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Wydział Podatków i Opłat przypomina
W związku ze wzrostem ilości odpadów komunalnych po-
wstających na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty (zmiana liczby osób za-
mieszkujących nieruchomość).
Deklarację można złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Kątach 
Wrocławskich, ul. Rynek 1 lub w Smolcu, ul. Dworcowa 4 
(budynek PKP). Istnieje również możliwość złożenia dekla-
racji elektronicznie za pośrednictwem platformy e-puap.

W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych, będących w Za-
rządzie Wspólnot Mieszkaniowych, informację o zmianie 
liczby mieszkańców należy zgłaszać do Zarządcy Wspólnoty. 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wyso-
kość opłaty zostanie naliczona w drodze decyzji po prze-
prowadzeniu postępowania podatkowego.
Przypominamy, że z dniem 01.01.2022 r. zostały nadane 
nowe indywidualne numery rachunków bankowych w opła-
cie za odpady komunalne.

Wydział Podatków i Opłat

Dlaczego warto rozliczać PIT 
w miejscu, w którym mieszkasz?
Ponad 38% z rozliczenia Twojego PITu wraca do budżetu gminy. Z pieniędzy 
tych m.in. budowane są drogi, oświetlenie, kanalizacja, tworzone są nowe miej-
sca w żłobkach, przedszkolach i szkołach, ulepszany jest transport publiczny 
i tereny rekreacyjne. 
Nie musisz być tu zameldowany! Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym 
wpiszesz aktualny adres zamieszkania, a pieniądze z Twojego podatku za-
silą budżet Twojej gminy. Dochody z podatku PIT są niezwykle ważnym 
fundamentem budżetu, bo stanowią prawie 26% wszystkich dochodów. 
Takie wsparcie gminy jest bardzo ważne.
Chcesz sprawdzić ile z Twojego PITu trafi do Gminy Kąty Wrocławskie? 
Wejdź na stronę www.pit.katywroclawskie.pl.
Pamiętaj, że masz wpływ na miejsce, w którym mieszkasz i z którego ak-
tywnie korzystasz!

URZĄD MIASTA I GMINY 

Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 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 dwor-
ca PKP przy ul. Dworcowej. Wychodząc naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom, od dnia 1 lutego 2022r. 
w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu, do Państwa 
dyspozycji dostępni są  pracownicy Wydziału Po-
datków i Opłat. 

W zakresie podatków i opłat w BOK Smolec moż-
na m.in.:

•  złożyć deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi

•  uzyskać informacje w sprawie podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego

•  otrzymać zaświadczenie w sprawie niezale-
gania/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
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Ruszyła budowa sali gimnastycznej w Małkowicach
W połowie marca podpisana została umowa na wyko-
nanie robót budowlanych w ramach zadania - Budowa 
pełnowymiarowej przyszkolnej Sali gimnastycznej w Mał-
kowicach, a z dniem 5 kwietnia ruszyły pierwsze prace 
budowlane. Za budowę pełnowymiarowej przyszkolnej 
sali gimnastycznej w Małkowicach odpowiadać będzie 
firma TURPIS z Wrocławia, a koszt inwestycji wyniesie  
4 655 550,00 zł brutto.

W ramach realizacji inwestycji powstanie obiekt o po-
wierzchni użytkowej 532,32 m2. Budynek został zaprojekto-
wany jako niepodpiwniczony o jednej kondygnacji w tech-
nologii tradycyjnej murowanej z dachem krytym blachą 

dachówkopodobną. W nowo budowanym obiekcie znaj-
dować się będą: sala gimnastyczna, szatnia trenera wraz 
z sanitariatem, magazyn sprzętu sportowego, przestrzeń 
komunikacyjna, sanitariaty damskie, męskie i dla niepeł-
nosprawnych, salka do zajęć korekcyjnych oraz pomiesz-
czenie na sprzęt porządkowy.
Docelowym sposobem ogrzewania będzie kaskada pomp 
ciepła powietrze / woda. Projekt przewiduje również wy-
konanie zagospodarowania terenu wokół sali w zakresie: 
5 miejsc parkingowych, w tym jedno dla pojazdu osób nie-
pełnosprawnych, wewnętrznej drogi dojazdowej z kostki 
betonowej, zjazdu z ul. Szkolnej, chodników i przyłącze-
niowej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. 

Kolejne wsparcie  
dla OSP
Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - OSP Smo-
lec i OSP Gniechowice otrzymały dofinansowanie na za-
kup dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
Łączna kwota dofinansowania opiewa na 940 000 zł. Jest 
to już kolejne dofinansowanie na zakup wozów strażac-
kich dla OSP z naszej gminy. 
Promesy na dofinansowanie odebrał Burmistrz Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło oraz przedstawi-
ciele OSP Smolec i OSP Gniechowice. W spotkaniu udział 
wzięli również Posłowie na Sejm RP Agnieszka Soin i Pa-
weł Hreniak wraz ze Starostą Powiatu Wrocławskiego Ro-
manem Potockim. 

Storczykowa
Ku końcowi zmierzają prace w zakresie realizacji inwesty-
cji budowy ul. Storczykowej i Różanej w Kątach Wrocław-
skich. Na obu ulicach aktualnie układana jest kostka be-
tonowa, która wykończona zostanie krawężnikami. Łącz-
na długość dróg objętych inwestycją to około 180 m. Dro-
gi objęte zadaniem obsługują bezpośrednio przyległe te-
reny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.  Umowny 
termin wykonania robót budowlanych – 07.05.2022 r. przy 
umownej wartości 482.083,74 zł.  

Ulica Krótka 
w nowej odsłonie
Zakończone zostały prace związane z przebudową ulicy 
Krótkiej w Kątach Wrocławskich. Zakres prac budowla-
nych obejmował przebudowę konstrukcji jezdni, chod-
ników oraz poboczy. Nawierzchnia jezdni została wyko-
nana z betonu asfaltowego, natomiast chodniki z kostki 
betonowej. W ramach przebudowy ul. Krótkiej wykona-
ne zostało również odwodnienie powierzchni pasa dro-
gowego poprzez wpusty uliczne.

Terminy kwalifikacji wojskowej
Informujemy, że w dniu 15 kwietnia oraz w okresie 19-22 kwietnia 2022r.  

przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla terenu Gminy Kąty Wrocławskie. 

