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Urząd w Kątach 
Wrocławskich 
pracuje dłużej
Przypominamy, że od 1 lipca br. 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

Gmina Kąty Wrocławskie aktywnie włączyła się w pomoc ukraińskim uchodźcom przyjeżdżającym na teren 
Gminy w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Poniżej znajdują się podstawowe informacje dla obywate-
li ukraińskich, ich rodzin i bliskich, a także osób chętnych do aktywnego włączenia się we wspólną, koordy-
nowaną przez Gminę pomoc. 

Wszystkie osoby zgłaszające się do Gminy otrzymają niezbędne informacje na temat pobytu w Polsce i for-
malności. Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca po-
bytu w Polsce, otrzymają rówież najpotrzebniejsze rzeczy, posiłek, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im 
wskazane tymczasowe zakwaterowanie.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:
1.  CAŁODOBOWY: +48 605738698 - znalezienie miejsca pobytu osobom nieposiadającym zakwaterowania oraz 

zgłaszanie dostępności wolnych lokali/mieszkań/pokoi
2.  +48 731919623 - sprawy związane ze zbiórką rzeczy oraz otrzymaniem pomocy rzeczowej
3.  +48 731919536 - sprawy związane z pomocą medyczną, psychologiczną, duchową i inne tematy

Контактні телефони:
1.  Цілодобово (24/7) +48605738698 - питання, пов’язані з пошуком житла та звітуванням про людей, 

які допущені до приватних будинків/квартир.
2. +48731919623 - питання, пов’язані зі збором речей
3. +48731919536 - питання, що стосуються медичних, психологічних, духовних та інших тем

Punkty zbiórki na terenie Gminy Kąty Wrocławskie:
W poniższych punktach można zgłosić się po odbiór, jak również przekazać najpotrzebniejsze rzeczy dla ukra-
ińskich uchodźców przebywających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie:

1.  Świetlica w Smolcu, ul. Główna 47, w godz. 8:00-20:00
2.  GOPS w Kątach Wrocławskich, ul. Nowowiejska 4 w godz. 8:00-19:00

У наступних пунктах ви можете отримати, а також надати найнеобхідніші речі для українських 
біженців, які перебувають у Гміні Конти Вроцлавські:

1. Загальна кімната в Смолці, вул. Головна 47, від 8:00-20:00
2. GOPS в Конти Вроцлавські, вул. Нововіейска 4 від 8:00-19:00

W poniższych punktach można wyłącznie przekazać rzeczy dla ukraińskich uchodźców:
1.  Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Brzozowej 4, w godz. 9:00-11:00 i 17:00-19:00 (wyłącznie rzeczy do 

przekazania na granicę).
2.  W placówkach oświatowych na terenie gminy – w godz. otwarcia placówek.

Lista rzeczy zbieranych w poszczególnych punktach dostępna jest na stronie gminy www.katywroclawskie.pl

Punkt informacyjno-ewidencyjny:
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich (sekretariat - 
I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 uruchomiony został punkt informacyjno-ewidencyjny 
dla uchodźców z Ukrainy.

Wszystkie osoby przyjeżdżające na teren Gminy Kąty Wrocławskie prosimy o zgłaszanie się do wyznaczonego 
punktu w celu dokonania rejestracji w systemie. Ułatwi to ewidencjowanie osób przebywających na terenie 
Gminy i udzielanie sprawnej pomocy. 

Інформація та пункт реєстрації:
У будівлі міського культурно-спортивного центру на вул Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskichз 
понеділка по п’ятницю з 8:00-16:00 відомий інформаційно-реєстраційний пункт для біженців з України.

Усіх осіб, які приїжджають на територію ґміни Конти Вроцлавські, просимо повідомляти у визначений 
пункт, щоб ззареєструватися в системі.Це полегшить реєстрацію людей, які перебувають у гміні, 
та ефективну допомогу.

