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Wydział Podatków 
i Opłat w Smolcu
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od dnia 
1 lutego 2022r. w Biurze Obsługi Klienta w Smolcu, do Pań-
stwa dyspozycji dostępni będą pracownicy Wydziału Po-
datków i Opłat. 

Co będzie można załatwić w BOK Smolec, m.in.:
•  złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi
•  uzyskać informacje w sprawie podatku od nierucho-

mości, rolnego i leśnego
•  otrzymać zaświadczenie w sprawie niezalegania/stwier-

dzenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat, wiel-
kości użytków rolnych

•  uzyskać pomoc w wypełnieniu formularzy

Wkrótce w BOK w Smolcu uruchomiony zostanie również ter-
minal płatniczy.
Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw w zakresie po-
datków i opłat w BOK w Smolcu, w szczególności miesz-
kańców takich miejscowości jak: Smolec, Mokronos Dol-
ny, Mokronos Górny, Gądów, Krzeptów, Jaszkotle, Zabro-
dzie, Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice. 

Opłata za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 
Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/586/2021 od dnia 1 stycznia 
2022r. zmianie uległa wysokość opłaty pobieranej za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi:

•  29,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamiesz-
kującego daną nieruchomość

•  58,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamiesz-
kującego daną nieruchomość w przypadku, gdy wła-
ściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbiera-
nia odpadów w sposób selektywny

Wysokość opłaty podwyższonej określa Burmistrz w dro-
dze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypeł-
niono obowiązku segregacji.

1.  Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomo-
ści zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

2.  Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych 
w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby 
osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

3.  Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje 
konieczności złożenia nowej deklaracji przez właści-
ciela nieruchomości.

4.  Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. 
I rata – 15.03.2022 r. 
II rata – 15.05.2022 r. 
III rata – 15.09.2022 r. 
IV rata – 15.11.2022 r. 

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzę-
du Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  podany w zawiado-
mieniu o opłacie. UWAGA: w zawiadomieniu podany jest nowy 
numer rachunku bankowego. 

Przypominamy: Obowiązek zawiadomienia o nowej wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których 
została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. 
W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
Przypominamy: Właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie 
opłaty – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, 
narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości.
Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi to:
•  wzrost cen usług za odbiór odpadów;
•  wzrost ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców;
•  wzrost cen paliwa;
•  wzrost cen energii elektrycznej;
•  wzrost płacy minimalnej.
Więcej przeczytaj w biuletynie Kątem Oka nr 12/2021 do-
stępnym na stronie www.katywroclawskie.pl

Wyrazy 
głębokiego współczucia 

Rodzinie i bliskim 

śp. Sabiny Czerwińskiej, 
wieloletniej Sołtys wsi Strzeganowice  

oraz aktywnej działaczki samorządowej,  
zaangażowanej w szczególności w działalność 

Polskiego Związku Emerytów i Rencistów

składają 

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie,  

Julian Żygadło wraz z pracownikami  
Urzędu Miasta i Gminy  

Kąty Wrocławskie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci 

Śp. Sabiny Czerwińskiej 
Naszej wspaniałej, zawsze radosnej  

i oddanej koleżanki. 

Rodzinie, bliskim i wszystkim, 
którym jej odejście sprawiło ból,  

składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Sabinko, z ogromnym żalem żegnamy Ciebie.

Przewodnicząca, Zarząd i seniorzy 
z PZERiI Oddział Rejonowy 

w Kątach Wrocławskich

Jest taka chwila,
która na pewno nadejdzie,  
ale zawsze nie w porę, 
zawsze za wcześnie… 

URZĄD MIASTA I GMINY 
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Nowe oświetlenie 
wzdłuż kolejnych 
dróg w gminie
Energooszczędne lampy drogowe, zgodne z zasadami nie-
zanieczyszczania światłem powstały wzdłuż drogi woje-
wódzkiej pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Pełcznicą na 
odcinku ok. 0,5 km. Koszt budowy oświetlenia wyniósł 178 
930,56 zł.  Nowe oświetlenie powstało również wzdłuż dro-
gi powiatowej w miejscowości Kamionna w kierunku Piła-
wy na odcinku o długości prawie 300 m. Inwestycja kosz-
towała 72.529,09 zł.

Rowerem 
przez Sadków
Zakończono budowę i odebrano zadanie pn. „Budowa sie-
ci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wro-
cławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków 
– Sadowice”  – na odcinku Sadków Sadowice. 
W ramach zadania wykonano drogę rowerową o nawierzch-
ni bitumicznej wraz z odwodnieniem, lokalnie zamontowa-
no bariery ochronne przy rowach. Droga zapewnia bez-
pieczny dojazd do stacji kolejowej.  Zadanie jest dofinan-
sowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 r. 

Wsparcie finansowe w ramach 
programu „Laboratoria Przyszłości”
Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała wspar-
cie finansowe w wysokości 789 100 zł w ra-
mach programu „Laboratoria Przyszłości”. 
Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. Celem pro-
gramu jest wsparcie wszystkich szkół pod-
stawowych w budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka).

Główną misją tej inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej 
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób cieka-
wy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zainteresowań nie tylko na lekcjach 
techniki oraz innych obowiązkowych zajęciach edukacyj-
nych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zain-
teresowań. Zakup sprzętu pozwoli rozwinąć umiejętności 
krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywa-
nia złożonych, rzeczywistych problemów.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę 
Kąty Wrocławskie znalazły się wśród beneficjentów progra-
mu. Placówki otrzymały wsparcie finansowe, którego wiel-
kość kształtuje się w zależności od liczby uczniów w szkole. 
Sześć szkół naszej gminy otrzymało łącznie 789 100,00 zł, 
w tym:

•  Szkoła Podstawowa nr 1 w Katach Wrocławskich   
- 170.400,00 zł,

•  Szkoła Podstawowa nr 2 w Katach Wrocławskich   
- 135.300,00 zł,

•  Szkoła Podstawowa w Smolcu - 273.000,00 zł,
•  Szkoła Podstawowa w Sadkowie - 110.400,00 zł.
•  Szkoła Podstawowa w Gniechowicach - 70.000,00 zł
•  Szkoła Podstawowa w Małkowicach - 30.000,00 zł

Wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby 
uczniów w szkole.
Dzięki otrzymanemu wsparciu szkoły podstawowe w na-
szej gminie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt 
podstawowy i dodatkowy z katalogów wyposażenia pro-
gramu, m.in.: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacja-
mi, slicerami, ploterami etc.), mikrokontrolery z sensora-
mi, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi ak-
cesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich 
osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.), stacje 
lutownicze (do mikrokontrolerów),  dodatkowe wyposa-
żenie według potrzeb danej szkoły.
Takie wyposażenie z pewnością unowocześni i uatrakcyjni 
lekcje oraz dodatkowe zajęcia w szkole.