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:

1.  Mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
2.  Mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy 

nie mają określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej

3.  Osoby (mężczyźni i kobiety) urodzone w latach 
2001 – 2002, które
•  zostały uznane przez powiatowe komisje lekar-

skie za czasowo niezdolne do czynnej służby woj-
skowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres 
tej niezdolności upływa przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej na terenie wojewódz-
twa/powiatu,

•  zostały uznane przez powiatowe komisje lekar-
skie za czasowo niezdolne do czynnej służby woj-
skowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres 
tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifi-
kacji wojskowej na terenie województwa/powia-
tu, jednak osoby te przed zakończeniem kwali-
fikacji wojskowej złożyły wniosek o zmianę ka-
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

4.  Kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, które po-
siadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyska-
nia tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2021/2022 kończą naukę w szko-
łach lub uczelniach medycznych i weterynaryj-

nych oraz na kierunkach psychologicznych, al-
bo będące studentkami lub absolwentkami szkół 
wyższych na kierunkach: analityka medyczna, 
farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielę-
gniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, 
weterynaria oraz szkół policealnych na kierun-
kach: technik farmaceutyczny oraz technik we-
terynarii, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

5.  Osoby pełnoletnie, które zgłosiły się ochotniczo 
do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalen-
darzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie 
mają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

INWESTYCJE

Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Małkowicach

Oficjalne wręczenie promes na dofinansownie dla OSP Smolec i OSP Gniechowice

ul. Storczykowa i Różana w Kątach Wrocławskich

ul. Krótka w Kątach Wrocławskich
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Darmowa aplikacja „Kiedy śmieci” 
Certyfikowana aplikacja „Kiedy śmieci”, dzięki której nie zapomnisz o wystawieniu wła-
ściwego pojemnika na odpady, jest już dostępna dla mieszkańców Gminy Kąty Wro-
cławskie!

Aplikację bezpłatnie można pobrać w App Store (dla tele-
fonów z systemem iOS) i Google Play (dla telefonów z sys-
temem Android) i zainstalować w swoim telefonie. Nie 
trzeba już dłużej drukować harmonogramów odpadów 
ani zaznaczać odpowiednich dni w kalendarzu. Aplikacja 
umożliwia bowiem przeglądanie harmonogramu wywo-
zu śmieci w wybranych lokalizacjach. Aktualny grafik bę-
dzie zawsze pod ręką w telefonie, by już nigdy nie zapo-
mnieć o wystawieniu właściwych pojemników na odpa-
dy. Dodatkowo możliwe jest indywidualne dopasowanie 
dni i godzin otrzymywania powiadomień tak, by współ-
grały one z naszym planem dnia. Zainteresowani znaj-
dą również w aplikacji szereg informacji dotyczących za-
sad poprawnej segregacji odpadów z podziałem na od-
powiednie frakcje. Wskazano w niej również odpady, któ-
re pod żadnym pozorem nie powinny się znaleźć w po-
jemniku danego koloru. Szybką segregację ułatwi także 
specjalny słownik odpadów, w którym po nazwie odpa-
du można wyszukać informację, do którego kontenera/
kosza należy go wyrzucić. 

Program 
usuwania 
wyrobów 
zawierających 
azbest
Trwa nabór wniosków na usunięcie  
w 2022 roku wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości położonych  
na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Wnioski składać można w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie ul. Rynek 1, 55-080 (Biuro Obsługi Klienta) 
oraz w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu ul. Dworcowa 4.
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2022 r.
Dofinansowanie przysługuje w szczególności:
 
1.  Osobom fizycznym
2.  Wspólnotom mieszkaniowym
3.  Osobom prawnym, w tym spółdzielniom 

mieszkaniowym
4.  Przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów 

publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi. 

Wnioski będą realizowane w określonej kolejności (decyduje 
data wpływu), do momentu wyczerpania się środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy 
Kąty Wrocławskie.
Wszelkich informacji w sprawie udziela: Aneta 
Słoniowska – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
tel. (71) 390 72 08 

Czas na wiosenne porządki 
Pierwsze oznaki wiosny i dłuższe dni motywują do działania! Dla wielu z nas koniec zimy 
wiąże się z gruntownym sprzątaniem domu, po którym często pozostają duże ilości od-
padów nienadających się do standardowych pojemników. 

Przypominamy, że na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 
działają Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, do któ-
rych można przywozić odpady problematyczne, elektro-
nikę, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, szkło, papier i tworzywa sztuczne.  

PSZOKi otwarte są w następujący sposób:

PSZOK w Smolcu ul. Polna tel. 784 12 55 66
Czynny we wtorek w godz. 10:00-18:00, we czwartek w godz. 
10:00-17:00, w sobotę w godz. 8:00-14:00. W pozostałe dni 
tygodnia PSZOK będzie nieczynny.

PSZOK w Kątach Wrocławskich, Jurczyce (teren oczyszczalni 
ścieków) ul. Leśna 4, Tel. 601 590 840
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 21:00, 
w sobotę w godz. 10:00 – 16:00

PSZOK w Gniechowicach, ul. Szkolna tel. 784 127 005
Czynny od wtorku do piatku w godz. 10:00 – 17:00 , w so-
botę w godz. 8:00 – 13:00

UWAGA: w poniedziałki PSZOK jest nieczynny.
Przed przywiezieniem odpadów prosimy o umówienie terminu 
pod wymienionymi numerami telefonów.

Zmiana standardu naziemnej 
telewizji cyfrowej w Polsce
Na podstawie decyzji Ministerstwa Cyfryzacji, przy współpracy Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Instytutu Łączności – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego,  powstał Krajowy Plan Działań zmiany przeznacze-
nia pasma 700 MHz w Polsce. 

Mówiąc prościej- w całej Polsce zostanie wprowadzona 
nowa telewizja cyfrowa (DVB-T2).

Województwa dolnośląskie i lubuskie zostały przełączone 
na nowy standard telewizji już 28 marca. Mieszkańcy Gmi-
ny Kąty Wrocławskie otrzymali więc dostęp do nowej tele-
wizji jako jedni z pierwszych.

Jeśli w Państwa odbiornikach pojawił się problem z do-
stępem do darmowej naziemnej telewizji cyfrowej, mogą 
Państwo jeszcze skorzystać z rządowego programu dofi-
nansowania do zakupu dekodera lub telewizora spełnia-
jącego wymagania techniczne. 

Wnioski można składać przez Internet (poprzez profil za-
ufany, e-dowód lub certyfikat kwalifikowany) lub w pla-
cówce pocztowej (nie w punkcie pocztowym!). Usługa jest 
bezpłatna. 

