMINNEGO ŻŁOBKA „SKRZAT” W KĄTACH WROCŁAWSKICH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub szkolnego oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2023 r. godzina 10.00  
do 24 marca 2023 r. godzina 15.00

od 5 czerwca 2023 r. godzina 10.00  
do 7 czerwca 2023 r. godzina 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkolnego oddziału przedszkolnego i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 marca 2023 r.  
do 11 kwietnia 2023 r.

od 8 czerwca 2023 r   
do 14 czerwca 2023 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14 kwietnia 2023 r. 16 czerwca 2023 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do 21 kwietnia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 kwietnia 2023 r. 27 czerwca 2023 r.

6. Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7. Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia 3 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie  
odmowy przyjęcia

3 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie  
odmowy przyjęcia

8. Złożenie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

9. Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 3 dni od dnia otrzymania odwołania od rodzica/
opiekuna prawnego

3 dni od dnia otrzymania odwołania od rodzica/
opiekuna prawnego
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przyjęcia

3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

9. Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 3 dni od dnia otrzymania odwołania od rodzica/
opiekuna prawnego

3 dni od dnia otrzymania odwołania od rodzica/
opiekuna prawnego

Terminy Zadania

od 06 marca 2023 r. do 10 marca 2023 r. Rodzice dziecka potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług żłobka poprzez złożenie woli kontynuacji na rok szkolny 2023/2024.

REKRUTACJA – SKŁADANIE WNIOSKÓW

od 13 marca 2023 r. godzina 10.00  
do 24 marca 2023 r. godzina 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium.

od 27 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r. Weryfikacja wniosków

14 kwietnia 2023 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 17 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. Podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do żłobka na rok szkolny 2023/2024. Podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka.
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Słowiański wiatr  
w żaglach

Zespół muzyki Polskiej MOKOSZA jest dobrze znany i ceniony wśród lokalnej publiczności. Nie wszyscy jednak wiedzą,  
że MOKOSZA jest doceniana również na arenie ogólnopolskiej. Właśnie ukazała się płyta "NOC KUPAŁY. ZAKAZANE ŚWIĘTO", 

która dostępna jest w wersji tradycyjnej oraz w serwisie Youtube. 
  O tym, jak ważna jest rola muzyki w życiu człowieka, o tradycjach we współczesnym świecie i o wielkiej miłości do folkloru  
rozmawiamy z panią Iwoną Leroch, współzałożycielką Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA i tegoroczną zdobywczynią tytułu 

„Osobowość Roku” w kategorii Kultura plebiscytu Gazety Wrocławskiej.

- Oficjalne początki zespołu sięgają 2009 roku. Oboje 
z mężem (Piotr Leroch, współzałożyciel zespołu MOKO-
SZA) macie Państwo akademickie wykształcenie mu-
zyczne – co sprawiło, że z szerokiego wachlarza świa-
towej muzyki zdecydowali się Państwo właśnie na pol-
skie, słowiańskie brzmienia? A może z decyzją o zało-
żeniu MOKOSZY wiąże się jakieś ważne wydarzenie?
Do założenia zespołu skłoniła nas tęsknota za muzyką. Po 
wieloletniej pracy w filharmonii jako muzycy soliści, zde-
cydowaliśmy się na odejście. Przez pierwszy rok w ogó-
le nie graliśmy i zaczęło nam tego bardzo brakować. Za-
równo mąż jak i ja od dziecka zajmowaliśmy się muzy-

ką, więc można powiedzieć, że czuliśmy się jak ryby wy-
ciągnięte z wody. Pierwszą próbę prowadzenia zespołu 
folklorystycznego podjęliśmy w Mietkowie. Po kilku latach 
mój mąż, Piotr, wpadł na pomysł by spróbować stworzyć 
nowy zespół w Kątach Wrocławskich. 

Było dla nas oczywiste, że będziemy zajmować się mu-
zyką polską. Jesteśmy Polakami, Słowianami. Przyczyn-
kiem do założenia MOKOSZY był nasz patriotyzm, nasze 
zainteresowanie Słowiańszczyzną, ale też wielkie ubole-
wanie nad zalewającą nas popkulturą oraz nad tym, że 
jako naród jesteśmy wpatrzeni w kulturę anglosaską i za-
tracamy naszą kulturę, nasze zwyczaje, tradycje, muzykę.
 - Cykl autorskich zajęć "NAZYWAM SIĘ CHOPIN. FRYDE-
RYK CHOPIN!" i „MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU”, został bar-
dzo pozytywnie przyjęty i cieszy się olbrzymią popular-

nością wśród młodych uczestników oraz ich rodziców. 
Skąd pomysł na, wydawać by się mogło, ryzykowną te-
matykę dla nieobowiązkowych zajęć? 
Ten pomysł był w nas od dawna, ale dopiero teraz tra-
fił na podatny grunt w osobie dyrektora GOKiS – Paw-
ła Wybierały, zyskaliśmy wiatr w żagle. Bardzo leży nam 
na sercu propagowanie tzw. kultury wysokiej i mimo, że 
muzyki klasycznej nie znajdziemy na listach przebojów, 
to jest na nią olbrzymie zapotrzebowanie. Ciepłe przy-
jęcie naszych zajęć jest na to świetnym dowodem, dla-
tego 5 marca ruszamy z kolejnym projektem – „PORAN-
KIEM MUZYCZNYM”.