Remont świetlicy 
wiejskiej 
w Kozłowie
Zakończone zostały prace związane z wykonaniem zada-
szenia przy świetlicy wiejskiej w Kozłowie. Budowa obej-
mowała wykonanie drewnianej konstrukcji, zadaszenie 
blachodachówką oraz odwodnienie dachu.
Całkowity koszt inwestycji to 19 665,00 zł 

Publiczny Internet w gminie już działa
W ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa (działanie: 1.1 Wyeliminowanie te-
rytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o wyso-
kich przepustowościach) na terenie gminy 
utworzono 11 hotspotów - 3 wewnętrzne 
oraz 8 zewnętrznych punktów wifi, które 

zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp 
do szerokopasmowego Internetu o prze-
pustowościach >/=30 Mbps, umożliwiając 
tym samym użytkownikom korzystanie 
z sieci o wysokiej jakości. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało na ten pro-
jekt dofinansowanie w wysokości 64 368 zł. 

Hotspoty w Gminie Kąty Wrocławskie znajdują się w na-
stępujących lokalizacjach:

Kąty Wrocławskie
•  ul. Rynek – Ratusz 1 (hotspot zewnętrzny) wieża
•  ul. Rynek 2 (hotspot wewnętrzny) biblioteka
•  ul. 1- Maja 59 (hotspot zewnętrzny) pływalnia „Delfinek”
•  ul. Brzozowa 4 (hotspot zewnętrzny) przy hali sportowej
•  ul. Zwycięstwa 23 (hotspot zewnętrzny) przy  

budynku GOKIS
•  ul. Zwycięstwa 27 (hotspot zewnętrzny) OSIR
•  ul. T. Kościuszki 16 (hotspot zewnętrzny) ZGM
•  ul. Drzymały 4 (hotspot zewnętrzny) przedszkole
•  ul. Staszica 9 (hotspot wewnętrzny) ZLA Sp. z o.o. 

Smolec
•  ul. Dworcowa 4 (hotspot zewnętrzny) stacja PKP
•  ul. Główna 47 (hotspot wewnętrzny) świetlica

INWESTYCJE
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Edukacja  
w walce z smogiem
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocław-
skich znalazła się w gronie 100 wybranych 
z całej Polski placówek, które otrzymały 
profesjonalny zestaw do pomiaru smogu.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich dołączy-
ła do dwóch ogólnopolskich projektów z zakresu edukacji 
ekologicznej – Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) i „Wygraj-
my ze smogiem”. Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt 
realizowany od ponad trzech lat przez NASK – Państwo-
wy Instytut Badawczy we współpracy z Polskim Alarmem 
Smogowym. Biorą w nim udział szkoły i przedszkola z ca-
łej Polski. Dotychczas działania edukacyjne ESA objęły już 
ponad 200 tys. osób. „Wygrajmy ze smogiem” to projekt 
prowadzony przez Europejski Instytut na rzecz Demokracji, 
który obejmie szkoły z 50 miast Polski. W ramach projektu 
powstały materiały edukacyjne, w tym 75 filmów wideo.
Kącka szkoła znalazła się w gronie stu wybranych szkół, któ-
re otrzymały zestaw do pomiaru smogu. Czujnik zanieczysz-
czenia powietrza z 27”monitorem został już zainstalowany 
w szkole. W trybie ciągłym mierzone są poziomy pyłów za-
wieszonych PM2,5 i PM10, ciśnienie atmosferyczne, tem-
peratura i wilgotność powietrza, a wyniki tych pomiarów 
wyświetlane są na monitorze w holu szkoły.
Zainteresowani mogą na bieżąco zapoznać się z wynika-
mi odczytów na stronie https://esa.nask.pl/szkola/id/1034.

Dotacja do wymiany pieca
Od dnia 28 stycznia 2022r. ruszył nabór wniosków o udzie-
lenie dotacji na wymianę źródła ciepła udzielanej przez 
Starostwo Powiatu Wrocławskiego.
Dotacje mają na celu poprawę stanu środowiska z uwzględ-
nieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, 
racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propa-
gowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego sto-
sowania odnawialnych źródeł energii. Dotacje są przezna-
czone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obej-

mujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrze-
wania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lek-
ki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, 
instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp 
ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.
Szczegółowe informacje na temat dotacji i formy skła-
dania wniosków dostępne są na stronie Starostwa  
www.powiatwroclawski.pl. 

Nowa siedziba ZGM
Z dniem 11.01.2022r. zmianie uległ adres siedziby Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. Obecnie ZGM mieści się w  bu-
dynku dworca PKP w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 85.
Dni i godziny otwarcia:

• poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30
Kontakt:

• tel.: (71) 316 70 79
• fax: (71) 362 47 33
• e-mail: zgm@zgmkwr.pl

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu 
ratowniczo-gaśniczego

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza 
aukcję na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśnicze-
go stanowiącego własność Gminy Kąty Wrocławskie 
z siedzibą Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, 
cena wywoławcza 140 000 zł.

Marka: RENAULT
Model: 260 Premium
Numer rejestracyjny: DWR69110
Rok produkcji: 1998
Pojemność silnika: 9834 ccm
Silnik z zapłonem samoczynnym

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest sprawny tech-
nicznie, posiada ważne badanie techniczne do 2022-12-28.
Aukcja odbędzie się dnia 16.02.2022 r. o godz. 12:00 w Sali 
Lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Ką-
ty Wrocławskie.

Minimalne postąpienie wynosi  1400 zł.

Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne oraz prawne.
Przystępujący do aukcji winni wpłacić na rzecz Gminy 
Kąty Wrocławskie przelewem na konto 62 9574 0005 
2001 0000 0101 0005 wadium w kwocie 14 000 zł. Warun-
kiem przystąpienia do aukcji będzie okazanie dowodu 
wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który au-
kcję wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w ra-
zie uchylenia się od zawarcia umowy, ulega ono prze-
padkowi na rzecz sprzedającego. Osobom, które aukcję 
przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Wy-
grywający aukcję będzie zobowiązany do zapłaty ce-
ny ustalonej w drodze aukcji (pomniejszonej o wpła-
cone wadium) na konto BS Kąty Wrocławskie 73 9574 
0005 2001 0000 0101 0001, przed podpisaniem umo-
wy kupna-sprzedaży oraz pokryciem wszelkich kosz-
tów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Ustala się termin podpisania umowy kupna-sprzedaży 
na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji.
Pojazd można oglądać w dniach 31.01-04.02.2022r., 
07-11.02.2022r., 14-15.02.2022r. oraz 16.02.2022r. 
w miejscowości  Małkowice, ul. Główna 26, 55-080 Ką-
ty Wrocławskie w godzinach od 09:00 do 14:00, w dniu 
16.02.2022 (dzień aukcji) od 09:00 do 11:00 (prosimy 
o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o chęci 
oględzin pojazdu pod jednym z dostępnych numerów 
telefonów: 669 037 134, 71 390 73 09, 71 390 72 33).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w pokoju nr 17 
lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 390 72 33.
Gmina Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od przeprowadzenia aukcji bez poda-
nia przyczyny.  