Do wypełnienia wniosku potrzebne będą następujące dane: 

• imię,
• nazwisko,
• numer PESEL,
• adres gospodarstwa domowego,
•  adres e-mail i numer telefonu na które zostanie wysła-

na wiadomość z kodem potwierdzającym.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie interne-
towej: www.gov.pl/cyfrowaTV lub telefonicznie poprzez in-
folinię: 42 253 54 30

Obowiązek 
złożenia deklaracji 
o źródłach ciepła
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przypomina o ko-
nieczności złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania bu-
dynków i lokali do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB) przez każdego Właściciela i Zarządcę nie-
ruchomości mieszkalnej i niemieszkalnej, w której znajdu-
je się takie źródło.
Deklaracje składać można drogą elektroniczną na stronie:
https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Biu-
rze Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich lub w Smolcu  
(wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.
pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub 
do pobrania w Biurze Obsługi Klienta).
Właściciele budynków już istniejących mają czas na zło-
żenie deklaracji do 30 czerwca 2022 r. W przypadku nowo 
powstałych obiektów właściciele mają obowiązek złożenia 
deklaracji w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła 
ciepła lub źródła spalania paliw.
Za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji do ewi-
dencji CEEB, może zostać nałożona grzywna w wysoko-
ści do 5 tys. zł.
Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru 
Budownictwa: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. 

EKOLOGIA
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Z szeroką perspektywą na 
edukację 
Edukacja najmłodszych to jedna z kluczowych kwestii zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i samorządu. O wyzwaniach przed 
jakimi stoi Gmina Kąty Wrocławskie w temacie oświaty i sytuacji wojennej w Ukrainie z perspektywy najmłodszych rozmawialiśmy 
z Panią Agnieszką Górską, nową Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. 

- Z początkiem roku objęła Pani kierownictwo Zespo-
łem Obsługi Jednostek Oświatowych. Dotychczas z suk-
cesem zarządzała Pani Szkołą Podstawową nr 2 w Ką-
tach Wrocławskich. Aktualnie pod Pani opieką znajduje 
się już nie jedna, a wszystkie jednostki na terenie gmi-
ny. Jak zmieniło się Pani spojrzenie na funkcjonowanie 
i zarządzanie placówkami oświatowymi?
Po 15 latach pracy na stanowisku dyrektora szkoły zdecy-
dowałam się podjąć nowe wyzwanie. Moje dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe na pewno wykorzystam w pra-
cy na nowym stanowisku. Teraz mam możliwość szersze-
go spojrzenia na gminną oświatę oraz współpracę z pod-
miotami niepublicznymi w zakresie opieki i wychowania 
naszych najmłodszych mieszkańców.

- Pierwszy etap rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłob-
ków za nami. Zainteresowanie ofertą poszczególnych 
placówek jest bardzo duże. Czy będziemy w stanie za-
pewnić opiekę zainteresowanym?
8 kwietnia 2022 r. zakończył się pierwszy etap rekrutacji. 
Znamy już listy kandydatów zakwalifikowanych do gmin-
nych placówek oświatowych. Zainteresowanie naszymi 
placówkami jest bardzo duże. W niektórych placówkach 
o jedno miejsce ubiegało się trzech kandydatów. Dla dzieci, 
które nie zostaną przyjęte w pierwszym terminie rekruta-
cji, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. Dołożymy wszel-
kich starań, aby nasze dzieci znalazły opiekę. Udaje się to 
dzięki dobrej współpracy z placówkami niepublicznymi, 
które oferują swoje miejsca dla naszych dzieci. 

Wszystkie dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do klasy 
pierwszej, mają zapewnione miejsce w szkole obwodo-
wej, zgodnie z miejscem zamieszkania.

- Z jakimi wyzwaniami oświatowymi będzie musiała 
zmierzyć się Gmina w najbliższym czasie?
Kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg na budowę 
zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie. Inwesty-
cja długo oczekiwana przez społeczność. Budowa, a na-
stępnie wyposażenie i zatrudnianie nowych pracowników 
to duże wyzwanie na kolejne dwa lata. 

W najbliższym czasie, w związku z sytuacją na Ukrainie, 
placówki oświatowe będą musiały się zmierzyć ze zwięk-
szoną liczbą uczniów. W trzech naszych szkołach podsta-
wowych dzieci uczą się na dwie zmiany. I to w najbliższym 
czasie się nie zmieni. Po otwarciu nowej szkoły sytuacja 
na pewno ulegnie poprawie. 

- W związku z sytuacją wojenną w Ukrainie, do Polski 
trafiła duża część uchodźców. Polskie szkoły musiały 
przygotować się na udzielenie pomocy i przyjęcie du-
żej liczby dodatkowych uczniów. Jakie działania zostały 
podjęte w tym zakresie?
W ostatnim czasie do naszych szkół zostało zapisanych 
200 uczniów z Ukrainy. Placówki szybko podjęły działania, 
włączyły się w zbiórkę darów dla Uchodźców. Dzieci, któ-
re przyjęto do naszych placówek, zostały otoczone opie-
ką psychologiczno-pedagogiczną, a także zorganizowano 
dla Nich dodatkowe lekcje języka polskiego. 

- Ukraińskie dzieci już od kilku tygodni uczą się w gmin-
nych szkołach, jednak od 4 kwietnia uruchomione zo-
stały również oddziały międzyszkolne. Skąd pomysł na 
takie rozwiązanie?

W naszych placówkach oświatowych codziennie zapisy-
wani byli nowi uczniowie z Ukrainy. Oddziały klasowe 
stawały się coraz bardziej liczne, komfort pracy malał. 

W związku z potrzebą zapewnienia dobrych warun-
ków kształcenia, wychowania i opieki dla wszystkich 
uczniów, wsłuchując się w rekomendacje Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, podjęliśmy decyzję o utworzeniu mię-
dzyszkolnych oddziałów przygotowawczych na terenie 
gminy Kąty Wrocławskie. W naszym przekonaniu na-
uka w oddziale przygotowawczym pozwoli na szybszą 
naukę języka polskiego i łatwiejszą adaptację w no-
wym środowisku.

- Dołączenie tak dużej liczby cudzoziemców to wy-
zwanie dla kadry pedagogicznej, ale i również nowa 
sytuacja dla polskich uczniów. Jak ocenia Pani prze-
bieg procesu adaptacyjnego ukraińskich dzieci w pol-
skich placówkach?
Od dawna w naszych placówkach mamy dzieci cudzo-
ziemskie m.in. dzieci z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Ko-
rei. Nasi uczniowie przyzwyczajeni są do obecności kole-
gów i koleżanek, którzy reprezentują inne kręgi kulturo-
we. Opiekują się nowymi uczniami, pomagają im odnaleźć 
się w nowych warunkach. Dzieci ukraińskie, im młodsze, 
tym szybciej dostosowują się do naszego systemu eduka-
cji. Czasami zdarzają się problemy, ale nowi uczniowie za-
wsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie pedagoga, psycho-
loga, nauczycieli i wychowawców.

