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Znajdź 5 różnic. Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: 
redakcja@katywroclawskie.pl. Pięć pierwszych osób, 
które prześlą prawidłowe odpowiedzi otrzyma nagrody.

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

yy Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach. 
Tel. 693 066 151.

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

yy Pranie dywanów, kanap, aut, sprząta-
nie, malowanie, usługi ogrodnicze. 
Tel. 535 679 346.

yy Sprzedam tanio ziemniaki jadalne 
białe i czerwone, warzywa oraz bu-
raki pastewne i ogórki kiszone, cena 
do uzgodnienia. Tel. 71 390 73 20.

yy NetFix usługi informatyczne, Kąty Wr. 
Tel. 799 113 262.

yy Zamienię mieszkanie własnościowe 
w Kątach Wrocławskich (centrum), 
23 m2 (II p., jasna kuchnia i pokój, ła-
zienka z prysznicem, przedpokój, 
ogrzewanie II taryfa) na mieszkanie 
komunalne na parterze 2-pokojowe 
lub duże 1-pokojowe do przebudowy. 
Tel. 697 113 870, 722 037 735.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390 71 46

R E K L A M A

K O N K U R S  R E D A K C J I

Mszą świętą w kąckim kościele para-
fialnym rozpoczęły się gminne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości. 
11 listopada 2019 roku nie zabrakło re-
fleksji i międzypokoleniowych spotkań.

Niepodległościowe obchody rozpoczęły się w kościele 
pw. św. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich, gdzie 
odprawiona została msza w intencji ojczyzny. Po zakoń-
czeniu nabożeństwa międzypokoleniowy przemarsz udał 
się na kącki Rynek. Władze samorządowe, przedstawi-
ciele policji i wojska, kombatanci oraz strażacy złożyli 

101. rocznica odzyskania niepodległości 
Uroczystości w Kątach Wrocławskich

kwiaty przed pomnikiem. Uroczystość uświetniły poczty 
sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół. 
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli we wspól-
nym pochodzie do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. 
W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kątach Wr., którzy odtańczyli poloneza,  
a następnie przedstawili program słowno-muzyczny po-
święcony dochodzeniu do niepodległości przez Polskę. 
Kolejno wystąpiły: Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA 
oraz Sekcja Kreacji Muzycznej „Dla Niepodległej”. 
Wiersze poświęcone Ojczyźnie i niepodległości czytał 
Tomasz Krajewski w programie „Ubrane w wolność”.
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Projekt przyszłorocznego budżetu 
gminy jest gotowy

Międzypokoleniowy przemarsz ulicami Kątów Wrocławskich.

Część artystyczną rozpoczęły dzieci z SP2 polonezem.

Burmistrz MiG Łukasz Zbroszczyk, z-ca burmistrza Katarzyna Łapińska- 
Szymańska, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pacyna składają 

kwiaty  pod pomnikiem 700-lecia nadania praw miejskich.

Jaki jest budżet na 2020 rok? Nadrzędnym celem 
budżetu jest jego stabilizacja poprzez równoważenie 
wydatków i dochodów. 