EKOLOGIA

W czasie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie 
będzie odbierany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny!

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2022r.

Szymanów, Kilianów, Kamionna, 
Czerńczyce, Stradów, Zachowice

Nowa Wieś Kącka, Sokolniki, Kozłów, 
Pełcznica, Wszemiłowice, Jurczyce

Górzyce, Gniechowice, Krobielowice, 
Wojtkowice, Sośnica Kąty Wrocławskie I Kąty Wrocławskie II

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

2022-03-28 2022-10-03 2022-03-29 2022-10-04 2022-03-30 2022-10-05 2022-03-31 2022-10-06 2022-04-01 2022-10-07

Stary Dwór, Strzeganowice, Różaniec, 
Sadkówek, Sadowice

Stoszyce, Romnów, Bogdaszowice, 
Małkowice Samotwór, Skałka, Kębłowice, Krzeptów Smolec I Smolec II

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

2022-04-04 2022-10-10 2022-04-05 2022-10-11 2022-04-06 2022-10-12 2022-04-07 2022-10-13 2022-04-08 2022-10-14

Sadków, Baranowice, Bliż, Rybnica, 
Pietrzykowice, Jaszkotle

Nowa Wieś Wrocławska, Gądów, 
Zybiszów, Cesarzowice, Zabrodzie Mokronos Dolny Mokronos Górny

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

2022-04-11 2022-10-17 2022-04-12 2022-10-18 2022-04-13 2022-10-19 2022-04-14 2022-10-20
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Spotkanie informacyjne 
w sprawie rozbudowy/
budowy A4/S5
Na zlecenie GDDKiA w dniu 24 stycznia odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkań-
ców Gminy Kąty Wrocławskie, w sprawie projektu: Opracowanie dokumentacji projekto-
wej etapu STEŚ z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno-Użyt-
kowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: 
Budowa / rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) - Wrocław Wschód (bez 
węzła) / węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków
W czasie spotkania przedstawione zostały wszystkie proponowane warianty budowy/roz-
budowy A4/S5. 
Do 7 lutego każdy mieszkaniec naszej gminy ma możliwość zgłoszenia swoich uwag 
i wyrażenia opinii na temat proponowanych wariantów. Materiały informacyjne na te-
mat ewentualnych tras oraz formularz opinii dostępny jest na stronie www.a4-s5-stesr.pl.
Zachęcamy do wypełniania ankiet.

Świąteczne iluminacje 
w Kątach Wrocławskich
Kąty Wrocławskie uplasowały się na drugim miejscu wśród naj-
piękniej oświetlonych świątecznie miejscowości na Dolnym Śląsku.
Świeć się z Energą to organizowany już od kilku lat na łamach Gazety Wrocławskiej plebi-
scyt, w którym internauci wybierają Świetlną Stolicę Polski, głosując na najpiękniej udeko-
rowane świątecznie miejscowości. W  tym roku Kąty Wrocławskie wystartowały w plebi-
scycie po raz pierwszy i zebrały aż 2809 głosów. Uplasowały się tym samym na wysokim 
drugim miejscu w Województwie Dolnośląskim, oddając najwyższe podium weteranowi 
plebiscytu i wielokrotnemu zdobywcy tytułu miastu Legnica. 
Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za zaangażowanie i oddane głosy. Za rok podejmiemy 
ponowne wyzwanie. 

Sto lat to za mało
Wyjątkową, bo setną rocznicę swoich urodzin, obchodziła w styczniu mieszkanka Kątów 
Wrocławskich, Pani Anna Jurkowska. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocław-
skie Julian Żygadło wraz z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich 
Katarzyną Gidzińską odwiedził czcigodną Jubilatkę, by osobiście złożyć życzenia. Na rę-
ce Pani Anny przekazany został list uznania od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego oraz Burmistrza, Juliana Żygadło.
W dniu setnych urodzin składamy szanownej Jubilatce życzenia wszelkiej pomyślności, 
dobrego zdrowia, pogody ducha oraz wielu okazji do prawdziwego wytchnienia i odpo-
czynku, aby mogła Pani cieszyć się życiem, otoczona miłością najbliższych. 

Rekrutacja na rok szkolny 
2022/2023 do gminnych 
placówek oświatowych  
oraz gminnego żłobka
W marcu 2022 roku rozpocznie się rekrutacja do gminnego żłobka, przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej. Nabór do gminnych 
placówek w 2022 roku odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie 
dostępny na stronie https://katywroclawskie.rekrutacje.edu.pl/
Rodzice będą mogli złożyć wniosek rekrutacyjny za pomocą komputera bez użycia dru-
karki, podpisując go Profilem Zaufanym. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają Profilu Zaufa-
nego, będą musieli wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki 
pierwszego wyboru. Komisja rekrutacyjna może wezwać rodzica składającego dokumenty 
w formie elektronicznej do uzupełnienia braków we wniosku. Informacja będzie dostęp-
na w systemie elektronicznym oraz wysłana e-mailem do rodzica. 
Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci siedmioletnie (urodzone w roczniku 
2015), które zamieszkują gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zostać zapisa-
ne dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2016), które w roku szkolnym 2021/2022 re-
alizowały wychowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie 
dzieci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgodnie z miejscem zamieszkania, 
po zgłoszeniu w systemie rekrutacji. W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą ob-
wodową należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi w kryteriach rekrutacyj-
nych. Można wskazać maksymalnie trzy szkoły, z czego ostatnią musi być szkoła obwodowa.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2016) mogą odbyć roczne przygotowanie przed-
szkolne w szkołach podstawowych tzw. „zerówkach”. 
Na terenie gminy Kąty Wrocławskie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. 
„zerówki” funkcjonują w następujących szkołach:

• Szkoła Podstawowa w Gniechowicach
• Szkoła Podstawowa w Małkowicach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie.