Opieka medyczna:
Ukraińscy obywatele przebywający na terenie Polski w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, którzy posia-
dają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w doku-
mencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP po 24.02.2022r. mogą korzystać z bezpłat-
nej opieki medycznej w placówkach posiadających kontrakt z NFZ na zasadach takich samych jak obywatele 
polscy. W sytuacjach wyjątkowych skorzystać będzie można również z pomocy wolontariuszy. Zapotrzebo-
wanie takie należy zgłaszać pod wskazany wyżej numer telefonu.

Autobusowa komunikacja gminna:
Uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP od 24.02.2022 r. oraz posiadają dokumenty po-
twierdzające wjazd, mogą korzystać z nieodpłatnej komunikacji gminnej autobusami o numerach 8x.

Szczegółowe informacje na stronie www.pomagamukrainie.gov.pl

Godziny Pracy 
BOK Smolec
Przypominamy, że Biuro Obsługi Klienta UMiG 
w Smolcu zostało przeniesione do budynku dwor-
ca PKP przy ul. Dworcowej 4. 

Wydział Podatków i Opłat w Smolcu
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 
od dnia 1 lutego 2022r. w Biurze Obsługi Klien-
ta w Smolcu, do Państwa dyspozycji dostępni są  
pracownicy Wydziału Podatków 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

Wkrótce w BOK w Smolcu uruchomiony 
zostanie również terminal płatniczy.
Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw w zakre-
sie podatków i opłat w BOK w Smolcu, a w szcze-
gólności mieszkańców takich miejscowości jak: 
Smolec, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Gą-
dów, Krzeptów, Jaszkotle, Zabrodzie, Nowa Wieś 
Wrocławska, Cesarzowice. 

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

Wydział Podatków i Opłat 
przypomina, iż 15.03.2022r. mija termin zapłaty I raty po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty za 
gospodarowanie odpadami. 

Przypominamy również o terminowej płatności użytkowa-
nia wieczystego, przypadającej na 31.03.2022r. 

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego do dokonywania 
opłat za wywóz odpadów. 
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Kontynuacja prac na  
ul. Krótkiej w Kątach 
Wrocławskich
W zakresie realizacji inwestycji przebudowy ul. Krótkiej 
w Kątach Wrocławskich, zakończono prace związane z bu-
dową chodników oraz wykonano podbudowę drogi. Ze 
względu na okres zimowy, podczas którego wstrzymana 
jest produkcja masy asfaltowej, roboty zawieszono do cza-
su uruchomienia otaczarni, w celu ułożenia warstwy ście-
ralnej z masy bitumicznej. 

Kolejny etap prac 
na ul. Storczykowej 
i Różanej
Trwają prace w zakresie realizacji inwestycji budowy ul. 
Storczykowej i Różanej w Kątach Wrocławskich. Na ul. Ró-
żanej wykonano stabilizację przykrytą kruszywem i przy-
stąpiono do układania krawężników. Na ulicy Storczyko-
wej zakończono prace związane z kanalizacją deszczową 
i wykonano stabilizację przykrytą kruszywem.

Ponad milion złotych na sprzęt komputerowy 
dla dzieci z rodzin popegeerowskich  
z Gminy Kąty Wrocławskie
W dniu 21 lutego w Szkole Podstawowej w Gniechowicach oficjalnie podpisana zosta-
ła umowa na dofinansowanie w wysokości 1 003 730 zł przyznane Gminie Kąty Wro-
cławskie w ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. W spotkaniu udział wziął również Janusz Cieszyński, 
Sekretarza Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyfryzacji oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie Julian Żygadło. Otrzymana kwota przeznaczona zostanie na zakup sprzę-
tu komputerowego i pomoc w rozwoju cyfrowym dzieci i wnuków byłych pracowników 
PGR. Sprzęt trafi do ponad 300 uczniów i uczennic z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Program Operacyj-
ny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 to projekt pod patro-
natem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Unii Europejskiej. Ce-
lem programu grantowego jest wsparcie rodzin z dziećmi 
z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzę-
tu komputerowego oraz Internetu, a tym samym wyelimi-
nowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji oraz pomoc 
w wyrównaniu szans na rozwój gospodarczy i społeczny 
najmłodszych. Skierowany jest on do uczniów szkół pod-
stawowych i średnich, a otrzymane dofinansowanie prze-
znaczone zostanie na zakup sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem, ubezpieczenie oraz usługę zapew-
niającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym 
zakupionym w ramach projektu. 
Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach konkursu zło-
żono prawie 400 oświadczeń osób zamieszkujących na te-