- Wiele publikacji naukowych podkreśla rolę muzyki 
w procesie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzie-
ży. Jednak preferencje muzyczne zdominowała szero-
ko pojęta muzyka rozrywkowa, która niejednokrotnie 
nie stroni od tematów kontrowersyjnych lub nieodpo-
wiednich dla dopiero rozwijających swoją wrażliwość 
słuchaczy. Czy zauważyła Pani zmiany wśród dzieci, któ-
re regularnie brały udział w zajęciach?
Jestem przekonana, że jeśli będziemy dzieci oswajać 
z muzyką klasyczną, to wiele z nich zauroczy się jej pięk-
nem, różnorodnością. Dla nas to wielka radość, gdy roz-
mawiamy z rodzicami dzieci, które po naszych audycjach 
zaczęły szukać informacji o muzyce Chopina i zachęcać 
ich do wspólnego słuchania. Miło nam słyszeć, że przy-
czyniliśmy się do poranków nie z radiem w tle, ale z mu-

zyką klasyczną. Niektórym dzieciom łatwiej jest kontro-
lować emocje, uspokajać się przy spokojnych, „lekkich” 
dźwiękach. Wpływ muzyki jest nie do przecenienia – to 
myślenie abstrakcyjne, to wrażliwość, koncentracja, wy-
obraźnia, a dla uczących się gry na instrumencie to tak-
że odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z po-
myłkami, opanowanie „tu i teraz”.

- MOKOSZA jest zespołem muzyki Polskiej. W Państwa 
twórczości słychać jednak wiele odniesień muzycznych 
kojarzonych z innymi krajami. Czy często spotykają się 
Państwo z zaskoczeniem słuchaczy? 
Nasza muzyka jest zdecydowanie polska. Wszystkie utwory 
są opracowane przez mojego męża, Piotra Lerocha, a na 
płycie „NOC KUPAŁY. ZAKAZANE ŚWIĘTO”, która właśnie 
ma swoją premierę, są wyłącznie jego autorskie kompo-
zycje. Można odnieść wrażenie, że momentami pobrzmie-
wa czeska, rosyjska czy bałkańska muzyka, jakieś obce ryt-
my, a jest to po prostu muzyka słowiańska, nasza, polska. 
Słuchaczy zaskakuje często archaiczne brzmienie naszych 
utworów, jest to zabieg celowy. MOKOSZY znacznie bliżej 
jest do tzw. muzyki poważnej niż do jakiejkolwiek innej.

- Od niedawna słuchacze mają możliwość poznania 
nowych twarzy MOKOSZY: „trio MOKOSZOWE”, „MO-
KOSZA rozrywkowo” i „MOKOSZA kameralnie”. Proszę 
zdradzić, jak przy tak napiętym harmonogramie arty-
stycznym znajduje Pani czas również na koncerty i za-
jęcia dla dzieci?
Wydaje mi się, że intensywny tryb życia to znak naszych 
czasów. Robiąc to, co się kocha rośnie apetyt na więcej. 
Dlatego, gdy pojawiło się zapotrzebowanie na inne for-
maty chętnie podjęliśmy się tego wyzwania! TRIO MO-
KOSZA to muzyka poważna – Chopin, Moniuszko, Szy-
manowski, MOKOSZA KAMERALNIE to mniejszy skład ze-
społu, najczęściej kwartet i muzyka poważna. MOKOSZA 
ROZRYWKOWO to znane, piękne polskie przeboje w au-
torskich aranżacjach. 
 
- Zdobyła Pani tytuł „Osobowość roku” w kategorii Kul-
tura tegorocznego plebiscytu Gazety Wrocławskiej. Ser-
decznie gratulujemy! Jest to niewątpliwie dowód popu-
larności i sukcesu na polu artystycznym. W ostatnich 
latach tych „dowodów” było jednak więcej...
Przyznam, że nominacja do „Osobowości Roku” była dla 
mnie zaskoczeniem. Jest mi niezmiernie miło, że ktoś za-
uważył i docenił moją rolę, zwłaszcza że MOKOSZA koja-
rzy się głownie z moim mężem, który nasze koncerty pro-
wadzi. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Jest to sukces, 
który dzielę ze wspaniałymi, utalentowanymi muzykami 
MOKOSZY, bo pracowaliśmy na niego wspólnie. Przyznam 
nieskromnie, że w ostatnich latach spotkało nas kilka rów-
nie miłych niespodzianek. Jako zespół zostaliśmy uhono-
rowani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, występowali-
śmy też (jako jedyny zespół spoza Warszawy) na zorga-
nizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej koncercie „Wiwat Moniuszko!” na dziedziń-
cu Pałacu Prezydenckiego, dane nam było występować 
w wielu szacownych salach, na prestiżowych imprezach. 

- W takim razie życzymy niekończącej się energii do dal-
szego działania! Dziękuję za rozmowę. 

WYWIAD 5

Iwona Leroch, fot. N. Saracyn

Dla Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA rok 2022 był bardzo pomyślny. Zespół wielokrotnie występował dla mieszkańców naszej Gminy 
oraz reprezentował Kąty Wrocławskie w całej Polsce (m.in. w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu). Na prawie 60 koncertów złożyło się aż 35 
z cyklu "NAZYWAM SIĘ CHOPIN. FRYDERYK CHOPIN!" Ten bezprecedensowy, autorski cykl cieszy się ogromną popularnością. Również 
projekt „MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU”, który ma na celu zapoznanie najmłodszych z muzyką klasyczną zyskał stałe grono sympatyków. 
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Marzenia się 
spełniają! 