Dzieci czteroletnie (urodzone w roczniku 2018) i pięcioletnie (urodzone w roczniku 2017) 
mogą zmienić przedszkole – obowiązuje rekrutacja.
Dzieci trzyletnie (urodzone w roczniku 2019) rozpoczynają wychowanie przedszkolne.
Rekrutacji do gminnego żłobka podlegają dzieci, które na dzień 1 września 2022 roku ukoń-
czyły lub ukończą co najmniej 20 tydzień życia.
Pełna oferta placówek, szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne 
dostępne będą na stronie elektronicznej rekrutacji. 

SPOŁECZEŃSTWO

Szanowna Jubilatka  
wraz Burmistrzem Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie 
oraz Kierownik Urzędu  
Stanu Cywilnego 

Pani Anna Jurkowska  
otrzymała list uznania  
od Premiera Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Burmistrza  
Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie
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Przykładowe 
realizacje w 2021 r.
1.  Zespół przedszkolno-żłobkowy w Kątach Wrocławskich 

przeznaczony na 200 dzieci przedszkolnych i 50 żłob-
kowych. Obecnie jest praktycznie w całości wypełnio-
ny. Posiada dwa osobne place zabaw, własną kuch-
nię, salę multimedialną i gimnastyczną, a także w peł-
ni wyposażone sale. 

2.  Przebudowa ulic Zwycięstwa, T. Kościuszki i C.K. Nor-
wida o łącznej długości ok. 700 metrów. W ramach 
zadania przebudowana została jezdnia, chodniki, wy-
budowana nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie 
drogowe. Inwestycja kosztowała ponad 3 mln złotych.

3.  Budowa ulicy Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Wy-
konano jezdnię, obustronne chodniki, ścieżkę rowero-
wą, odwodnienie kanalizacji deszczowej i oświetlenie. 

4.  Zakończono budowę ścieżki rowerowej Sadków –Sado-
wice. W ramach inwestycji wykonano drogę rowerową 
o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem. Lo-
kalnie zamontowano bariery ochronne przy rowach. 
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020 r.

5.  OSP Małkowice zostało wyposażone w nowy średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA z napę-
dem 4x4. Zastąpił on wysłużonego ponad 20-letniego 
Renault Premium 260.

6.  Wyremontowana została droga łącząca Małkowice 
z Romnowem o łącznej długości 1 km 300 m. Zada-
nie było dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządo-
wych i polegało na sfrezowaniu, a następnie odtwo-
rzeniu nawierzchni bitumicznej oraz lokalnych napra-
wach miejsc w nawierzchni z brukowca.

7.  Wyremontowana została droga na odcinku ponad 2,5 
km łączącym Gniechowice z Górzycami, zadanie do-
finansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Zakres prac obejmował sfrezowanie istnieją-
cej nawierzchni, naprawę pobocza wzmocnionego, 
odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej oraz  re-
mont istniejącej studni kanalizacji deszczowej i prze-
łożenie chodnika.

8.  Wybudowane zostało oświetlenie drogowe m.in. w Gnie-
chowicach, Sadkowie, Katach Wrocławskich, Kamionnej, 
Smolcu, Zabrodziu, Pełcznicy, Gądowie czy wzdłuż drogi 
wojewódzkiej Skałka-Samotwór.

Podsumowanie 
roku 2021 
Miniony 2021 był rokiem pełnym zmian i dużych oczekiwań mieszkańców. Pierwsze pół-
rocze mojej kadencji w roli Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskiej w dużej mierze 
poświęciłem na proces zmian organizacyjnych, które pozwoliły na sprawną i co najważ-
niejsze rzetelną i fachową realizację zadań gminy.  Był to trudny okres i czas intensywnej 
pracy, ale dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
oraz dobrej współpracy z Sołtysami i Radnymi udało się wiele ważnych inwestycji zakoń-
czyć z sukcesem. 

Przede wszystkim od września do nowej placówki przy 
ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich mogły pójść przed-
szkolaki oraz po raz pierwszy w gminie również żłobkowi-
cze. Miniony rok to również szereg inwestycji drogowych 
poprawiających bezpieczeństwo m.in. w Kątach Wrocław-
skich, Sośnicy, Jurczycach, Gniechowicach, Samotworze czy 
Romnowie. To także prace związane z oświetleniem dro-
gowym, czego efektem jest 116 nowych lamp i 102 nowe 
oprawy LED w Kątach Wrocławskich, Sadkowie, Kamion-
nej, Smolcu, Zabrodziu, Pełcznicy, Gniechowicach, Gądo-
wie czy wzdłuż drogi wojewódzkiej Skałka-Samotwór. Na 
liście zrealizowanych inwestycji znalazła się m.in. kanaliza-
cja sanitarna w Mokronosie Dolnym, czy pumptrack w Ką-
tach Wrocławskich. Z sukcesem zakończone zostały rów-
nież rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie po-
łączeń kolejowych do Kątów Wrocławskich. Efektem tego 

jest utrzymanie ilości połączeń na dotychczasowym po-
ziomie i oszczędności w budżecie na poziomie ok. pół mi-
liona złotych.  
Teraz czas na Nowy Rok i realizację kolejnych zadań. Te-
goroczny budżet jest szczególnie wymagający – zmniejszo-
na subwencja oświatowa, zwiększone “janosikowe” (sub-
wencja wyrównawcza), to tylko niektóre czynniki mocno 
zmniejszające poziom naszego budżetu. Niemniej jednak 
staraliśmy się, aby ten budżet spiąć i opracować go możli-
wie jak najbardziej optymalnie z uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców. Wiele ważnych dla gminy inwestycji udało 
się w nim ująć i wierzę, że uda nam się je również z suk-
cesem zrealizować. 

Julian Żygadło 
Burmistrz Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie

PODSUMOWANIE ROKU
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Budżet to podstawowy plan finansowy, w którym gromadzone są 
i dzielone środki publiczne w danym roku budżetowym. Budżet 
gminy stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przycho-
dów i rozchodów.

Zapewniony na mocy art. 167 Konstytucji RP udział gmin w dochodach publicznych, od-
powiedni do przypadających im zadań, wymaga od organów stanowiących i wykonaw-
czych Jednostek Samorządu Terytorialnego, aby gromadzenie i wydatkowanie środków pu-
blicznych odbywało się zgodnie z przepisami prawa poprzez plan, którym jest budżet JST. 
Zakres i szczegółowość tego planu określa ustawa o finansach publicznych.