Listopad i grudzień to czas pracy nad budżetem na rok 
2020. 15 listopada przekazałem projekt budżetu do 
Rady Miejskiej, która będzie procedowała i analizowała 
przedstawiony zakres inwestycji oraz założeń finanso-
wych na rok 2020. Z uwagi na bardzo duże inwestycje, 
które czekają nas w najbliższych latach wspólnie ze 
skarbnikiem gminy i kierownikami wydziałów pracowa-
liśmy nad taką konstrukcją budżetu, żeby utrzymać de-
ficyt maksymalnie zbliżony do roku poprzedniego.  
W dłuższej perspektywie budżet po stronie wydatków 
powinien się zrównać z dochodami gminy. W roku 2020 r. 
zaplanowano dochody na poziomie 177 668 000 zł,  
z czego dochody z podatków wynoszą 86 911 428 zł,  
a wysokość subwencji oświatowej 23 193 320 zł.
Po stronie wydatków mamy 194 541 000 zł. Kluczowe 
inwestycje, które będą realizowane w roku 2020 i w la-
tach następnych to budowa kompleksu szkolno-przed-
szkolnego przy szacunkowej wartości zadania ponad 
30 mln zł, budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi 
wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich za około 
18 mln zł. Budowa kanalizacji miejscowości Mokronos 
Górny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska  
to kolejne 77 mln zł. 
Mimo dużych i kosztownych zadań oświatowych jednym 
z priorytetów na rok 2020 będzie infrastruktura drogowa, 
na którą zaplanowaliśmy 14 044 690 zł. Projektujemy 
budowę lub modernizację takich ulic jak: ul. Granitowa 
w Smolcu, przebudowę drogi Małkowice-Sadowice,  
remont ul. Piwnej w Zachowicach, modernizację ul.  
Żeromskiego w Kątach Wrocławskich, przebudowę ul. 
Dębowej w Sadkowie. Zaproponowaliśmy przeznaczenie 
kwoty 1 800 000 zł na nakładki asfaltowe i chodniki. 
Realizacja tych zadań zdecydowanie wpłynie na poprawę 
infrastruktury, a co za tym idzie na zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców. W wydatkach inwestycyjnych 
pojawią się również zadania drogowe, na które złożyli-
śmy wnioski o finansowanie zewnętrzne. 
Intensywna praca, spotkania, konsultacje i analizy zaowo-
cowały przygotowaniem koncepcji zwiększenia zaangażo-
wania finansowego Gminy Kąty Wrocławskie w połączenia 
autobusowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika-
cyjnego i połączenia kolejowe Kolei Dolnośląskich. 
Zwiększenie liczby połączeń autobusowych, jak i obec-
nych połączeń kolejowych relacji Kąty Wrocławskie – 
Wrocław Główny z obecnych 22 par do 31 par pociągów, 
spowoduje, że mieszkańcy naszej gminy sprawniej dojadą  
do pracy, a młodzież do wrocławskich szkół. Ilość dodat-
kowych połączeń jest odpowiedzią na Państwa potrzeby. 
Koleje Dolnośląskie sygnalizują wzrost liczby pasażerów, 
korzystających z opisanych wyżej połączeń, na poziomie 
powyżej 50% w stosunku do roku ubiegłego.  
Szeroko rozumiane bezpieczeństwo: projektowanie no-
wego monitoringu obejmującego większość miejsco-
wości oraz doposażenie naszych straży pożarnych  
w niezbędne narzędzia do ratowania życia, w tym nowy 
samochód ratowniczy to kolejne wydatki inwestycyjne, 
które chciałbym zrealizować.

Łukasz Zbroszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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Jednolity System Segregacji Odpadów
Gospodarka odpadami komunalnymi budzi emocje i bardzo dobrze, bo to 
dziś mamy wpływ na to jak nasza planeta będzie wyglądać w przyszłości. 

Produkujemy dużo śmieci. Przeciętny mieszkaniec 
gminy Kąty Wrocławskie wytwarza ich rocznie średnio 
380 kg. W skali gminy daje to łącznie 9 850 ton odpadów 
w ciągu roku. Musimy dążyć do racjonalizacji tej sytuacji. 
Jedyną słuszną drogą jest segregacja odpadów. Segre-
gując odpady, zmieniamy je w surowce, które można 
ponownie wykorzystać. 
Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wy-
branych frakcji odpadów. Główna zasada Jednolitego 
Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy 
oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do 
powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? 
Tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowa-
nia szklane i odpady biodegradowalne.
Wprowadzenie obowiązkowego w skali kraju 5-pojem-
nikowego systemu selektywnego zbierania odpadów to 
jedna z przyczyn wzrostu cen. Istotny wzrost kosztów 
spowodowały też przepisy dotyczące wyposażenia za-
kładów utylizacji w systemy wymagane przez Jednolity 
System Segregacji Odpadów (JSSO). System wprowadza 
nowe wymogi, obostrzenia i koszty. Nowelizacja ustawy 
o odpadach z lipca 2019 roku zarządza rozwiązania, 
które umożliwią wdrożenie elektronicznego modułu 
sprawozdawczego i służącego do ewidencji odpadów. 
Od kwietnia 2019 roku analizujemy stan gospodarki od-
padami komunalnymi na terenie naszej gminy. Analiza 
za rok 2018 pokazała niedomagania systemu. W bu-
dżecie na lata 2019 i 2020 planowana kwota na roz-
strzygnięcie przetargu wynosiła 7,5 mln zł. Jedyny ofe-
rent – obsługująca naszą gminę od lat firma WPO Alba 
S.A. zaoferowała w przetargu kwotę o ponad 4 mln zł 
większą – wartość kontraktu to prawie 12 mln zł. Gmi-
na nie zarabia na odpadach, dążymy do tego by system 
się w pełni równoważył. 
Cena odbioru 1 tony odpadów zależy od liczby miesz-
kańców zgłoszonej do systemu oraz ilości produkowa-
nych odpadów. Dążymy do tego, by liczba mieszkańców 
zgłoszonych do systemu była możliwie jak najbliższa 
rzeczywistości, a system odbioru odpadów był syste-
mem zamkniętym, dostępnym tylko dla zgłoszonych  
w rejestrze osób. Obecnie są wykonywane kontrole  
deklaracji. Pracownicy urzędu weryfikują, czy wszyscy 