„Rozwijać w sobie umiłowanie do nauki, kultury fizycznej oraz drugiego człowieka” - 
przysięgę tej treści złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Małkowicach podczas uro-
czystego otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Dotychczas miejscem zajęć 
wychowania fizycznego była sala lekcyjna lub korytarz przez co realizowanie programu 
zajęć było mocno utrudnione. Na spełnienie marzeń o sali gimnastycznej mieszkańcy 
Małkowic czekali ponad 75 lat. 
9 lutego 2023 r. to wyjątkowa data w historii Małkowic. Po latach 
oczekiwań przy Szkole Podstawowej została oddana do użyt-
ku nowo wybudowana, pełnowymiarowa sala gimnastyczna.

Na ceremonię uroczystego otwarcia zaproszono m.in.: 
Wojewodę Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Staro-
stę Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego, Burmistrza 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Juliana Żygadło, Burmi-
strza gminy partnerskiej Żerków Michała Surmę a także Wi-
zytator Kuratorium Dolnośląskiego Agnieszkę Kuczmowską 
i przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach.

Uroczystość rozpoczęto od symbolicznego przecięcia 
wstęgi przez Wojewodę Dolnośląskiego Jarosława Obrem-
skiego, Starostę Powiatu Wrocławskiego Romana Potoc-
kiego, Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julia-
na Żygadło, Przewodniczącą Rady Miejskiej Annę Skór-
czak, dyrektor Zespołu Jednostek Oświatowych Agniesz-
kę Górską, Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Wróblewskie-
go oraz przedstawiciela firmy TURPIS – wykonawcy inwe-
stycji. Następnie sala została poświęcona przez probosz-
cza parafii pw. Trójcy Świętej ks. Roberta Gromadzkiego.

„Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj wspólnie świę-
tować otwarcie tej wspaniałej inwestycji, która, mam nadzie-
ję, będzie długo służyła naszemu wspólnemu pożytkowi. Jest 
dla mnie ogromną przyjemnością i zaszczytem móc się dzi-
siaj z Państwem spotkać, świętować wspólny sukces, by po 
raz kolejny zamiast słów, przemówiły czyny!” powiedziała 
prowadząca uroczystość pani dyr. Iwona Iwanków otwie-
rając zarazem część artystyczną. 

Dzieci przygotowały bardzo bogaty program. Ucznio-
wie i uczennice klas 4-8 odtańczyli Poloneza, młodzi litera-
ci recytowali autorskie wiersze oraz "Odę do sportu” Pier-
re de Coubertina. Zgromadzeni goście mogli również wy-
słuchać piosenki „Nic dwa razy” w wykonaniu uczniów klas 
3-8 (szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie Mistrzy-
ni Szymborska) oraz piosenki „Jedziemy po medale!” w ra-
dosnej interpretacji dzieci z klas 0-3. Zerówkowicze skra-
dli serca widowni pokazem „zimowej poleczki” i „titi titi”. 

Na zakończenie z pokazem audiowizualnym wystąpili 
uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sadkowie.
By uczniowie śmiało i godnie reprezentowali Szkołę i Gmi-
nę w zawodach i rozgrywkach sportowych, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło przekazał pił-
ki do gry w koszykówkę oraz zestaw sportowych koszulek 
i spodenek z logotypem Gminy.

Zimowa Poleczka

Audiowizualny pokaz uczniów z ZSP w Sadkowie

Zimowa Poleczka w wykonaniu najmłodszych uczniów

Piosenka „Jedziemy po medale”

Moja szkoła,  
mój świat
Mała szkoła we wsi Małkowice,
Uczył się w niej dziadek i moi rodzice.
Teraz ja się uczę i zdobywam świat,
Jest tłoczno, jest gwarnie i trwam siedem lat.

Jest biologia, matma i fizyka,
Ale potrzebna też jest gimnastyka!
Ktoś, coś pomyślał, w gminie podpisali,
I nowiutką salę nam wybudowali.

Nie straszny nam śnieg i brzydka pogoda,
Wszyscy ćwiczą, jest rywalizacja i zgoda.
Zdobędziemy puchary i wszystkie medale,
Niech inni zobaczą, że my nie gorsi wcale!

Dziękujemy wszystkim za inwestycję w dzieci,
Niech zawsze słonko ciepło dla nich świeci.
Cieszą się rodzice, że w szkole sport dominuje,
Dziecko radosne i wcale nie choruje.