1.  Roczny plan dochodów Gminy Kąty Wrocławskie  180 195 945,44 zł
bieżące 171 042 672,00 zł
majątkowe 9 153 273,44 zł

2.  Roczny plan wydatków Gminy Kąty Wrocławskie 223 896 807,11 zł
Bieżące 166 999 237,28 zł
Majątkowe 56 897 569,83 zł

3.  Roczny plan przychodów Gminy Kąty Wrocławskie 53 365 173,67 zł

4.  Roczny plan rozchodów Gminy Kąty Wrocławskie  9 664 312,00 zł

Przychody
Do przychodów budżetu JST zalicza się: przychody pochodzące ze sprzedaży papierów 
wartościowych, z otrzymanych pożyczek lub kredytów, ze spłat udzielonych pożyczek, 
przychody z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pie-
niężnych na rachunku bankowym.
Środki publiczne, którymi są dochody i przychody budżetu JST, przeznacza się na wydat-
ki publiczne i rozchody publiczne.

Wydatki
Wydatki publiczne to wydatki ponoszone z przeznaczeniem na realizację zadań publicz-
nych, do wykonania których JST  została obowiązana, między innymi: w zakresie trans-
portu, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, oświaty, gospodarki komunal-
nej, rolnictwa, kultury i sportu.
Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykony-
wane jako zadania własne, a jeśli wynika to z potrzeb administracji rządowej, jako zada-
nia zlecone. Wydatki JST mogą być realizowane na podstawie porozumień z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego.

Po prawej plan wydatków w podziale na działy.

Rozchody
Rozchodami budżetu są: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, udzielane pożyczki, prze-
lew środków na rachunki lokat.

Wynik budżetu
Dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi stanowi nad-
wyżkę budżetu. Ujemna różnica stanowi planowany deficyt budżetu, którego źródłem 
pokrycia mogą być kredyty i pożyczki, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych.

Wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, a różnica między tymi war-
tościami określana jest jako wynik operacyjny, w 2022 r. wynosi on 4 043 434,72 zł.
Wynik ten planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne.

Zaspokojenie potrzeb wspólnoty lokalnej rokrocznie pochłania coraz wyższe nakłady na 
wydatki inwestycyjne, które przewyższają możliwości dochodowe samorządów. Zadłuże-
nie JST na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosło również przez możliwość korzysta-
nia ze środków europejskich i konieczność zabezpieczenia wkładu własnego, który pozy-
skiwany jest z kredytów i pożyczek. Planowany w gminie Kąty Wrocławskie deficyt plasuje 
się na bezpiecznym poziomie i uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Środki pozyskane z kredytu będą przeznaczone na następujące inwestycje:

Budżet Gminy na 2022 rok
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  1. Wpisywany do księgi Księga Guinnessa.
  2.  Kobieta obchodząca rocznicę urodzin.
  3.  Obiekt przeznaczony do obsługi 

pasażerów komunikacji kolejowej 
lub autobusowej.

  4.  Inaczej bilans, zestawienie, ewaluacja.

  5.  Budynek lub zespół budynków, w którym 
mieszkają wspólnoty religijne zakonników 
albo zakonnic.

  6.  Forma rozmowy np. ze znaną osobą 
lub ekspertem.

  7.  Inaczej nieobecność, np. w pracy lub szkole.
  8.  Oficjalna decyzja Rady Miejskiej 

podejmowana na sesji poprzez głosowanie.

KRZYŻÓWKADawny klasztor 
w Małkowicach
Naprzeciwko kościoła w Małkowicach znaj-
dują się zabudowania dawnego klasztoru 
sióstr elżbietanek z przełomu XIX i XX w., 
który po wojnie pełnił funkcję Domu Dziec-
ka, a obecnie jest siedzibą Centrum Opieki 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. 

Główny budynek to dwukondygnacyjny budynek o skom-
plikowanej bryle, zwieńczonej dwuspadowymi daszkami, 
lukarnami i wieżyczką. Pierwotnie ryzality miały formę 
otwartych logii. Obecnie zostały przeszklone. Okna obra-
mowane w cegle, zakończone  łukiem odcinkowym. Lico 
ścian zdobią geometryczne i liniowe wzory z cegły i pły-
cin w tynku. Gzymsy również wykonano w cegle. Wszyst-
kie te zabiegi nadają bryle i elewacjom bogaty i dekoracyj-
ny wyraz. Pośród zabudowań przynależących do klaszto-
ru zachowała się oficyna klasztorna z przełomu XIX/XX w., 
za głównym gmachem stoi drewniana altana, natomiast 
przy wjeździe budynek dawnego browaru. 

100.000 Kilometrów z Marszu
ROZMOWA Z
Sebastianem Majewskim
Podróżnikiem

Skąd pomysł na takie wyzwanie, stutysięczną, pie-
szą wyprawę?
SM: Obecna podróż jest moją drugą przygodą z Polską. 
Poprzednia trwała 1001 dni. Niestety, podczas pierwszej 
wyprawy, nie miałem przy sobie żadnego urządzenia po-
miarowego. O ile udokumentowałem całą wędrówkę za 
pomocą nagrań wideo i mogę określić, ile czasu spędzi-
łem w trasie, tak sam, nawet dla siebie, nie wiem, ile wów-
czas pokonałem kilometrów. Postanowiłem więc, że zro-
bię to jeszcze raz, z większym rozmachem. Zaopatrzyłem 
się w odpowiedni sprzęt elektroniczny i teraz realizuję pro-
jekt „100.000 Kilometrów z Marszu”.

Dlaczego piechotą?
SM: Lubię wyzwania, poza tym marsz przez Polskę umożli-
wia mi zaglądanie do różnych, mało uczęszczanych miejsc 
i zakątków, często nieznanych, porozrzucanych po okolicy. 
Kursowanie autostopem, co miało miejsce przy poprzed-
nim projekcie, odbierało mi taką właśnie szansę. Dystans 
100.000 kilometrów z pewnością zaspokoi mój apetyt na 
odkrywanie naszego kraju. 

Z takim podróżowaniem wiąże się zwiedzanie wielu pięk-
nych miejsc w naszym kraju. Proszę przybliżyć naszym 
czytelnikom, w jakich miastach bądź miejscowościach 
już Pan był i dokąd zamierza się teraz udać.
SM: Swoją podróż rozpocząłem na tatrzańskich Rysach. 
To stamtąd, 1 lipca 2020 roku, wyruszyłem w Polskę i od 
tamtej pory jestem w trasie. Przemieszczam się wojewódz-
twami, które są dla mnie punktem odniesienia - kluczem, 
za pomocą którego planuję dalszą wędrówkę. Wyruszy-
łem z województwa małopolskiego, następnie udałem 
się do województwa śląskiego, później przez wojewódz-
two opolskie dotarłem na Dolny Śląsk. W tej części Polski 
mam do wykorzystania ok. 6 tysięcy kilometrów. Jak się 
okazuje, dystans 100.000 kilometrów jest zdecydowanie 
niewystarczający w skali całego kraju. Dotarcie do każde-
go miejsca jest więc niemożliwe. Dlatego też często mu-
szę rezygnować z pewnych wizyt. Maszerując przed sie-
bie, staram się pojawić w każdym mieście. Póki co skom-
pletowałem wszystkie z poprzednich województw. Oczy-

wiście odkrywanie Polski nie może obyć się bez wizyt na 
wsiach. Było ich setki, a będą tysiące.