złożyli deklaracje, następnie czy jest zgłoszona odpo-
wiednia liczba osób – sprawdzane są m.in. nowe uro-
dzenia, meldunki, także zużycie wody. Wszystkie te 
dane z ewidencji ludności są porównywane z deklara-
cjami za odpady. Wdrożony system informatyczny sam 
zlicza ile śmieci jest odbieranych z konkretnego adresu, 
czyli możemy stwierdzić jaką ilość śmieci oddaje każdy 
mieszkaniec zgłoszony do systemu. System wyłapuje 
zwiększoną, w porównaniu do wcześniejszych miesięcy, 
ilość produkowanych odpadów a pracownik dokonuje 
analizy i zleca ewentualną kontrolę. 
Przeprowadziliśmy na terenie gminy likwidację otwar-
tych, ogólnodostępnych pojemników (zlikwidowano 42 
pojemniki). Od września gminne szkoły i przedszkola  
z powodzeniem segregują odpady. Wprowadzono za-
mknięcia dotychczas otwartych pojemników poprzez 
założenie tak zwanych kodów – szyfratorów. Dostęp do 
kodów mają tyko mieszkańcy opłacający wywóz odpadów. 
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Dzięki ścisłej współpracy z Zakładem Gospodarki  
Komunalnej weryfikujemy zawarte umowy na wywóz 
odpadów związanych z prowadzeniem działalności  
gospodarczej. Zmieniliśmy zasady obsługi mieszkań-
ców w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych), wymagamy okazania jakiegokolwiek 
dokumentu potwierdzającego bycie mieszkańcem na-
szej gminy (np. rachunku za prąd). Prowadzimy akcję, 
skierowaną do cudzoziemców informującą o sposobie 
gospodarowania odpadami. W wyniku regularnych 
kontroli wystawiono blisko 2200 upomnień.
Razem z pięcioma gminami rozpoczęliśmy starania  
o stworzenie alternatywnej formy gospodarowania  
odpadami. We wspólnym przedsięwzięciu udział biorą 
gminy: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Sobótka, Udanin, 
Jordanów Śląski i Mietków. Jest opracowywany raport, 
który wskaże opis proponowanych rozwiązań techno-
logicznych oraz analizę finansową opłacalności. 
Ustawa wymaga od gmin zmiany dotychczasowych sys-
temów i wprowadzenia nowych formularzy deklaracji. 
Mieszkańcy, którzy nie zadeklarują segregacji odpa-
dów zostaną obciążeni wysoką opłatą. Wzrostu cen 
odpadów nie było od 2014 roku, planowana podwyżka 
jest wiec nieunikniona. Przed podobnymi problemami 
stanęła większość samorządów.
Nie mamy – jako gmina i mieszkańcy – wpływu na ceny 
dyktowane przez firmy działające na rynku odpadów 
komunalnych. Możemy jedynie pilnować, by w syste-
mie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego 
osoby, by do wspólnego gminnego systemu nie dosta-
wały się odpady związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz by waga wystawianych przez 
nas odpadów zmieszanych w kubłach była jak najniż-
sza (m.in. poprzez segregację i kompostowanie). Tylko 
wspólne działania mogą nas uchronić przed kolejnymi 
wzrostami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Remont dworca w Smolcu rozpoczęty
Rozpoczęły się prace remontowe na dworcu PKP  
w Smolcu. W ramach inwestycji odnowiona zostanie 
elewacja, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa 
oraz pokrycie dachów.
Wewnątrz powstanie przestrzeń do obsługi pasażerów, w których znajdzie się m.in. 
poczekalnia oraz ogólnodostępne toalety. Modernizacja pozwoli na eliminację barier 
architektonicznych: wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ponadto wykonane zostaną 
ścieżki prowadzące dla osób niedowidzących i niewidomych oraz tablice dotykowe 
ze schematami poruszania się po dworcu. Zostaną również zlikwidowane m.in. progi 
oraz zbyt wąskie przejścia. Na dworcu znajdą się także wyświetlacze systemu dyna-
micznej informacji podróżnych oraz nowoczesny system nagłośnienia, dzięki czemu 
podróżni będą na bieżąco informowani o ruchu pociągów. Obiekt zostanie również 
wyposażony w system monitoringu i zarządzania budynkiem (BMS). W ramach roz-
poczynającej się inwestycji uporządkowany i zagospodarowany zostanie także teren 
przydworcowy. Przebudowa dworca w Smolcu realizowana jest w ramach Programu 
Inwestycji Dworcowych. Koszt inwestycji wynosi 9,4 mln złotych. Inwestycja jest  
finansowana ze środków własnych PKP S.A. oraz budżetu państwa. 