renie Gminy Kąty Wrocławskie. Ostatecznie z dofinanso-
wania, które opiewa na kwotę ponad miliona złotych, sko-
rzysta 317 uczniów z terenu gminy.
Z programy skorzysta:

•  59 osób ze Szkoły Podstawowej w Gniechowicach
•  38 osób ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wro-

cławskich 
•  31 osób ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
•  43 osoby Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie
•  20 osób z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu
•  25 osób z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Za-

chowicach
•  3 osoby ze specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-

czego w Kątach Wrocławskich 
•  8 osób ze Szkoły Podstawowej w Małkowicach
•  90 osób zamieszkujących Gminę Kąty Wrocławskie 

i uczących się w szkołach z poza terenu Gminy oraz 
szkołach średnich.

Remont świetlicy 
wiejskiej 
w Zachowicach
Wykonane zostały prace budowlane związane z remon-
tem drewnianej posadzki w świetlicy wiejskiej w Zachowi-
cach. Zakres czynności obejmował cyklinowanie parkie-
tu, dwukrotne szpachlowanie z polerowaniem, trzykrot-
ne malowanie lakierem, a także naprawę fragmentu po-
sadzki. Koszt inwestycji wyniósł 32 500 zł. 

INWESTYCJE

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Od lewej:  Dyrektor ZOJO Agnieszka Górska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gniechowicach Alfreda Hajdamowicz, Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński,  
Burmistrz Julian Żygadło, Skarbnik Gminy Kąty Wrocławskie Małgorzata Golian

Minister Janusz Cieszyński wraz Burmistrzem Julianem Żygadło
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Rekrutacja na rok szkolny 
2022/2023 do gminnych  
placówek oświatowych  
oraz gminnego żłobka 
W marcu 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja do gminnego 
żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.
Nabór do gminnych placówek w 2022 roku odbywa się za 
pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który jest do-
stępny na stronie https://katywroclawskie.rekrutacje.edu.pl/
Rodzice mogą złożyć wniosek rekrutacyjny za pomocą 
komputera bez użycia drukarki, podpisując go Profilem 
Zaufanym. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają Profilu Za-
ufanego, muszą wypełniony wniosek wydrukować, pod-
pisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Komi-
sja rekrutacyjna może wezwać rodzica składającego doku-
menty w formie elektronicznej do  uzupełnienia braków 
we wniosku. Informacja będzie dostępna w systemie elek-
tronicznym oraz wysłana e-mailem do rodzica. 
Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci sied-
mioletnie (urodzone w roczniku 2015), które zamieszkują 
gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zostać 
zapisane dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2016), 
które w roku szkolnym 2021/2022 realizowały wychowa-
nie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpo-
częcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez porad-
nię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzieci mają 
zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgodnie z miej-
scem zamieszkania, po zgłoszeniu w systemie rekrutacji. 

W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodo-
wą należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi 
w kryteriach rekrutacyjnych. Można wskazać maksymalnie 
trzy szkoły, z czego ostatnią musi być szkoła obwodowa.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2016) mogą od-
być roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach pod-
stawowych tzw. „zerówkach”. 
Na terenie gminy Kąty Wrocławskie oddziały przedszkol-
ne 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) rozpoczyna-
ją wychowanie przedszkolne.
Rekrutacji do gminnego żłobka podlegają dzieci, które na 
dzień 1 września 2022 roku ukończyły lub ukończą co naj-
mniej 20 tydzień życia.
Pełna oferta placówek, szczegółowy harmonogram rekru-
tacji oraz kryteria rekrutacyjne dostępne będą na stronie 
elektronicznej rekrutacji. 