Dominik Szeląg, uczeń klasy 7

Uczniowie M. Zych, K. Kucharski, H. Górska, K. Maj podczas recytacji Ody do sportu

Symboliczne przecięcie wstęgi

Dyr. Iwona IwankówUczniowie SP w Małkowicach prezentują koszulki i piłki do koszykówki

Polonez w wykonaniu uczniów klas 4-8

Audiowizualny pokaz uczniów z ZSP w Sadkowie
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SzatniaSala do ćwiczeń korekcyjnych.jpg

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian ŻygadłoW uroczystości udział wzięła delegacja z partnerskiej gminy Żerków

Budynek ogrzewany jest zestawem pomp ciepła Nowoczesny sprzęt w sali gimnastycznej

Sanitariaty przy szatni męskiej

Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski

Kilka słów o inwestycji
W budynku oprócz sali gimnastycznej wraz z magazyn-
kiem na sprzęt sportowy, znajdują się: szatnie dla dziew-
cząt i chłopców wraz z zapleczami sanitarnymi, WC dla nie-
pełnosprawnych, szatnia trenera wraz z sanitariatem, sa-
la do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie techniczne. 
Sala gimnastyczna została wyposażona w kosze do koszy-
kówki, bramki do piłki ręcznej, siatki ochronne, siatki do gier, 
drabinki, ławki, tablice wyników i zestaw nagłośnieniowy. 
Sala do ćwiczeń korekcyjnych została wyposażona w dra-
binki, lustro z poręczą do ćwiczeń i „Magiczny Dywan” - in-

teraktywną pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, 
gier i zabaw ruchowych. 

Budynek został wyposażony w system wentylacji mecha-
nicznej, a ogrzewany jest zestawem pomp ciepła. Obiekt 
został podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej, a woda deszczowa jest magazynowana w zbiorniku 
i będzie pożytkowana do podlewania terenów zielonych. 
Przed obiektem powstał oświetlony parking a między bu-
dynkiem szkoły i salą został wykonany ciąg komunikacyjny. 

Umowa na budowę pełnowymiarowej przyszkolnej sali 
gimnastycznej została podpisana 18.03.2022 r. Realizator 
inwestycji, firma Turpis sp. z o.o. sp. k. z Wrocławia, zobo-
wiązał się do zakończenia robót budowlanych wraz z uzy-
skaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie 
12 miesięcy. Tym bardziej cieszy, że dzieci mogą korzystać 
z nowej sali ponad miesiąc wcześniej.

Na realizację inwestycji Gmina Kąty Wrocławskie otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie 1.000.486,08 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Spotkanie  
z kobietą z pasją
11 lutego, w mroźny, zimowy wieczór Regionalną Izbę Pa-
mięci odwiedził gość specjalny - Joanna Mostowska, podróż-
niczka, od niedawna mieszkanka Kątów Wrocławskich. By-
ła to niezwykła okazja, żeby poznać inspirujące pasje Joan-
ny – podróże przez Indie i Tybet (około 3500 kilometrów), 
wędrówki na nartach w Arktyce) i długodystansowe biegi, 
m.in. bieg na 500 km głównym szlakiem beskidzkim. Cało-
ści dopełniły fotografie z wypraw i opowieści o przygodach 
(niektóre całkiem sensacyjne!), pokonywaniu własnych sła-
bości, nie tylko tych psychicznych, ale i fizycznych –śnież-
nej ślepoty, obolałych stóp, na których nie sposób stanąć, 
czy po prostu zmęczenia, podczas trwającego osiem dni 
biegu. Zgromadzona w Izbie publiczność dowiedziała się 
również, jak się śpi pod namiotem w temperaturze minus 
czterdzieści stopni oraz jak zimne noce bywają w Tybecie.
Zdaniem Joanny siła często tkwi w słabości, nie trzeba żad-
nych nadludzkich mocy, żeby dotrzeć do założonego wcze-
śniej celu. Sama wielokrotnie przeżywała kryzysy, mimo to 
jednak nigdy się nie poddała.
Dziękujemy wspaniałej publiczności, która nie tylko z uwa-
gą wysłuchała historii, ale i zadawała mnóstwo pytań. Jo-
annie zaś gratulujemy wewnętrznej siły i życzymy kolej-
nych wyzwań.

MK, Regionalna Izba Pamięci

Warsztaty 
rękodzielnicze 
w Izbie Pamięci
12 stycznia odbyły się w Regionalnej Izbie Pamięci pierwsze, 
tegoroczne warsztaty rękodzieła, nawiązujące do zgorma-
dzonych w Izbie zbiorów. Tym razem niezastąpiona Małgo-
rzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody uczyła dzieci i mło-
dzież tkania na krosnach stołowych. Uczestnicy świetnie 
opanowali technikę tkania, a efektem ich prac były piękne 
podkładki. 9 lutego natomiast tematem warsztatów ręko-
dzielniczych była makrama – znana od starożytności sztu-
ka wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów czy szydeł-
ka. Małgorzata Hercuń pokazała uczestniczkom podsta-
wowe sploty i nauczyła techniki zaplatania węzłów. Każda 
z Pań miała możliwość zapleść własną ozdobną makramę. 
Powstały naprawdę piękne i starannie wykonane dzieła. 

MK, Regionalna Izba Pamięci

187 rocznica poświęcenia  
dawnego kościoła ewangelickiego 
19 stycznia 1836 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie ko-
ścioła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich.
Kościół ewangelicki św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich 
wzniesiony został w latach 1834-1836, wg projektu K. F. 
Schinkla. Pracami budowlanymi kierował wrocławski ar-
chitekt A. G. Frey, który projektował także nieistniejący 
ołtarz ambonowy. Fasadę zdobiły żeliwne reliefowe tabli-
ce wykonane przez C. A. Mächtiga, projektowane przez 
K. F. Schinkla. 

Funkcje sakralne przestał pełnić po 1945 roku, został 
przekształcony w budynek usługowy. W roku 1975 
wnętrze obiektu zostało gruntowanie przebudowane 
na sklep, z usunięciem empor i podziałem przestrzeni 
na dwie kondygnacje. Powiększono także otwory okien-
ne w elewacji.
Obecnie w budynku pod adresem Rynek 2 znajdu-
je się Gminna Biblioteka Publiczna oraz Regionalna 
Izba Pamięci.