W rejonie przejazdu kolejowego przy al. Konwaliowej wy-
budowane zostały dwa perony o długości 150 m (z zacho-
waniem rezerwy dla ich rozbudowy do dł. 200 m). Jeden  
z peronów jest wybudowany przed, a drugi za przejazdem 
kolejowo-drogowym. Perony o wysokości 0,76 cm zapewnią 
podróżnym wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. 
Dostęp do peronów będzie przystosowany dla osób z ogra-
niczoną zdolnością poruszania się. Na peronach jest 
montowane oświetlenie. Przejście pomiędzy peronami, 
poprowadzone w poziomie szyn, zostanie odpowiednio 
zabezpieczone przed nieostrożnym wejściem na tory. 
Perony będą wyposażone w elementy małej architektury 
– wiaty, ławki, kosze, tablice informacyjne, gabloty z roz-
kładami jazdy. W rejonie przystanku zostaną też zamon-
towane stojaki rowerowe. Sąsiadujący przejazd kolejowo-
-drogowy ma nową nawierzchnię. 

Podwyższony zostanie poziom bezpieczeństwa. Oprócz 
dotychczasowej sygnalizacji świetlnej, zostaną zamon-
towane urządzenia rogatkowe. Koszt realizacji inwestycji 
wynosi blisko 3,5 mln zł. Inwestycja jest finansowana  
w oparciu o fundusze RPO woj. dolnośląskiego, w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).
Z kolei od marca 2020 r. tj. od wiosennej zmiany rozkładu 
jazdy, planowane jest zwiększenie częstotliwości kurso-
wania pociągów lokalnych na trasie Kąty Wrocławskie 
– Wrocław. W projekcie budżetu na rok 2020 Burmistrz 
Łukasz Zbroszczyk zaplanował na ten cel kwotę dofi-
nansowania 850 tysięcy zł. Wstępny plan zakłada uru-
chomienie dodatkowych 9 par pociągów, zwiększając 
tym samym ilość połączeń z Kątów Wrocławskich do 
Wrocławia z obecnych 22 do 31 par pociągów. 

Pojemniki do segragacji odpadów przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich.

Wizualizacja dworca PKP w Smolcu. Materiały PKP S.A.

Remont dworca w Smolcu. Wizualizacja wnętrza dworca PKP w Smolcu. Materiały PKP S.A.

Nowe połączenia kolejowe z Wrocławiem
Od 15 grudnia pociągi lokalne z i do Wrocławia zatrzymywać się będą 
na przystanku Mokronos Górny.

 Remontowany przystanek kolejowy w Mokronosie Górnym.
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GNIECHOWICE. Jak przeprowadzać akcję resuscytacji 
uczyli się uczniowie klasy 3A Szkoły Podstawowej  
w Gniechowicach. Poprzez lekcję szkoła włączyła się 
w obchody Europejskiego Dnia Przywracania Czynności 
Serca a także w akcję Fundacji WOŚP bicia Rekordu 
Pierwszej Pomocy. 16 października, punktualnie o 12.00, 
gniechowiccy uczniowie, podobnie jak ich koledzy i ko-
leżanki w całej Polsce, przystąpili do półgodzinnej re-
suscytacji na szkolnych fantomach, w rytm piosenki Bee 
Gees „Stayin’ Alive”. W tym przedsięwzięciu uczniom 
pomagał strażak z OSP Gniechowice Tadeusz Laszczyk. 
Przez klasę przewinęło się wielu gości. Każdy z pewno-
ścią się czegoś nauczył.
W próbie pobicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy 
w całej Polsce udział wzięło 1 399 instytucji i aż 144 867 
osób! W tym jedna szkoła z gminy Kąty Wrocławskie. 
Rekord został pobity!