Czy jest coś szczególnego w Kątach Wrocławskich, że 
postanowił Pan odwiedzić nasze miasto w trakcie wę-
drówki przez Dolny Śląsk?
SM: Realizując ten projekt, dla urozmaicenia i uatrakcyjnie-
nia marszu wyznaczyłem kilka własnych szlaków tematycz-
nych. Jednym z nich jest szlak polskich miast. Staram się 
więc pojawić w każdym. To moja druga przygoda z Kątami 
Wrocławskimi. Poprzednią wizytę pamiętam m.in. ze wzglę-
du na Wasz charakterystyczny kościół, który trudno pomy-
lić z jakimkolwiek innym. Wieża kościelna z daleka przypo-
mina wieżę ciśnień lub latarnię morską. Kolekcjonuję rów-
nież rynki, ratusze oraz dworce kolejowe. Cały ten pakiet 
można znaleźć właśnie tutaj.

Jaki dystans pokonuje Pan każdego dnia swojej wędrówki?
SM: Średnio pokonuję około 25 kilometrów dziennie. Wy-
nika to z prostej kalkulacji: 4000 dni pomnożone przez 25 
kilometrów daje dystans 100.000 km.

Jak zaczyna Pan każdy dzień takiej wędrówki?
SM: W pierwszej kolejności finalizuję prace związane z do-
kumentowaniem całego przedsięwzięcia. Wprowadzam da-
ne w tabele statystyczne, montuję kolejne fragmenty fil-
mu, kataloguję zdjęcia, planuję trasę i wyznaczam punk-
ty na mapie, które mam zamiar odwiedzić tego dnia. Póź-
niej szybkie śniadanie, zadbanie o higienę ciała, pakowa-
nie sprzętu, podziękowanie gospodarzowi za miłe przyję-
cie i wyruszenie w trasę.

Gdyby ktoś chciał wybrać się w podobną pieszą podróż, jak 
musiałby się przygotować, co musiałby ze sobą zabrać?
SM: Temat rzeka. Kwestia indywidualnych potrzeb. Wszyst-
ko zależy od tego, kto i jak wyobraża sobie taką wędrów-
kę, jakie postawi przed sobą cele i wyzwania. Najważniej-
szy jest solidny plecak i porządne buty. Reszta to mniej 
lub bardziej oczywiste i konieczne dodatki. Nie wdając 
się w szczegóły: wielosezonowa odzież wierzchnia i prze-
ciwdeszczowa, komplet zapasowej bielizny i skarpet, ap-
teczka, latarka, telefon, aparat, mapa i takie tam. I para-
sol! Klasyczny podróżniczy zestaw. Do projektu przygoto-
wywałem się w dość banalny sposób. Najpierw musiałem 
rozchodzić nowe obuwie, wyprofilować je pod kształt stóp. 
Spacerowałem z dociążonym plecakiem, do którego cy-

klicznie dorzucałem kolejne kilogramy tak, aby w ostatnim 
tygodniu jego waga była o 10 kilogramów większa, niż na 
starcie. Chodziło o oswojenie ciała z nową sytuacją, o je-
go zahartowanie. Po miesiącu organizm był już przyzwy-
czajony do obecności załadowanego plecaka. Zakończy-
łem również testowanie całego ekwipunku w warunkach 
polowych. Byłem gotowy do wymarszu.

Panu Sebastianowi dziękujemy za rozmowę, jest nam 
niezmiernie miło, że mogliśmy gościć wyjątkowego po-
dróżnika w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich. Trzymamy kciuki za realizację 
projektu i kto wie, być może, do zobaczenia ponow-
nie w naszym mieście, Panie Sebastianie!

Rozmawiała 
Anita Kruczykowska-Nykiel
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FOT. WIESŁAW JUREWICZ

Sebastian Majewski podczas przystanku w Kątach Wrocławskich, fot. GOKIS
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Kulturalny odjazd w Smolcu
Wraz z początkiem roku prawdziwy renesans przeżywa filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Smolcu – nowa placówka, nowy do-
wodzący i pełen grafik zajęć dla różnych grup wiekowych. O planach na kulturalną aktywizację mieszkańców rozmawialiśmy z Agniesz-
ką Bujoczek, Kierownik Filii Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Smolcu.
Już wcześniej pełniła Pani funkcję Instruktora ds. kul-
tury. Po krótkiej przerwie ponownie rozpoczęła Pani 
współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. 
Co sprawiło, że zdecydowała się Pani na objęcie funk-
cji Kierownika Filii w Smolcu?
Już od samego początku mojej pracy w GOKiS Kąty Wro-
cławskie miałam jasno określony cel - stworzenie miej-
sca, które stanie się centrum kultury w Smolcu. Miejsca 
magicznego, nietuzinkowego. Po licznych perturbacjach 
i usilnych staraniach wielu ludzi dobrej woli mamy realną 
szansę na prawdziwy rozkwit kulturalny, mamy wreszcie 
warunki i przestrzeń do działań twórczych. Takiej szansy 
nie mogłam nie wykorzystać.

Zmiany w obszarze kultury w Smolcu to nie tylko nowy 
kierownik, ale przede wszystkim nowa siedziba i plan 
działań. Coś, na co mieszkańcy bardzo czekali. Jaki jest 
pomysł na rozwój smoleckiej filii?
Pomysłów mamy wiele. Nowa, piękna siedziba to ogrom-
ne możliwości działania. Jako że filia mieści się w odre-
staurowanym budynku PKP, nawiązujemy żartobliwie do 
genezy tej lokalizacji, szykując prawdziwy kulturalny „od-
jazd”. Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem i było przy-
jazne dla wszystkich mieszkańców. 

Jak zbudowana będzie oferta programowa ośrodka 
– zajęcia dedykowane dla najmłodszych, czy również 
dla dorosłych?
Planujemy bogatą ofertę różnorodnych zajęć dla każdej 
grupy wiekowej, a ponadto koncerty, wystawy, warsztaty, 
spektakle. Szczegóły podamy wkrótce. Ale już dziś zachęcam 
do polubienia strony GOKiS filia Smolec na Facebooku - jak 
na razie naszego głównego kanału informacyjnego. Każdy 
zainteresowany znajdzie tutaj coś dla siebie, to pewne. :-)

Jak wyglądać będzie zaplecze kadrowe ośrodka?
Mamy nie za dużą, ale pełną zapału i pomysłów załogę. Do-
datkowo będą nas wspierać najlepsi i najfajniejsi instruktorzy.