Signum  
Polonicum  
z wizytą 
u szabelnika
Stowarzyszenie Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum od-
wiedziło Zbigniewa Juszkiewicza – legendę polskiej sztuki wy-
robu oręża – szabelnika i płatnerza. Efektem wizyty jest na-
granie arcyciekawych rozmów, w których zawarte są szcze-
gółowe informacje dotyczące zarówno budowy szabli, ewo-
lucji elementów rękojeści, sposobu wykuwania głowni, wyro-
bu, dopasowywania i oprawiania rękojeści, używanych ma-
teriałów, ozdabiania całej broni - wszystko bogato ilustro-
wane przykładami gotowych już dzieł, elementów w trak-
cie tworzenia oraz dziesiątkami modeli. Pan Zbigniew wy-
znaje zasadę, że nie może wykuć dobrej szabli ten, kto sam 
nie zna podstaw jej używania (w przypadku jeźdźca zaży-
wającego szabli - również używania jej z konia). Pół wieku 
jazdy konno i ćwiczenia szabli, pałasza, koncerza, kopii hu-
sarskiej, czterdzieści lat kowalstwa, spotkania z użytkowni-
kami szabli z całego kraju oraz z Polonusami z całego świa-
ta zaowocowały przepięknymi historiami. 
Najnowszy odcinek „Rzeczy o szabli” - relacji z wizyty u sza-
belnika – jest już dostępny na kanale Youtube „With Re-
spect To The Sabre”.

1.  Ta miejscowość zyskała nową salę 
gimnastyczną

2. ... muzyczny, nowy cykl zajęć w GOKiS
3.  Reprezentacja gminy w tej dyscyplinie 

sportowej przywiozła medale z Los 
Angeles

4. Np. dochodowy, VAT lub akcyza
5.  Rodzaj powszechnego głosowania,  

np. na „Osobowość Roku”
6.  Nocny ptak, drapieżnik, mieszka 

w parku w Kątach Wrocławskich
7.  Zostały tam zamontowane nowe, 

energooszczędne lampy

KRZYŻÓWKA

Efekty warsztatów rękodzielniczych, fot. RIP

Signum Polonicum z wizytą u szabelnika

Joanna Mostowska podczas jednej z wypraw, fot. Archiwum prywatne

Dzieje jednej miłości
Była ona 
i był on

Obca – ona, obcy – on.
Byli sobie obcy.

Słońce jak zawsze wschodziło i zachodziło,
Księżyc srebrzysty rósł i malał,

Aż kiedyś słońce nie zaszło
i razem z księżycem 

rozświetliły ziemię jak nigdy.
Wtedy po ich złoto-srebrzystych promieniach

zeszła na nich miłość.
Ona pokochała i on pokochał

jak nikt nikogo przedtem.
Była radość

bo przybyła jeszcze jedna
wielka miłość na ziemi.

Stanisław Mróz

KĄCIK POETYCKI
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2

1
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Ogólnopolskie Zimowe Spotkania 
Taneczne w GOKiS 
4 lutego sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Kątach Wrocławskich była najbardziej roztań-
czonym miejscem w naszej Gminie, a to za sprawą blisko 
pięciuset tancerzy którzy przybyli do nas z różnych stron 
Polski aby zaprezentować swoje taneczne talenty pod-
czas XXII Ogólnopolskich Zimowych Spotkań Tanecznych.
Jury w składzie: Jacek Owczarek, Magdalena Rostkowska, 
Patryk Gorzkiewicz oceniło blisko 140 występów w wyko-
naniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych w czterech katego-
riach tanecznych: Solo Show, Duet Show, Formacje Show 
i Me against the music oraz czterech kategoriach wieko-
wych: do 10 lat, 11-15 lat, 16-30 lat oraz powyżej 30 lat.
Turniej rozpoczął się o godzinie 10:00 i był podzielony na 
trzy bloki. Każdy z nich dostarczył wiele wrażeń, wzruszeń 
i emocji. Piękne stroje i w szczegółach dopracowane cho-
reografie zachwycały. W przerwach między blokami uczest-
nicy mieli okazję do wspólnej zabawy. P.H.U. Max-Pol Pa-
weł Bilski ufundował dla wszystkich pożywną zupę. 
Zwycięzcy tanecznych zmagań otrzymali nagrody pienięż-
ne oraz statuetki Hand Made które wręczyli im Burmistrz 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło, Zastęp-
ca Burmistrza Krzysztof Wróblewski oraz szanowne Jury. 
Zostały również przyznane wyróżnienia i nagrody specjal-
ne w formie gadżetów. Dla wszystkich uczestników przy-

gotowano dyplomy i worko-plecaki z logiem wydarzenia.  
Za profesjonalne zdjęcia dziękujemy panu Jackowi z Fo-
tografia WJAMM.