Wychowawczyni klasy 3 A oraz koordynator akcji: 
Ewa Palka

SMOLEC. W Smolcu możemy już czuć się bezpieczniej! 
26 października 2019 r. szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przeszła grupa kilkunastu nastolat-
ków, zdeterminowanych, by ratować życie i zdrowie 
tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Sobotniego poranka 
zebrali się w świetlicy wiejskiej, by stawić czoła  

Kątczanie ratują życie!

Uroczyste ślubowanie pierwszaków w „Jedynce”
Dnia 24 października 2019 r. dzieci z klas pierwszych  
w obecności zaproszonych gości: Burmistrza Miasta  
i Gminy Kąty Wrocławskie Łukasza Zbroszczyka, dyrek-
torów szkoły oraz rodziców i nauczycieli zostały uro-
czyście przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 
Wrocławskich. Burmistrz Łukasz Zbroszczyk życzył 
pierwszoklasistom sukcesów w szkole i wręczył  
upominki – biodegradowalne bidony. Zachęcił w ten 
sposób uczniów do dbałości o własne zdrowie i troskę 
o środowisko naturalne. Uczniowie otrzymali również 
pierwsze w życiu legitymacje szkolne. 

Pierwszoklasistom życzymy powodzenia, zapału do 
nauki, wiary we własne możliwości i wielu radosnych 
chwil spędzonych w szkole.            

niełatwemu wyzwaniu. Zaczęło się od odrobiny teorii, 
bo każdy ratownik musi pamiętać przede wszystkim  
o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i o swoim własnym 
bezpieczeństwie, zanim zabierze się do udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym. Musi też umieć 
poprosić o wsparcie innych świadków, czy wezwać  
profesjonalną pomoc. Następnie przyszedł czas na  
kolejne etapy: jak ocenić stan poszkodowanego, czy 
jest przytomny, czy oddycha – tu 10 sekund okazało się 

trwać zdecydowanie dłużej niż w wyobrażeniach naszych 
uczestników, a potem sprawa trudniejsza: jak oddy-
chającego ułożyć w pozycji bezpiecznej, jak udrożnić 
drogi oddechowe (też w przypadku zadławień), a jeśli 
zajdzie potrzeba, jak przeprowadzić resuscytację krą-
żeniowo-oddechową i w miarę dostępu posłużyć się 
AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) – brzmi to 
wszystko bardzo profesjonalnie? A jakże! Organizatorem 
spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Smolca, które 
do poprowadzenia warsztatu zaprosiło profesjonalistę 
– Grzegorza Żmudę z Fundacji Gotowi Do Ratowania. 
Po trzech spędzonych wspólnie godzinach nie było już 
żadnych wątpliwości, że ratowanie życia to jego misja. 
Mieszkańców Smolca zachwycił swoją profesjonalno-
ścią, energią i pasją. Na koniec uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe naklejki, odznaki i dyplomy, ale najważ-
niejsze, co zdobyli, to użyteczna wiedza, która może 
kiedyś komuś uratować życie lub zdrowie.

Edyta Niemczynowska

EDUKACJA

DOTKNĄĆ NAUKI. Uczniowie SP1 w Kątach Wrocławskich 
uczestniczyli w pokazach przenośnego planetarium. 
Planetarium Bajkonur to nadmuchiwana kopuła, w której 
niczym na prawdziwym niebie można obserwować  
zjawiska astronomiczne. Natomiast uczniowie klas VI 

wzięli udział w żywych lekcjach biologii. Spotkanie  
poświęcone było życiu, hodowli oraz nawykom rodziny 
płazów. Uczniowie mieli okazję zobaczyć i dotknąć żywą 
rzekotkę, drzewołaza, ropuchę, traszkę i salamandrę.