Pierwsi podopieczni, niebawem, bo podczas ferii, sko-
rzystają z nowej oferty GOKIS. Czy spodziewaliście się 
tak dużego zainteresowania mieszkańców?
Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się dużego zaintere-
sowania, ale przerosło ono nasze najśmielsze wyobraże-
nia. Stworzyliśmy rodzicom możliwości, aby ich pociechy 
podczas ferii dobrze się bawiły. Mogę zdradzić, że zapla-
nowaliśmy wspaniałą wycieczkę do wioski fińskiej Kaleva-
la, a także do Kolejkowa oraz mnóstwo warsztatów mu-
zycznych, artystycznych, kreatywnych, sportowych. Jedy-
ne nad czym ubolewam to fakt, że nie jesteśmy w stanie 
przyjąć wszystkich chętnych dzieci.

Oficjalne otwarcie już za niespełna miesiąc. Jak wyglą-
dają przygotowania, wszystko zostało dopięte już na 
ostatni guzik?
Oj, chciałabym już móc powiedzieć, że wszystko gotowe, 
lecz niestety to nie takie proste. Wyzwań w krótkim cza-
sie było aż nadto: wyposażenie siedziby od zupełnych pod-
staw, a równolegle przygotowanie smoleckiej Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy oraz następujących tuż po niej 
ferii. A wszystko to w trudnych realiach pandemii. Lecz 
choć wciąż pozostaje sporo do zrobienia, to najtrudniej-
szy okres już za nami.

Czy mieszkańcy mogą spodziewać się z tej okazji jakichś 
wyjątkowych atrakcji?
Oczywiście! Przygotowujemy aż trzydniowy program kul-
turalny. „Będzie zabawa, będzie się działo...!”. Czeka nas 
mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, a w niedzielę mu-
zyczna gratka, wspaniały koncert - ale niech to pozosta-
nie jeszcze chwilkę owiane tajemnicą.

Co ceni sobie Pani najbardziej w swojej pracy?
Trudno wybrać tylko jeden aspekt tej pasjonującej pra-
cy. Chyba jednak najistotniejsza jest dla mnie możliwość 
twórczego działania i krzewienia szeroko pojętej kultury, 
a także bezpośredni kontakt z lokalną społecznością oraz 
poczucie robienia czegoś „odjazdowego”. :-)

KULTURA I ROZRYWKA

Agnieszka Bujoczek, Kierownik Filii GOKiS w Smolcu, fot. GOKISNowa siedziba Filii GOKiS w Smolcu, fot. GOKiS

Nowa siedziba Filii GOKiS w Smolcu, fot. GOKiS
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Zajęcia plastyczne w klimacie magii, fot. GOKiS

Spotkanie z Agnieszką Dobkiewicz, fot. GOKiS

Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno starszych, jak i młodszych uczestników, fot. GOKIS

Pani Jolanta Markowicz, autorka wystawy malarskiej „Sny o życiu”, fot. GOKiS

Występ muzyczny z okazdji Dnia Babci i Dziadka, fot. GOKiS

Występ muzyczny z okazdji Dnia Babci i Dziadka, fot. GOKiS

10
Co nam w duszy 
gra – popisy sekcji 
gitary i keyboardu 
GOKiS
W piątek 21 stycznia 2022 r. wspólnie ob-
chodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

Wspaniałym połączeniem rodzinnego świętowania były 
muzyczne popisy sekcji prowadzonych przez instruktora 
Michała Leńskiego. Na scenie zaprezentowali się ucznio-
wie, którzy pod czujnym okiem instruktora uczą się grać 
na gitarze bądź keyboardzie. Na widowni zasiedli rodzice, 
rodzeństwo oraz babcie i dziadkowie, by wysłuchać pierw-
szych takich popisów w wykonaniu wspomnianej sekcji mu-
zycznej. Początkujący muzycy przygotowali dobrze znane 
wszystkim kolędy i mogli po raz pierwszy zaprezentować 
swoje umiejętności. Wszystkim przybyłym serdecznie dzię-
kujemy za wspólnie spędzony czas.

Z książką  
w ręku od 
najmłodszych lat
Wraz z początkiem roku pełną parą ruszyły 
cykliczne zajęcia dla dzieci organizowane 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kątach 
Wrocławskich. Cieszą się zainteresowa-
niem zarówno najmłodszych, jak i tych nie-
co starszych miłośników literatury.

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Harry Potter i magia ksią-
żek”.  Tym razem wspólnie przeczytaliśmy jedną z baśni Bar-
da Beedle’a – „Fontannę Szczęśliwego Losu” i zastanawiali-
śmy się, czy szczęście to zwykły fart, czy jednak zależy tro-
chę od nas i naszej postawy… A potem uczestnicy stworzyli 
szalone  drzewka szczęścia, w rożnych kształtach i kolorach.
W ramach poniedziałkowego czytania z najmłodszymi po-
jawił się tajemniczy towarzysz - Bardzo Chuda Małpa w ko-
lorze  fioletowym, która, czytając dzieciom książkę „Nawet 
potwory myją zęby”, przypomniała, jak ważna jest  higie-
na jamy ustnej i jak zamienić ją w dobrą  zabawę. W po-
dziękowaniu za odwiedziny dzieci przygotowały dla Bar-
dzo Chudej Małpy sztuczne szczęki z kartek i bibuły. Śmie-
chom nie było końca.

Wojenne historie 
okiem reportera
W progach Regionalnej Izby Pamięci gościliśmy wyjątkowego gościa -  Panią Agnieszkę 
Dobkiewicz, dziennikarkę, autorkę książek „Mała Norymberga. Historie katów z Gross-
-Rosen” oraz „Dziewczyny z Gross-Rosen”. Spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Kąckiej – Pan Andrzej Cichecki.