Sukces uczestniczek Studia 
Kreacji Muzycznej GOKiS
10 lutego w Korfantowie odbyła się IX edycja Wojewódz-
kiego Festiwalu Piosenek Czesława Niemena. Jury doce-
niło występy mieszkanek gminy Kąty Wrocławskie, nagra-
dzając je w kategoriach: 
soliści kl. 1-8:

I miejsce - Anna Trytko w piosence "Nigdy się nie dowiesz" 
III miejsce - Michalina Szydłowska w piosence "Dziwny 
jest ten świat". 

oraz zespoły kl. 1-8
I miejsce - duet Ania i Emilka Trytko w piosence "Pło-
nąca stodoła" 

Aranżacje muzyczne: instruktor Dariusz Orłowski 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

Zimowe aktywności kulturalne
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie zwalnia tempa nawet zimą! W szczelnie wypełnionym zajęciami grafiku  

nie zabrakło miejsca na pomaganie. Zebrane środki zostały przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Na ten właśnie cel zostało przeznaczone wpisowe z Wiel-
kich Kolorowych Rozgrywek Sportowych.
Uczestnicy w każdym wieku mogli rywalizować ze sobą 
grając w szachy, warcaby, piłkarzyki, tenis stołowy i rzut-
ki. Rywalizacje toczyły się z prawdziwie sportowym za-
cięciem, a kibicom nie brakowało emocji. Jedyne pytanie 
brzmi: kiedy rewanż? 
Niedziela, 15 stycznia rozpoczęła wyczekiwany z niecier-
pliwością przez dzieci i dorosłych nowy sezon zajęć z cy-
klu „Fajni!kulturalni!” Na scenie swoje talenty w między-
pokoleniowym duecie zaprezentowali: Jeremi Błoński - 
wschodząca gwiazda polskiej muzyki oraz Marta Mrajska 
- artystka malarka. Barwny, artystyczny świat uwiecznio-
ny na płótnie rewelacyjnie komponował się z dźwiękami 
muzyki tworząc niepowtarzalną aurę. Kolejne spotkanie 
z cyklu już niedługo!

Święto Babci i Dziadka w smoleckim GOKiSie obchodzone 
było, jak zawsze, z przytupem!
Na rozgrzewkę przygotowane zostały „stylowe warsztaty 
modowe” po których na wystrojonych gości czekały sza-
leństwa na parkiecie – „Międzypokoleniowy Bal Maskowy”. 
Szyk, klasa i dobry humor - babcie, dziadkowie i wnuczęta 
przetańczyli cały sobotni wieczór!
22 stycznia do Smolca przyjechał najprawdziwszy teatr la-
lek! Dzieci miały okazję podziwiać mądry i zabawny spek-
takl „Zaczarowane okulary”. Cały dochód ze sprzedaży bi-
letów został przekazany na rzecz 31. finału WOŚP. 
Również spektakl „Poczekalnia” w wykonaniu aktorów GO-
KiSowego Teatru Na Peronie odbył się z myślą o zbiórce 
„największej orkiestry świata”.
29 stycznia w całej Polsce odbył się 31. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Dzień był mroźny, ale moc atrakcji podgrzewała atmosfe-
rę! W świetlicy wiejskiej nie było czasu na nudę: występy 
taneczne, wokalne, pokaz walki samurajów kendo, pokaz 
pierwszej psiej pomocy, koncerty: rapu alternatywnego 
ISHO i DAWID SERIO oraz hardrockowego zespołu eXtrio, 
rajska wyspa animacji, kolorowa strefa dziecka, szachy, 
warcaby, barber, makijażystka, bransoletki przyjaźni, war-
koczyki, WOŚPowa fotobudka. 
Przed GOKiSową filią w Smolcu na chętnych do wspólne-
go zdjęcia czekały gustownie uczesane alpaki-przytula-
ki z „Krainy alpak”. Pokaz kulinarny przy grillu- lokomoty-
wie dał Tomasz Sochacki z programu „Europa na widelcu”, 
a dzień zwieńczyło tradycyjne światełko do nieba, sakso-
fon show i dj Muszka.
Kwota, jaką udało się zebrać to 149 491,04! 

Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne, fot. WJAMM

Aktorzy GOKiSowego Teatru Na Peronie, fot. GOKiS Wielkie Kolorowe Rozgrywki Sportowe, fot. GOKiS

Teatr lalek, fot. GOKiS

Julia Hasiuk z Jury, Burmistrzem J. Żygadło i Zastępcą K. Wróblewskim, fot. WJAMM

Międzypokoleniowy Bal Maskowy, fot. GOKiS

Uczestniczki Studia Kreacji Muzycznej GOKiS, fot. GOKiS
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Karnawałowy  
Bal Przebierańców 
w Pełcznicy
12 lutego w świetlicy wiejskiej w Pełcznicy odbył się Karnawałowy Bal 
Przebierańców dla dzieci. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu miesz-
kańców i przy pomocy p. Sołtys oraz Rady Sołeckiej udało się zor-
ganizować pełną atrakcji zabawę taneczną. Prawie 60 dzieci bawiło 
się przy dźwiękach muzyki tanecznej DJ Misia i brało udział w grach 
i zabawach pod opieką animatorki Natalii. Największym powodze-
niem cieszyło się koło fortuny ze słodkimi nagrodami ufundowany-
mi przez sponsora. Na szczęście zdrowe babeczki i owoce również 
szybko znikały ze stolików!
Dla najmłodszych uczestników balu przygotowany został „bezpiecz-
ny kącik”, tak by wszyscy mogli się bawić wedle własnych możliwo-
ści. Karnawałowy Bal Przebierańców sprawił ogromną radość dzie-
ciom, a jego organizacja dała dorosłym okazję do integracji i lepsze-
go zapoznania się z sąsiadami. Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do wspólnego sukcesu!