- Jakie są Pani plany związane z dalszym pełnieniem 
funkcji Dyrektora ZOJO?
Chciałabym, aby Zespół Obsługi Jednostek Oświato-
wych był instytucją, która będzie wspierała i poma-
gała podległym placówkom. Liczę na owocną współ-
pracę z dyrektorami placówek oraz organem prowa-
dzącym, dzięki której będzie można wprowadzić takie 
rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie placó-
wek np. wprowadzenie jednolitego systemu kadrowo-
-płacowego oraz księgowego we wszystkich placów-
kach gminnych.

WYWIAD

Agnieszka Górska Dyrektor ZOJO

Agnieszka Górska Dyrektor ZOJO z uczniami z SP 2 w Kątach Wrocławskich
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Gmina Kąty Wrocławskie 
solidarna z Ukrainą
Od pierwszych dni wybuchu wojny w Ukrainie Gmina Kąty Wrocławskie aktywnie włączyła się w pomoc ukraińskim uchodźcom, szu-
kającym schronienia na terenie gminy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, sołtysów i radnych, lokalnych organizacji 
pozarządowych, przedstawicieli biznesu oraz pracowników Urzędu udało się tę pomoc sprawnie zorganizować i zabezpieczyć po-
trzeby przyjeżdżających do gminy obywateli Ukrainy. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w akcję, za ogromne serce 
i nieoceniony wkład pracy. 

Przejawem solidarności mieszkańców naszej gminy był 
również liczny udział w pokojowej manifestacji „Solidar-
ni z Ukrainą”, która odbyła się 12 marca na rynku w Ką-
tach Wrocławskich. Uczestnicy chcieli w ten sposób wyra-
zić swoje wsparcie wobec ukraińskich uchodźców, a tak-
że podziękować za dotychczasowe zaangażowanie miesz-
kańców naszej gminy i okazaną pomoc.   
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz Gminy 
Kąty Wrocławskie – Burmistrz Julian Żygadło oraz Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej – Anna Skórczak, radni i sołtysi, 
członkowie lokalnych stowarzyszeń oraz wielu ludzi o do-
brych sercach zarówno polskiej, jak i ukraińskiej narodo-
wości. Słowa podziękowania i pokrzepienia popłynęły ze 
sceny zarówno od włodarzy Miasta i Gminy Kąty Wrocław-

skie, jak i od duszpasterzy, którzy uczestniczyli w spotka-
niu – księdza proboszcza Krzysztofa Tomczaka oraz pasto-
ra ukraińskiego – Aleksandra Kulko. Podczas występu Gru-
py Uwielbienia Kościoła Żywy Strumień uczestnicy poko-
jowej manifestacji rozłożyli flagę Polski i flagę Ukrainy, na 
znak jedności i solidarności z naszymi wschodnimi sąsia-
dami. Nie zabrakło także chorągiewek w barwach narodo-
wych oraz okolicznościowych buttonów. Dla zgromadzo-
nych, na znak solidarności z Ukrainą, na scenie wystąpili 
także lokalni artyści – Magdalena Środula oraz podopiecz-
ni Studia Kreacji Muzycznej GOKiS oraz Tomek Krajewski 
i Gentelmen’s Jazz. 
Pomoc obywatelom Ukrainy nie ograniczyła się jedynie do 
działań zlokalizowanych na terenie gminy. Dzięki hojno-

ści naszych wspaniałych mieszkańców, firm i organizacji 
pozarządowych, prosto do Ukrainy trafiły również trans-
porty z darami. We współpracy z Powiatem Wrocławskim 
udało się zorganizować duży transport z pomocą rzeczo-
wą, który pojechał do naszej Gminy Partnerskiej Svie-
tlovodsk w Ukrainie. Darczyńcy podczas trwania zbiór-
ki przekazali najpotrzebniejsze rzeczy, a także środki fi-
nansowe w kwocie 8.400zł. Dodatkowo Gmina przezna-
czyła na zakup potrzebnych rzeczy ponad 14 tys. zł z bu-
dżetu. Dzięki temu, udało się skompletować aż 13 palet 
m.in. z żywnością, środkami czystości i medykamentami, 
które trafiły do Svietlovodska.

Dziękujemy za okazane serce i współpracę! 

POMOC UKRAINIE
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Wniosek o numer PESEL

Zgodnie ze specustawą z 12.03.2022r. regulującą kwestie udzielania pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Urząd Mia-
sta i Gminy Kąty Wrocławskie uruchomił ukraińskojęzyczny punkt Obsługi Klienta dla 
Obywateli Ukrainy ubiegających się o przyznanie numeru PESEL. 
Sprawę można załatwić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w Urzędzie, oso-
biście lub pod nr tel. 71 390 51 73.
Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy należy złożyć osobiście w for-
mie papierowej.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek powinien złożyć jeden z rodzi-
ców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub 
osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

1)  dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający 
ustalenie tożsamości

2)  w przypadku osób poniżej 18 roku życia – dodatkowo dokument potwierdzający 
urodzenie
Dla potwierdzenia tożsamości można przedłożyć unieważniony dokument. W przy-
padku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej (art.4  ust.13 ustawy).

3)  zdjęcie spełniające wymagania, jak do dowodu osobistego tj.: kolorowa fotografia 
o wymiarach 35×45 mm 

Edukacja dla uczniów z Ukrainy
Uczniowie z Ukrainy mogą kontynuować naukę w szkole w ukraińskim systemie oświa-
ty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku wyboru ta-
kiej formy kształcenia osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem powinna złożyć do gmi-
ny oświadczenie o kontynuacji przez dziecko kształcenia w ukraińskim systemie oświa-
ty. Oświadczenia można złożyć w szkołach lub w ZOJO w Kątach Wrocławskich. 
Uczniowie z Ukrainy mogą także kontynuować naukę w systemie polskim na dwa spo-
soby: w oddziałach ogólnodostępnych lub w 6 oddziałach przygotowawczych:

•  dla uczniów klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Gniechowicach i Szkole Podstawowej 
w Małkowicach

•  dla uczniów klas 4-6 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich i Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie

•  dla uczniów klas 7-8 w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich i Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy kontaktować się wybraną placówką.

Świadczenie 500+
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze z pro-
gramu Rodzina 500+ uchodźcom z Ukrainy. 
Wniosek o 500+ w języku ukraińskim można składać elektronicznie przez PUE ZUS.
Aby złożyć wniosek potrzebne są:

•  dokument tożsamości– osoby składającej wniosek i dziecka 
•  zaświadczenie o nadaniu PESEL 
•  numer rachunku bankowego w Polsce
•  numer telefonu w Polsce i adres e-mail
•  orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,
•  dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

jeśli jest taka sytuacja
•  dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby 

wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Świadczenie 300 zł 
Osoby uprawnione do otrzymania:

1.  obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,

2.  obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powo-
du działań wojennych w Ukrainie przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3.  małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi pro-
wadzonymi na terytorium tego państwa,

4.  dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.
Podstawowe wymagania:

1.  wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
2.  wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w GOPS w Kątach Wrocławskich,  
ul. Nowowiejska 4, w godzinach od 7.30 do 15.00. Wnioski będzie można pobrać i wy-
pełnić na miejscu. 