Pani Agnieszka opowiedziała poruszające historie obozo-
wego piekła, o ciężkiej, katorżniczej pracy, o upodleniu, 
odczłowieczeniu, o ludziach, którzy to przetrwali i o tych, 
którym się nie udało. Historie, które nadal są nam bliskie 
i po piątkowym spotkaniu z pewnością zostaną z nami na 
dłużej. Dyskutowaliśmy o tym, co takiego tkwi w człowie-
ku, że jest zdolny do zadawania niewyobrażalnej krzywdy 
drugiemu człowiekowi.
Jednym z poruszanych tematów były także marsze 
śmierci, w szczególności ten, jaki odbyli więźniowie 
niemieckiego obozu AL Fünfteichen do obozu macie-
rzystego w Gross-Rosen w styczniu 1945 r. Siarczyste 

mrozy, ogólne wycieńczenie organizmu, brak pożywie-
nia, bestialskie traktowanie przez esesmanów spowo-
dowało, że wielu więźniom nie udało się dotrzeć do 
celu „podróży”. Wielu z nich zmarło, wielu zostało roz-
strzelanych, wielu żywcem zakopanych, również na tere-
nie naszej gminy.
Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tej lekcji historii. 
To ważne, żeby w szczególności młodzi ludzie, dla któ-
rych te czasy są już dość odległe, pamiętali o tych tragicz-
nych wydarzeniach. 
Pani Agnieszce życzymy dalszych sukcesów, z niecierpli-
wością czekamy na kolejne książki i spotkania.

Wernisaż 
i spektakl  
w jeden wieczór
Wyjątkowe bogactwo kulturalnych atrakcji czekało na 
mieszkańców w sobotni wieczór w Dzień Dziadka w Sali Lu-
strzanej budynku GOKiS. Wielbiciele malarstwa mogli po-
dziwiać dzieła autorstwa Jolanty Markowicz podczas wer-
nisażu „Sny o życiu”. Miłośnicy sztuki teatralnej obejrzeć 
mogli natomiast spektakl Teatru Scena Poczekalnia: „Przy-
szedł mężczyzna do kobiety, czyli pewnego razu w Łodzi” 
z Izabelą Noszczyk i Dariuszem Taraszkiewiczem w ro-
lach głównych. 
Na dziadków i wnuków czekała jeszcze jedna niespodzian-
ka, a mianowicie możliwość skorzystania z opcji rodzin-
nych warsztatów plastycznych. 
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Wspólne czytanie Harrego Pottera, fot. GOKiS
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GOKiS na sportowo
Sekcja badmintona
W roku 2021 zawodnicy sekcji badmintona UKS GOKiS Kąty Wrocławskie brali udział 
w licznych lokalnych, krajowych oraz jednym międzynarodowym turnieju. Rok ten, po-
mimo trudności pandemicznych, możemy uznać za bardzo dobrze przepracowany, co 
potwierdzają osiągnięte wyniki:
•  pierwsze miejsce w grze mieszanej w kategorii Młodzik Młodszy podczas międzynaro-

dowego turnieju Slovak Youth International
•  5-te miejsce w grze mieszanej U13 podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski 2021
•  trzy pierwsze miejsca oraz jedno trzecie na Mistrzostwach Dolnego Śląska 2021

Sekcja piłki nożnej
UKS GOKiS Kąty Wrocławskie w sezonie 2021/2022 reprezentują drużyny występujące w 
rozgrywkach seniorskich i młodzieżowych. Zespół seniorów występuje w lidze B-klasy. 
Po rundzie jesiennej zespół zajmuje 12 miejsce.
Zespołami reprezentującymi nasz  klub są  również drużyny młodzieżowe:

•  trampkarze, występują w lidze terenowej trampkarzy
Zespół zajmuje 10 miejsce. Mamy najmłodszy zespół w lidze. Nasi zawodnicy rywalizu-
ją z zawodnikami starszymi o 2 lata.

•  orliki występują w turniejach organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 
•  zespół żaków wystąpił w turniejach organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 
•  najmłodszym zespołem w  naszym klubie jest drużyna skrzatów

Sekcja mini siatkówki
Sekcja mini siatkówki zajmuje się nauką i szkoleniem dziewcząt już od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej. Uczestniczymy w programie propagowania tej dyscypliny prowadzonym 
przez fundację „Volleymania”, koordynowaną przez żeński klub siatkówki Volley Wro-
cław. W programie  uczestniczy około 20 ośrodków z całego województwa. Dzięki udzia-
łowi w  tym przedsięwzięciu, młode zawodniczki mają okazję trenować dwa razy w tygo-
dniu i brać udział w turniejach mini siatkówki dziewcząt.

Sekcja piłki ręcznej 
Pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu trenuje osiem sekcji piłki ręcznej:
•  Dziewczęta występujące w grupie B Dolnośląskiej Ligii Dziewcząt. 
•  Chłopcy występujący w grupie A  Dolnośląskiej Ligi Chłopców.
•  Młodziczki występujące w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek. 
•  Młodzicy występujący w grupie A Dolnośląskiej Ligi Młodzików. 
•  Sekcja piłki ręcznej plażowej - młodzicy. Sezon 2021 grupa zakończyła na 8 miejscu w Polsce.
•  Sekcja piłki ręcznej plażowej - młodziczki. Sezon 2021 grupa zakończyła na 8 miejscu w Polsce.
•  Sekcja piłki ręcznej plażowej - juniorów. W sezonie 2021 zawodnicy zdobyli brązowe 

medale Mistrzostw Polski.
•  Sekcja piłki ręcznej plażowej - seniorzy. W sezonie 2021 seniorzy zdobyli brązowe medale 

Mistrzostw Polski. 

Sekcja piłki ręcznej zakończyła rok z długą listą indywidualnych osiągnięć. Trzech na-
szych zawodników powołanych zostało do kadry Polski w piłce ręcznej plażowej, w tym 
jeden z nich do kadry Polski seniorów. Jeden piłkarz zasilił szeregi kadry młodzików 
oraz dwie piłkarki dołączyły do kadry młodziczek Dolnego Śląska. Dolnośląska Aka-
demia Piłki Ręcznej również przyjęła kilku naszych zawodników – dwóch chłopców 
i pięć dziewczynek.
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Sekcja piłki nożnej, fot. Daniel Sidorkiewicz

Skecja piłki nożnej, fot. Aleksandra Perek Piłka ręczna, Nasi reprezentanci: Polski Bartosz Andrzejewski i Oliwier Kalinowicz, fot. Mirosław Rzepka

Sekcja piłki siatkowej, fot. Krystian Janisz

Weronika Hoszowska zdobywczyni pierwszego miejsca w Kategorii Młodzik Młodszy, fot. D. Hoszowski



ISSN 1732-6176. Nakład: 4000 egzemplarzy. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.  
Adres redakcji: Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel.+48 71 390 72 00, e-mail: redakcja@katywroclawskie.pl

Autor zdjęć: archiwum UMIG, chyba że zaznaczono inaczej.
Godziny pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30, środa: 7.30 – 17.00, piątek: 7.30 – 14.00.  

Skład i druk: Agora S.A.  
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów. Materiałów niezamówionych nie zwraca.