Rodzice dzieciom
10 lutego 2023 roku w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ką-
tach Wrocławskich miało miejsce szczególne wydarzenie. 
Rada Rodziców rozpoczęła nowy projekt skierowany do 
najmłodszych. Na scenie przedszkola pojawili się: Dziadek, 
Babcia, Pies, Kurka, Bociek, Gąska, Wnuczek, Kicia, Żabka, 
Kawka. W rolę aktorów wcielili się rodzice naszych przed-
szkolaków, którzy z pomocą pracowników przedszkola 
przygotowali cały występ, oprawę muzyczną, scenografię 

oraz kostiumy. Najwięcej śmiechu było oczywiście, kiedy 
wszyscy Rodzice poupadali na scenę na koniec insceniza-
cji, zgodnie z tekstem Juliana Tuwima. Dorośli zaśpiewali 
także piosenkę: "Stary dziadek farmę miał". Dumne dzie-
ci oklaskiwały artystów, a dyrekcja podziękowała za fan-
tastyczne przedsięwzięcie, które jest przykładem wzoro-
wej współpracy Rodziców z Przedszkolem. Gościem spe-
cjalnym była Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich pani Krystyna Lisiecka, która, podobnie jak 
publiczność, oklaskiwała wykonawców.

Zespół ds. Promocji Przedszkola Przedstawienie „Rzepka”, fot. ZDPP

Koło fortuny, fot. arch. prywatne

TERMIN NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE

06.03.2023
16:30

Poniedziałkowe poczytajki- zajęcia
dla dzieci w wieku 3-5 lat

Biblioteka w Kątach Wrocławskich, 
Rynek 2

07.03.2023
17:00

Muzyczny Wehikuł Czasu zajęcia
dla dzieci w wieku 6-12 lat

Biblioteka w Kątach Wrocławskich, 
Rynek 2

08.03.2023
16:00

Strefa gier planszowych- zajęcia
dla dzieci w wieku 7-12 lat

Biblioteka w Kątach Wrocławskich, 
Rynek 2

08.03.2023
18:30

Lego boost- warsztaty z robotyki
dla dzieci w wieku 6-10 lat

Biblioteka w Kątach Wrocławskich, 
Rynek 2

11.03.2023
10:00

Mecz piłki ręcznej 
kategoria Młodziczka

Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie

11.03.2023
18:00 Mecz III ligi piłki ręcznej Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie

11.03.2023 Dzień Kobiet i Mężczyzn Filia GOKiS Smolec, ul. Dworcowa 4

12.03.2023
9:00 Turniej Koszykówki Dzieci Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie

13.03.2023
16:30

Poniedziałkowe poczytajki zajęcia
dla dzieci w wieku 3-5 lat

Biblioteka w Kątach Wrocławskich, 
Rynek 2

13.03.2023
16:30

Porozmawiajmy o …, zajęcia dla
dzieci z książką + warsztaty

Biblioteka filia Smolec, ul. Główna 47
 

15.03.2023
16:30

Z baśnią przez świat - warsztaty
dla dzieci w wieku 9-12 lat

Biblioteka w Kątach Wrocławskich, 
Rynek 2

16.03.2023
17:00 Warsztaty String-Art dla dzieci Regionalna Izba Pamięci, 

Rynek 2, Kąty Wrocławskie

18.03.2023
16:00 Mecz II ligi koszykówki Mężczyzn Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie

18.03.2023 Warsztaty lalkarskie dla dzieci Filia GOKiS Smolec, ul. Dworcowa 4

19.03.2023
17:00

Mecz I ligi koszykówki Kobiet Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie

Marcowe atrakcje 
w Gminie Kąty Wrocławskie
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Józef Tracz trenerem 
Kadry Narodowej 
w zapasach klasycznych
Józef Tracz, członek zarządu ds. sportu w klubie UKS Tygrysy 
został trenerem Kadry Narodowej w zapasach klasycznych. 
Pan Józef Tracz to wielokrotny medalista olimpijski, medali-
sta Mistrzostw Świata i Europy w zapasach klasycznych. Od 
wielu lat jest członkiem zarządu ds. sportu w zapaśniczym 
klubie UKS Tygrysy Kąty Wrocławskie i pełni tę funkcję spo-
łecznie. To między innymi dzięki współpracy z trenerem Hie-
ronimem Kurysiem udało się wychować tylu medalistów Mi-
strzostw Polski i uczestników Mistrzostw Europy i Mistrzostw 
Świata z Dawidem Klimkiem (zdobywca tytułu Mistrza Eu-
ropy) na czele. Panie Józefie życzymy owocnej pracy i dużo 
sukcesów z Kadrą Narodową Zapaśników.

K. Cichowska 

Jaguars w pierwszej lidze  
i z nowym trenerem 
Do sztabu szkoleniowego na sezon 2023 jako trener linii ofensywnej dołączył Murilo Machado. 
Przygodę w Polsce rozpoczął w Panthers Wrocław gdzie rozegrał 2 sezony jako podstawowy za-
wodnik formacji ofensywnej i udzielał się jako trener Panthers Junior. Obecnie kontynuuje ka-
rierę trenerską prowadząc zespoły Panthers Minis, Panthers Junior i Jaguars Kąty Wrocławskie.
Zmagania w PFL1 drużyna Jaguars Kąty Wrocławskie rozpocznie 2 kwietnia od wyjazdo-
wego starcia z finalistą poprzednich rozgrywek Kraków Football Kings. Pierwszy mecz 
przed własną publicznością Jags rozegrają 16 kwietnia mierząc się z Warsaw Eagles. Szy-
kuje się sezon pełen futbolowych emocji. 