Lidia Reps 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

Inspirowane  
Kątami

– We wrocławskim Ratuszu graliśmy podczas Między-
narodowej Konferencji Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) – opowiada Iwona Leroch, współprowadząca 
Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA. – Staliśmy w hallu 
– kontynuuje – i witaliśmy śpiewem gości. My piękni 
ubrani, w narodowych strojach szlacheckich. Goście 
mieli tylko przejść obok nas a tymczasem zatrzymują 
się i słuchają… Mijają kolejne minuty, wokół nas coraz 
więcej słuchaczy… W końcu organizator prosi dyskret-
nie naszego szefa byśmy skończyli, ponieważ gościom 
muzyka bardzo się podoba i nie odchodzą a na piętrze 
już obiad i Pan Prezydent czeka.

Mokosza powstała we wrześniu 2009 roku. Pomysło-
dawcą i założycielem jest Piotr Leroch, absolwent Aka-
demii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na 
wydziałach Instrumentalnym i Dyrygentury. Wyszedł on 
z założenia, że współczesna młodzież słucha bardzo 
dużo amerykańskiej muzyki, a ważne jest by znała tak-
że rodzimy folklor. – Polska kultura jest promowana  
w niewystarczający sposób – przekonują Iwona i Piotr 
Lerochowie. – Zachwycamy się np. muzyką irlandzką, 
podczas gdy nasz folklor muzyczny jest o wiele cie-
kawszy, bardziej  różnorodny i dojrzały muzycznie.  
Postanowili więc, poprzez założenie i prowadzenie ze-
społu, zmieniać istniejący stan rzeczy. 
Bardzo ważne przy formowaniu zespołu było także za-
interesowanie założycieli Słowiańszczyzną. Nazwa ze-
społu: MOKOSZA wywodzi się od imienia słowiańskiej 
bogini płodności, urodzaju i rolnictwa, która w czasach 
przedchrześcijańskich była nazywana Wilgotną Matką 
Ziemią. MOKOSZA w repertuarze ma muzykę wyłącz-
nie polską. Inspiracje czerpie z polskiego folkloru i lite-
ratury. Nieocenioną skarbnicą jest wspaniałe dzieło 
wybitnego, polskiego etnografa Oskara Kolberga „Lud. 
Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, jak 
również nagrania twórców ludowych dokonane przez 
Polskie Radio w ramach cyklu „Muzyka źródeł”. Zespół 
wykonuje także utwory Fryderyka Chopina i Stanisława 
Moniuszki, pieśni patriotyczne oraz utwory własne do 
poezji Jana Kochanowskiego i poetów młodopolskich. 
Wszystkie utwory opracowywane są przez Piotra Lerocha. 
– Takie opracowanie to wymyślenie i napisanie w zgodzie 

z prawidłami sztuki muzycznej (a jest ich bardzo wiele) 
głosu dla każdego instrumentu i wokalu. Trwa to wiele, 
wiele godzin, dni, tygodni... – mówi kierownik zespołu. 
– Potem następuje rozczytanie utworu przez wszyst-
kich muzyków i zgrywanie go, więc kolejne tygodnie 
pracy – dodaje. 
Członkami zespołu są młodzi ludzie: licealiści i studenci. 
Wszyscy oni od lat zajmują się muzyką, choć jednocze-
śnie uczą się i studiują. – Mamy studentów Uniwersy-
tetu Przyrodniczego (Zarządzanie i inżynieria produkcji), 
Uniwersytetu Wrocławskiego (Etnologia), Uniwersytetu 
Medycznego, Akademii Muzycznej, a także uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, Liceum Pla-
stycznego i Technikum Logistycznego – wylicza Iwona 
Leroch i dodaje – młodzież wykonuje kawał naprawdę 
trudnej pracy, wymagającej wiele zapału, pasji, czasu. 
Jeśli ktoś nie jest zaangażowany w to dzieło to szybko 
rezygnuje. Planowe próby są dwa razy w tygodniu. 
Większość członków zespołu ma jednak jeszcze indy-
widualne zajęcia z szefem. No i dochodzą jeszcze wy-
stępy, których jest powyżej 20 w sezonie. To ciężka, 
ciągła praca, która jednak oprócz zmęczenia daje też 
wiele satysfakcji i radości – mówią zgodnie Iwona  
i Piotr Lerochowie. – My zajmujemy się zespołem prak-
tycznie na okrągło – śmieją się. – Codziennie dyskutu-
jemy o planach, występach, repertuarze, inwestycjach: 
strojach, instrumentach, sprzęcie... 
Słuchacze doceniają zaangażowanie kierownictwa  
i członków zespołu. Podczas występów często upo-
minają się o bisy, potem dziękują, dzielą się swoimi 
emocjami.