Świadczenie 40 zł
Osobom udzielającym nieodpłatnie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy 
przysługuje świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
W Kątach Wrocławskich przyjmowaniem wniosków zajmuje się Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Kątach Wrocławskich.

Заява на номер PESEL

Відповідно до спеціального акту від 12.03.2022р. регулюючи питання надання 
допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, 
міська та комунальна служба Конти Вроцлавських запустила україномовний пункт 
обслуговування клієнтів для громадян України, які звертаються за номером PESEL.
Вирішити питання можна лише після попереднього запису в офісі, особисто або 
за телефоном 71 390 51 73.
Заява про присвоєння номера PESEL громадянину України подається особисто 
в паперовій формі. 
Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отримання 
номера PESEL, заяву подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий 
опікун, зазначені у ст. 25 спеціального закону, або особа, яка фактично доглядає 
за дитиною.
При подачі заявки на номер PESEL має бути показано наступне:

1)  проїзний документ, карта поляка або будь-який інший документ із фотографією, 
що дозволяє посвідчувати особу,

2)  для осіб віком до 18 років - додатково документ, що підтверджує народження
Для підтвердження особи можна подати недійсний документ. У разі 
відсутності документів декларацію необхідно подати під страхом кримінальної 
відповідальності (ст. 4 (13) Закону).

3)  фотографія, що відповідає вимогам до ID-картки, тобто кольорова фотографія 
розміром 35 × 45 мм.

Переваги 500+
Заклад соціального страхування (ZUS) надає і виплачує допомогу на дитину за 
програмою Сім’я 500+ громадянам України, які легально прибули з України до 
Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.
Спеціальну заявку на 500+ українською мовою можна подати в електронному 
вигляді через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS.
Співробітники ZUS допоможуть усім зацікавленим створити профіль у PUE ZUS 
та подати заявку.
Щоб подати заявку до ZUS, потрібно:

•  паспорти - особа, яка подає заяву, та документи, що посвідчують особу дитини, 
або інші документи, на підставі яких було перетинано кордон (за наявності 
у заявника),

•  довідка про надання польського PESEL ID - особі, яка подає заяву на дитину,
•  номер банківського рахунку в Польщі,
•  номер телефону в Польщі та адреса електронної пошти,
•  рішення польського суду, якщо заявник є тимчасовим опікуном,
•  документ, що підтверджує, що заявник здійснює опіку над дитиною, якщо 

така ситуація є
•  документ, що підтверджує законність перебування заявника та доступу до 

ринку праці в Польщі, якщо заявник прибув до Польщі до 24 лютого 2022 року.

Освіта для студентів з України
Студенти з України можуть продовжити навчання в школі в українській системі 
освіти з використанням методів і прийомів дистанційної освіти. Якщо обрано 
цю форму навчання, то батько або особа, яка доглядає за дитиною, повинні 
подати до комунальної установи за місцем проживання дитини декларацію про 
продовження навчання дитини в системі освіти України. Декларації можна подати 
в початкових школах гміни або в службі освітніх одиниць у Конті Вроцлавському.

Студенти з України також можуть продовжити навчання за польською системою 
двома способами: у звичайних класах або в підготовчих класах. У Гміні Конти 
Вроцлавські є 6 таких відділень, що означає 150 додаткових місць:

•  для учнів 1-3 класів Початкової школи м. Гнеховіце та початкової школи м. 
Малковіці

•  для учнів 4-6 класів початкової школи № 1 м. Конти Вроцлавські та комплексу 
шкіл та дитячих садків у Садкові

•  для учнів 7-8 класів Початкової школи № 2 м. Конти Вроцлавські та комплексу 
шкіл і дитячих садків у Смолці.

Щоб зарахувати дитину до школи, зверніться до обраного закладу.

Wnioski są przyjmowane od 21 marca 2022.

Przyznawanie świadczenia możliwe jest po złożeniu odpowiednich druków. Wypłata 
świadczenia odbywa się na wskazany przez wnioskującego numer konta – po wcześniej-
szej weryfikacji złożonego wniosku.
Oprócz GOPS wnioski przyjmowane są także:

•  w BOK w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1 oraz w BOK 
w Smolcu, ul. Dworcowa 4

•  elektronicznie: za pośrednictwem miejskiej skrzynki ePUAP, poprzez osobisty profil 

WAŻNE: Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie za okres bieżący, czyli za po-
byt uchodźcy do dnia, w którym składamy wniosek. Dokumenty wypełnione na okres 
późniejszy niż dzień złożenia nie będą  rozpatrywane. 
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Dzień Sołtysa  
z ministerialnym wyróżnieniem
Ponad dwustu sołtysów z Dolnego Śląska wzięło udział w oficjalnej uroczystości z okazji Dnia Sołtysa, która odbyła się 10 marca we 
Wrocławiu. Wśród nich nie zabrakło również licznej reprezentacji sołtysów Gminy Kąty Wrocławskie. Wydarzenie zorganizowane 
zostało przez Poseł na Sejm RP Agnieszkę Soin oraz Dyrektora DODR Marka Tarnackiego, pod patronatem honorowym Marszałek 
Sejmu RP Elżbiety Witek i Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez po-
seł Agnieszkę Soin, która odczytała list Marszałek Sejmu 
RP Elżbiety Witek oraz przekazała wyrazy uznania za pra-
cę społeczną sołtysów, którzy każdego dnia dbają o po-
trzeby mieszkańców lokalnych społeczności, a w obliczu 
wojny z ogromnym zaangażowaniem oddali się pomocy 
uchodźcom z Ukrainy. Na uroczystość, oprócz sołtysów 
przyjechali przedstawiciele dolnośląskich instytucji rolni-
czych i samorządów. Sołtysom z naszej gminy towarzyszył 
również burmistrz Julian Żygadło.
Wydarzenie to miało szczególny charakter, stanowiło rów-
nież okazję do wręczenia honorowych odznak Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi  „Zasłużony dla rolnictwa”. Wśród 
pięciu wyróżnionych znalazła się również przedstawicielka 
naszej gminy Pani Alina Piórkowska, Sołtys wsi Romnów.  
Jesteśmy dumni, że ciężka praca Pani Sołtys została doce-
niona i życzymy dalszych sukcesów. 
Cieszymy się, że wśród tak wielu obowiązków, z którymi na 
co dzień mierzą się sołtysi z naszej gminy, znajdują również 
czas na rozwijanie swoich pasji i talentów, a wśród nich 
wspólne muzykowanie w naszym lokalnym Chórze Sołty-
sów ,,Dyszkant”. Jego występ zwieńczył  tegoroczne obcho-
dy Dnia Sołtysa organizowane w Dolnośląskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