SPR GOKiS Kąty Wrocławskie 
znów wygrywa!
Po serii meczów wyjazdowych w sobotę 11 lutego nasi piłkarze ręczni zagrali u siebie 
mecz z KPR Wolszyniak Wolsztyn pokonując rywala 39-18. Najlepszym zawodnikiem spo-
tkania kąckiej drużyny został Paweł Furman. Sobotni mecz z drużyną Grunwald Poznań 
szczypiorniści SPR GOKiS wygrali 28 –25. Przed nami derbowy hit ligi –mecz z SPR BÓR 
Oborniki Śląskie, który odbędzie się już w sobotę 5 marca!

Kąccy karatecy na Mistrzostwach 
w Los Angeles
4 lutego w Los Angeles odbyły się Wagowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych.  
Polskę reprezentowali zawodnicy z Klubu Karate A. i S. Sypień oraz Bushi Team Sensei. 
12 osobowa ekipa wywalczyła 12 medali: 5 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe. Gminę Kąty 
Wrocławskie reprezentowało dwóch zawodników: Cezary Sypień i Mykhailo Pelikh zdo-
bywając II i I miejsce w kategorii 16-17 lat Open. 

Debiutancki sezon SPS Mountpark 
Kąty Wrocławskie zakończony 
z wysoką notą
Siatkarze SPS Mountpark Kąty Wrocławskie w swoim debiutanckim sezonie zakończy-
li rywalizację w rundzie zasadniczej I Ligi Dolnośląskiej zajmując 6 miejsce w grupie A. 
Spotkanie z KKS Jelenia Góra rozegrane 25 lutego, po zaciętej walce, zakończyło się wyni-
kiem 2:3. W marcu kąckie lwy rozegrają trzy mecze wyjazdowe by w kwietniu, na koniec 
zmagań ligowych zaprezentować się przed własną publicznością przeciwko JKS Spartakus 
Jawor i KPS Faraon Ziębice.

Zgrupowanie klubu Sportowego 
Sajkan przed Mistrzostwami Polski
Zawodnicy kickboxingu oraz taekwondo Klubu Sportowego Sajkan mieli okazję trenować 
w specjalnie przystosowanym ośrodku w Obornikach Śląskich. Wspaniałe warunki umożli-
wiły różnorodność zajęć. Ćwiczenia siłowe połączono z treningiem sztuk walk. Doskonale-
nie koordynacji, motoryki oraz wytrzymałości realizowane były również na bieżni mieszczą-
cej się obok ośrodka. Oprócz zajęć fizycznych kąccy adepci uczestniczyli w wykładzie z fi-
zjologii wysiłku prowadzonym przez Łukasza Turkiewicza (absolwenta AWF we Wrocławiu). 

Klub Sajkan w PZK
Z radością informujemy, że klub Sportowy Sajkan został oficjalnie przyjęty w poczet człon-
ków Polskiego Związku Kickboxingu. Tym samym kickboxing dołącza do kolejnych dys-
cyplin w gminie Kąty Wrocławskie, które działają w ramach struktur państwowych związ-
ków sportowych.

Klub Biegacza Kąty 
Wrocławskie przygotowuje 
się do sezonu
W ramach przygotowania do sezonu biegowego zawodni-
cy KB Kąty Wrocławskie wystartowali w „VII Toyota Biegu 
Jelcz- Laskowice”. Na dystansie 10 km mierzyło się 345 za-
wodników, w tym reprezentanci gminy Kąty Wrocławskie:

Kamil Ceglarek: zajął 3. miejsce w kategorii M-20 i 14. 
miejsce w kategorii Open.
Grzegorz Grzegorek:  zajął 5. miejsce w kategorii M-50 
i 43. miejsce w kategorii Open.
Na 5 km wystartował Marek Bańkowski zajmując 
22. miejsce w kategorii wiekowej M-40 i  91 w kate-
gorii Open. 

H. Kuryś i J. Tracz, fot. UKS Tygrysy

Kolejna wygrana SPRu, fot. GOKiS

Kąccy biegacze, fot. KB Kąty Wrocławskie Sukces młodych karateków, fot. Sypień Dojo

Młodzi wojownicy z Klubu Sajkan, fot. arch. klubu

Siatkarze SPS Mountpark Kąty Wrocławskie, fot. B. Ilnicka

Iga Walentowska 
Sportowcem Roku
Reprezentująca drużynę DIJO MAXIMUS Kąty Wrocławskie 
koszykarka Iga Walentowska została uhonorowana tytu-
łem „Sportowca Roku” w kategorii kobiet. Plebiscyt orga-
nizowany jest przez Gazetę Wrocławską a rywalizują ze so-
bą sportowcy z całego powiatu wrocławskiego. Iga zdecy-
dowanie wyróżnia się na koszykarskim parkiecie, dlatego 
cieszymy się, że została doceniona przez szersze grono ki-
biców i miłośników sportu!

Iga Walentowska z nagrodą, fot. arch. DIJO 
MAXIMUS Kąty Wrocławskie
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