Odznakę Honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” nadał Zespołowi 
Muzyki Polskiej MOKOSZA Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ceremonia wręczenia odznaczenia miała 
miejsce 29 października 2019 roku  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu. W imieniu Ministra Od-
znakę wręczył Wicewojewoda Dolno-
śląski Jarosław Kresa.

Założyciele MOKOSZY Iwona i Piotr Lerochowie oraz wicewojewoda 
dolnośląski Jarosław Kresa

Mokosza podczas występu w Studiu S1 Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Młodzi Smolczanie uczą się, jak przeprowadzać akcję ratunkową.

Dla najmłodszych mieszkańców Gniechowic przeprowadzenie akcji resuscytacyjnej już nie jest trudne.

Ślubowanie na ucznia SP1

„Żywa” lekcja przyrody w SP1Występ w Pałacu Prezydenckim w Warszawie na koncercie „Narodowe Granie-Vivat Moniuszko”

KULTURA

Od stycznia 2020 r. odbędą się na terenie gminy 
kolejne darmowe lekcje udzielania pierwszej  
pomocy. Wkrótce poinformujemy o szczegółach. 
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R E K L A M A

KULTURA

Mikołaj rozdaje  
prezenty i czyta listy!
Rodzice, którzy chcieliby, by ich pociechy 
otrzymały z rąk Mikołaja prezent, proszeni 
są o przyniesienie paczki do sekretariatu 
GOKiS-u w Kątach Wrocł. do 6 grudnia br.

Na paczce musi się znaleźć imię i nazwisko 
oraz wiek dziecka. Paczki będą wręczane 8 
grudnia od 17.00 podczas Jarmarku Bożo-
narodzeniowego.

Zachęcamy dzieci do pisania listów do św. 
Mikołaja i przeniesienia ich do sekretariatu 
GOKiS w Kątach Wrocł. Listy zostaną wy-
korzystane podczas jarmarkowych zabaw 
z Mikołajem.

Poszukujemy osoby z doświadczeniem 
w księgowości do pracy 

w Urzędzie Gminy Kąty Wrocławskie.
Aktualne oferty pracy na stronie: 

bip.katywroclawskie.pl 
w zakładce praca.

Jarmark Bożonarodzeniowy 
Rynek w Kątach  
Wrocławskich
7 GRUDNIA  
16.00 – Świąteczne animacje taneczne dla Dużych  

i Małych
17.00 – Uroczysty przyjazd św. Mikołaja
17.20 – Quiz świąteczny dla najmłodszych. Mikołaj  

podpowiada! 
18.00 – Świąteczne Karaoke – konkurs dla dzieci
18.15 – Listy do św. Mikołaja
18.35 – Wielki dziecięcy Mikołajowy pokaz mody
19.10 – Wspólne ubieranie choinki
19.50 – Zakończenie imprezy

8 GRUDNIA 
16.00 – Występy dzieci i wspólne tańce
17.00 – Przyjazd św. Mikołaja
17.20 – Spotkanie Klauna z Mikołajem
17.40 – Zabawy z Mikołajem
18.10 – Mikołaj w cyrku – pokaz Mikołajowej żonglerki
18.45 – Mikołajkowe tańce – łamańce
19.30 – Pokaz fire-show
19.50 – Zakończenie imprezy

A ponadto w sobotę i w niedzielę w godzinach  
od 16.00 do 18.00:
77 Kącik plastyczny – robimy ozdoby choinkowe, bijemy  
rekord na najdłuższy łańcuch choinkowy, tworzymy  
sylwestrowe nakrycia głowy.
77 Kącik kulinarny – dzieci przygotowują świąteczne pier-
niczki – wycinają, zdobią świątecznymi posypkami, ma-
lują polewami itd., a także lepimy świąteczne pierogi, 
tworzymy bałwanki i inne figurki z kolorowej ciastoliny  
z domowej fabryki. 
77 Świąteczno-bajkowe malowanie twarzy.