W cudownym świecie z Wami  
- NIEBIESKIMI MOTYLAMI
Co roku 2 kwietnia cały świat symbolicznie świeci na niebie-
sko. Jest to bowiem Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 
ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Czym jest autyzm? Na pewno nie jest chorobą! To nic in-
nego jak zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidło-
wą pracą mózgu. Osoby zmagające się z tym zaburzeniem 
mają problem z komunikacją, postrzeganiem świata czy 
prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. My, ja-
ko społeczeństwo, musimy zdać sobie sprawę, że nie jest 
to ani lepsze, ani gorsze spojrzenie na świat. Jest najzwy-
czajniej inne...
Dlatego też już od 6 lat Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janu-
sza Korczaka w Kątach Wrocławskich organizuje NIEBIESKI 
MARSZ DLA AUTYZMU, który niestety ze względu na pan-
demię został zawieszony na dwa lata. Tym bardziej jeste-
śmy szczęśliwi, że w tym roku doszedł do skutku. 4 kwiet-
nia klasy pierwsze wraz z wychowawcami, koordynatora-
mi akcji i panią wicedyrektor Katarzyną Dybich, miały przy-

jemność zaprosić zastępcę burmistrza pana Patryka Ha-
łaczkiewicza, do odbycia wspólnego MARSZU DLA AUTY-
ZMU wokół kąckiego Rynku. 
W tym roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2, a do-
kładnie klasy 1a i 1c,  przyłączyły się do ogólnopolskiego 
projektu ,,W cudownym świecie z Wami-NIEBIESKIMI MO-
TYLAMI’’, którego inicjatorem jest Szkoła Podstawowa w Nie-
gowie.  Stąd też oprócz niebieskich balonów, towarzyszy-
ły nam motyle. 
Marsz dla autyzmu ma na celu pokazanie solidarności 
z osobami ze spektrum oraz ich rodzinami. Jest to rów-
nież, sposób na zwrócenie uwagi  oraz podniesienie świa-
domości społecznej na temat autyzmu. 
Cieszymy się, że już od najmłodszych lat dzieci z taką chę-
cią biorą udział w tego typu inicjatywach.
Nie bądźmy zieloni w temacie Autyzmu, w kwietniu bądź-
my niebiescy!
ROZUMIEM, AKCEPTUJĘ, PODZIWIAM.

Młodzi duchem 
Z inicjatywy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów Oddziału Rejonowego w Kątach Wrocławskich oraz 
Pani Prezes Elżbiety Drab, 17 marca 2022 r. w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyły się 
uroczyste obchody Światowego Dnia Chorego i Międzyna-
rodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
W wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy naszej gmi-
ny, w tym członkowie naszego kąckiego oddziału PZERiI, 
z którymi podczas uroczystości spotkał się Burmistrz Ju-
lian Żygadło oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Okrę-
gowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwali-
dów we Wrocławiu – Przewodnicząca Zarządu Okręgowe-
go PZERiI we Wrocławiu – Michalina Witczak i jej zastępca 
– Danuta Czarnecka oraz Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Zarządu Okręgowego PZERiI we Wrocławiu - Edward 
Polański. Swoim występem i wspólnym śpiewaniem, dzień 
umilił niezawodny Chór Sołtysów „Dyszkant”.

SPOŁECZNOŚĆ

Odznaka Zasłużony dla rolnictwa trafiła na ręce Sołtys Aliny Piórkowskiej
Sołtysi wraz z poseł Agnieszką Soin, Starostą Powiatu Wrocławskiego Romanem 
Potockim i Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julianem Żygadło

Występ chóru sołtysów Dyszkant, fot. GOKIS

Uroczyste obchody Światowego Dnia Chorego i Międzynardowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych, fot. GOKIS 

Sołtysi z Gminy Kąty Wrocławskie

Niebieski marsz
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1.  Dzień Wielkiego Tygodnia 

upamiętniający śmierć 
Jezusa Chrystusa na krzyżu.

2.  Nazwa jaja zdobionego 
różnymi technikami

3.  Kwiatostan w kształcie 
wiotkiego kłosa zwany 
kotkiem

4.  Młode, wiosenne warzywo, 
ukazujące się po raz 
pierwszy w sezonie

5.  Wypiekane w karbowanych 
formach w kształcie 
ściętego stożka

6.  Ciasto jak taniec
7.  Kwiat zapatrzony w siebie
8.  Miejscowość na terenie 

Gminy Kąty Wrocławskie, 
w której znajduje się Figura 
św. Jana Nepomucena

9.  Odznaczenie ministerialne 
„Zasłużony dla...”

KRZYŻÓWKA

Kąckie zabytki – XVIII-wieczny pomnik w Kamionnej
Idąc z Kątów Wrocławskich w górę rzeki Bystrzycy, we 
wsi Kamionna obok domu nr 13, tuż przy drodze stoi po-
sąg Św. Jana Nepomucena. Jest to późnobarokowa figu-
ra popularnego na Śląsku świętego, powstała ok. 1740-
50 r. za rządów Franza Alexandra von Kalckreuth (1696-
1760)- herb rodu Kalckreuth zdobił cokół. Prawdopo-
dobnie autorem rzeźby był Albrecht Siegwitz - wrocław-
ski rzeźbiarz, współtwórca figury Św. Nepomucena na 
Ostrowie Tumskim. 
W 1945 r. Nepomucen z Kamionnej był w bardzo złym 
stanie. W wyniku ostrzeliwania go przez żołnierzy rosyj-
skich, niszczony przez deszcze, uległ poważnym uszko-

dzeniom. Rysy twarzy zupełnie zatarto, figura pozbawio-
na była rąk. Wykonany w piaskowcu pomnik, został odno-
wiony w roku 2003 dzięki wsparciu Uniwersytetu w Mar-
burgu i rządu Republiki Federalnej Niemiec. 
Figura świętego naturalnej wielkości stoi na czworobocz-
nym cokole o narożach ujętych wolutami. Postać Jana 
wygięta jest w klasycznym kontrapoście. Barok dodaje 
do tego mistyczne rozwianie szat, teatralny gest i strój 
duchownego okresu kontrreformacji, ze stułą, rokietą, 
komżą, sutanną i biretem. Pod figurą znajduje się wnę-
ka z kratą na latarnię- częsty element przydrożnych ka-
pliczek oświetlających drogę, od frontu widoczny kartusz 

z płaskorzeźbą przedstawiającą zrzucenie Św. Jana Ne-
pomucena do Wełtawy i inskrypcją:
„Co często nieżyczliwość, nienawiść i zazdrość wymyśli 
nagannego, a oprócz tego trucizna złych języków wyrzą-
dzi złośliwą szkodę naszej godności - odwróć przez swe 
wstawiennictwo. Spraw, aby ich złośliwe poczynania nie 
miały Twojego błogosławieństwa. Kto złośliwości zmy-
śla, przez nieprzyzwoite plotkarstwo poniża godność 
bliźniego. Spraw przez swoje wstawiennictwo i uwolnij 
nas od grzechu oraz występku, ponieważ życie w grze-
chu jest największym wstydem przed Bogiem.” (tłum. Ewa 
Grochowska-Sachs).

Powitanie 
wiosny 
w Kątach 
Wrocławskich 
Powitanie wiosny to dla każdego wyczekiwane wydarze-
nie. Z tej wyjątkowej okazji GOKiS w Kątach Wrocławskich 
przygotował kilka atrakcji dla mieszkańców. Przedszkola-
ków zaproszono do kolejnej edycji konkursu plastyczne-
go „Pani Wiosna”, którego rozstrzygnięcie odbyło się pod-
czas tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego. 
Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny miały miejsce dwa 
fantastyczne wydarzenia – „Wiosenny spacer w parku” oraz 
„Koncert uczestników sekcji wokalnej GOKiS”. Podczas spa-
ceru uczestnicy nie tylko szukali oznak nowej pory roku, ale 
także aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu pod czuj-
nym okiem instruktorki Moniki Kubik. O godzinie 19:00 roz-
począł się wzruszający i piękny koncert wokalnych talentów 
z naszej gminny. Na scenie zaprezentowali się podopieczni 
instruktorki Kasi Szeteli-Pękosz, którzy wykonani między in-
nymi utwory „Powinnam”, „Za krótki sen” , „Pora roku zła”, 
„I’ll be standing”. 

Powitanie wiosny, fot. GOKIS
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Motanki w Regionalnej Izbie 
Pamięci
Dzień Kobiet w Izbie Pamięci świętowaliśmy podczas warsztatów motankowych. W po-
większonym, polsko-ukraińskim gronie, Panie pod przewodnictwem Gosi Hercuń mia-
ły okazję przygotować swoją Żadanicę (nazwa Żadanica pochodzi od białoruskiego sło-
wa [жаданне] „żadanie” czyli życzenie)– symboliczną lalkę, której zadaniem jest spełnie-
nie życzenia. Po wykonaniu zadania lalka powinna zostać spalona lub zakopana w zie-
mi. Każdy etap tworzenia lalki wiąże się z określoną symboliką, a jej tworzeniu towarzy-
szą swoiste rytuały – nie używa się ostrych narzędzi, materiały muszą być jak najbar-
dziej naturalne, pracuje się w skupieniu i spokoju, a przekazane jej życzenie musi pozo-
stać między twórcą a lalką. 
Miłym akcentem były również przygotowane przez lokalną firmę Tołpa – Torf Corpora-
tion kosmetyki dla Pań.
Szczególne podziękowania dla naszej nieocenionej tłumaczki Ani, która pomogła w po-
konaniu bariery językowej.

Audycje muzyczne GOKiS
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu poszerza ofertę współpracy z przedszkolami i szkołami 
podstawowymi. Z początkiem kwietnia na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zaczęły od-
bywać się audycje muzyczne w ciekawej formie łączącej tradycyjną lekcję z koncertem. 
Podczas zajęć młodzi adepci kultury dowiadują się np. kim był Fryderyk Chopin, pozna-
ją koncertowy savoir vivre i pojęcia związane z muzyką klasyczną. Mają także okazję wy-
słuchać „na żywo” utworów doby romantyzmu w wykonaniu muzyków Zespołu Muzyki 
Polskiej MOKOSZA, który w ostatnią sobotę marca dał wspaniały koncert z okazji usta-
nowienia przez Sejm RP roku 2022 „Rokiem Romantyzmu Polskiego”. 

Lekcje muzealne 
w wyjątkowym muzeum
W Regionalnej Izbie Pamięci wznowione zostały lekcje muzealne. W ostatnim czasie wzię-
li w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich – klasa 7. 
z nauczycielką - Panią Moniką Małecką, klasa 4., klasy 5. oraz Szkolne Koło Detektywów 
Historii z nauczycielką - Panią Justyną Borowską. Lekcje dopasowano do potrzeb i moż-
liwości każdej grupy wiekowej.
Klasa 4. oraz Detektywi Historii poznali zagadnienie czasu i szukali jego oznak na wysta-
wie – udało się zlokalizować wszystkie zegary, dopasować układankę i rozpoznać daw-
ne przedmioty. Wielkie brawa dla wszystkich uczniów, którzy  z trudnymi zadaniami po-
radzili sobie bez problemu! Przy okazji powstały nowe słowa, takie jak np. butarz (sz). 
Dla niewtajemniczonych, rzecz jasna, szewc. 
Dzięki za wzbogacenie słownika!
Klasy piąte udały się natomiast w podróż po średniowiecznych Kątach, próbując od-
kryć, jakie ślady po dawnych czasach można odnaleźć w naszym mieście. Pomocą w tej 
wędrówce była wernerowska mapa, która co prawda, dokumentuje lata nieco później-
sze, ale bardzo dobrze sprawdziła się jako drogowskaz i punkt odniesienia. Okazało się, 
że ul. Wrocławska i Kościelna zmieniły swoją lokalizację a w parku mógł kiedyś znajdo-
wać się zamek! Są również budowle, które mimo upływu lat, wciąż znajdują się w tym 
samym miejscu.

Dzień Kobiet i Mężczyzn 
w Smolcu
12 marca w filii GOKiS w Smolcu świętowaliśmy Dzień Kobiet i Mężczyzn. Był to dzień 
pełen wrażeń i atrakcji: dla Pań SPA dla dłoni – samodzielnie skomponowane masecz-
ki i peeling z naturalnych składników oraz makijażowe metamorfozy. Dla Panów emo-
cjonujący turniej gry w rzutki. 
Głównym punktem programu był niereżyserowany występ teatralny grupy Improwizo-
wane Poniedziałki, którego przebieg zależał w dużym stopniu od pomysłów publiczno-
ści. Było nieprzewidywalnie i bardzo zabawnie. 
Nie zabrakło także drobnych upominków, które dopełniły radości – trafiały się wyjątko-
wo śmieszne! Dziękujemy za wspólne świętowanie i zapraszamy na kolejne wydarzenia. 

KULTURA I ROZRYWKA

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Smolcu, fot. GOKIS

Audycje muzyczne i lekcje muzealne w GOKiS fot. M.HukMotanki, fot. M. Nowak Audycje muzyczne GOKIS, fot. MOKOSZA

Lekcje muzealne, fot. SP 2 w Kątach Wrocławskich

Audycje muzyczne i lekcje muzealne w GOKiS fot. M.Huk
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Ogólnopolski Turniej 
Zapaśniczy w Wałbrzychu
Wiosna zawitała u naszych zapaśników i to dosłownie. Podczas 
prestiżowych zawodów o „Puchar Wiosny” w ramach Międzywo-
jewódzkiej Ligi Zapaśniczej w Wałbrzychu nasi młodzi zawodnicy 
walczyli ze zmiennym szczęściem. 

Do wielkiego finału o złoty medal dotarł Hubert Krawecki, niestety mimo bardzo dobrych 
walk i wygranych w eliminacjach i półfinale, walka finałowa zakończyła się przegraną. 
Młody zapaśnik musiał zadowolić się srebrnym medalem. Do małego finału o brązowe 
krążki dotarł również Borys Dziobek-Wincjum, który wygrał decydującą walkę i tym sa-
mym zapewnił sobie swój pierwszy brązowy medal w karierze oraz Krystian Wiśniow-
ski, który ostatecznie uplasował się tuż za podium. 
Kolejny reprezentant Kątów Wrocławskich, Antoni Pacholski potwierdził swoją wysoką 
pozycję w rankingu ligi i pewnie wywalczył srebro w swojej kategorii wagowej. Na wy-
różnienie niewątpliwie zasługuje jeszcze Karol Wąsowicz, który w swoim debiucie w tak 
dużych i prestiżowych zawodach, mimo że nie zdobył żadnego medalu, zaprezentował 
się z bardzo dobrej strony. Serdecznie gratulujemy zawodnikom i trenerom Hieronimo-
wi  Kurysiowi i Grzegorzowi Graczykowskiemu, życząc dalszych sukcesów. 

Fantastyczny mecz naszych 
rezerw w III lidze piłki ręcznej
Podopieczni Michała Jeruszki w świetnym stylu pokonali wicelidera rozgrywek aż 37:25 
i dzięki temu zwycięstwu wskoczyli na 2 miejsce w tabeli SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie 
vs UKS Bachus Zielona Góra 37:25 (17:13). Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Maciej 
Kuźbiński 10, Wiktor Wiciak 8, Damian Działoszek 7, Jędrzej Kurzawa 5, Radosław Szcze-
pański 3, Krzysztof Zubko 2 i Wojciech Głuszek i Tomasz Kamiński po 1.

Piłka ręczna w kobiecym wydaniu
Odbył się turniej piłki ręcznej dziewcząt z rocznika 2010, w którym rywalizowało sześć 
drużyn - Euco UKS Dziewiątka Legnica, SP4 Chojnów, KPR Kobierzyce, UKS Handball 28 
Wrocław, UKS Chrobry Żórawina, SPR GOKiS Kąty Wrocławskie. 
Ciężka praca na treningach naszych szczypiornistek przyniosła świetne rezultaty. Dziewczęta pod-
czas zawodów nie przegrały żadnego meczu, tym samym zdobywając zasłużone pierwsze miejsce.  

II Turniej o Puchar SPS Kąty 
Wrocławskie już za nami
To była gratka dla wszystkich miłośników siatkówki, którzy przybyli na trybuny Hali Spor-
towo-Widowiskowej w Kątach Wrocławskich. Turniej był na bardzo wysokim, wyrówna-
nym poziomie. Świadczy o tym liczba zdobytych punktów przez cztery pierwsze dru-
żyny. Dopiero ostatnia kolejka wyłoniła zwycięzcę oraz pozostałe miejsca na podium.
Klasyfikacja turnieju: 

• Toxic Team – 10 pkt. 
• Projekt Volley Wrocław – 9 pkt. (bilans pkt. +25) 
• Volley Team „Błyskawica” Sosnowiec – 9 pkt. (bilans pkt. +19)
• SPS Kąty Wrocławskie – 9 pkt. (bilans pkt. +6)
• TrustMate Rockets – 4 pkt (bilans pkt. -38)
• Ekipa Chojnów – 4 pkt. (bilans pkt. -47)

Dziękujemy wszystkim za przybycie, rywalizację w duchu fair play oraz wspaniałą atmos-
ferę. Do zobaczenia podczas kolejnych spotkań!

Szkolenie trenerów w Miliczu 
W Miliczu odbyło się dwudniowe szkolenie dolnośląskich trenerów i sędziów zapaśni-
czych. W szkoleniu z Powiatu Wrocławskiego wzięły udział aż cztery osoby. Prezes Dol-
nośląskiego Związku Zapaśniczego Marek Syguła oraz trener i sędzia I klasy Hieronim 
Kuryś, a także nasi trenerzy z UKS Tygrysy Grzegorz Graczykowski i Julian Kwit. Życzymy 
udanego sezonu sportowego.

Podwójny sukces  
kąckiej judoczki 
Kinga Klimczak to wychowanka  UKS Judo Kąty Wrocławskie, która zadebiutowała w tym 
roku w grupie juniorek i od razu zanotowała na swoim koncie ogromne sukcesy. 
Na Mistrzostwach Polskich Juniorek wywalczyła brąz. Jest to już szósty indywidualny 
medal kąckiej judoczki. Świetne występy zanotowała również w Pucharze Europy, które 
odbyły się w greckich Atenach. Pokonując reprezentantki Turcji, Grecji i Izraela zamel-
dowała się w półfinale. Niestety później przegrywając z zawodniczką z Wielkiej Bryta-
nii oraz o brązowy medal z zawodniczką Izraela zakończyła turniej na piątym miejscu. 

Otwarte Grand Prix w Badmintonie 
W Baranowie rozegrany został turniej  rangi Grand Prix, w którym udział wzięli repre-
zentanci sekcji badmintona SPR GOKiS i wywalczyli medale w kategorii U13 dziewcząt. 
Klub dzielnie reprezentowały Karolina oraz Weronika Hoszowskie. Karolina zmierzyła się 
z trzy lata starszymi od siebie zawodniczkami, rozgrywając 4 mecze, w tym 2 mecze 3 setowe 
z jedną wygraną. Weronika po ciężkich 3-dniowych zmaganiach wywalczyła dwa medale:

•  brązowy w grze pojedynczej,
•  srebrny w grze mieszanej w parze z Bronisławem Skórą (Akademia Badmintona Kraków).

Wielkie gratulacje dla zawodniczek klubu!

Turniej zapaśniczy w Wałbrzychu, fot. H. Kuryś

Szkolenie kadry sędziowskiej. fot. H. Kuryś

Mistrzostwa Judo, fot. Bartek Witkowski

Piłka ręczna, fot. GOKIS

Uczestnicy turnieju, fot. Paweł Stachowiak

Turniej Piłki Ręcznej, fot. Mirosław Rzepka
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