Dotacja do rehabilitacji
250 000 zł dotacji na rehabilitację leczniczą Gmina Kąty Wrocławskie przeznaczy w ra-
mach programu zdrowotnego na rok 2022. Z zabiegów skorzystać będą mogli mieszkańcy 
naszej gminy posiadający skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Gmina Kąty Wrocławskie realizuje program zdrowotny do-
tyczący rehabilitacji leczniczej. W jego ramach mieszkańcy 
gminy mogą ubiegać się o świadczenia zdrowotne w za-
kresie rehabilitacji leczniczej: fizjoterapii i kinezyterapii. 
Program zdrowotny realizowany przez samorząd pozwa-
la w znaczący sposób skrócić czas oczekiwania na zabiegi, 
a także poprzez podpisanie umów z lokalnym gabinetem 
rehabilitacyjnym, ułatwia dostęp do badań. 

Usługi rehabilitacyjne świadczyć będzie Zespół Lecznictwa 
Ambulatoryjnego sp z o.o. przy ul. Staszica 9 w Kątach 
Wrocławskich. 

Wśród dostępnych zabiegów znajdują się: laser, jonofo-
reza, stymulacja, diadynamik, ultradźwięki, tens-prądy, 
gimnastyka bloczkowo-ciężarkowa, wyciągi podwieszane 
z UGUL, krioterapia miejscowa, terapia polem magnetycz-
nym, interdyn, masaż suchy, kąpiel wirowa kończyn, sollux, 
galwanizacja, fonoforeza.

Aby korzystać z zabiegów należy uzyskać skierowanie od 
lekarza POZ lub lekarza specjalisty. Z tym skierowaniem 
można już rejestrować się na zabiegi rehabilitacyjne. 
Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie: 
573-332-676. 

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 po-
brania w Biurze Obsługi Klienta).
Właściciele budynków już istniejących mają czas na złoże-
nie deklaracji do 30 czerwca 2022 r. 
W przypadku nowo powstałych obiektów właściciele mają 
obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni od uruchomienia 
nowego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru 
Budownictwa: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna- 
-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

SPOŁECZEŃSTWO

O G Ł O S Z E N I E  
o sprzedaży samochodu 
ratowniczo-gaśniczego

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza II aukcję 
na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego stanowią-
cego własność Gminy Kąty Wrocławskie z siedzibą Rynek-Ra-
tusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, cena wywoławcza 120 000 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 technicz-
nie, posiada ważne badanie techniczne do 2022-12-28.
Aukcja odbędzie się dnia 17.03.2022 r. o godz. 12:00 w Sali Lu-
strzanej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wro-
cławskich przy ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.
Minimalne postąpienie wynosi 1200 zł.
Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne oraz prawne.
Przystępujący do aukcji winni wpłacić na rzecz Gminy Ką-
ty Wrocławskie przelewem na konto 62 9574 0005 2001 
0000 0101 0005 wadium w kwocie 12 000 zł. 
Warunkiem przystąpienia do aukcji będzie okazanie do-
wodu wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
aukcję wygrał zalicz się na poczet ceny nabycia, a w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy, ulega ono przepadkowi 
na rzecz sprzedającego. Osobom, które aukcję przegra-
ły wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Wygrywają-
cy aukcję będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej 
w drodze aukcji (pomniejszonej o wpłacone wadium) na 
konto BS Kąty Wrocławskie 73 9574 0005 2001 0000 0101 
0001, przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży oraz 
pokryciem wszelkich kosztów 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 01.03-04.03.2022r., 07-
11.03.2022r., 14-16.03.2022r. oraz 17.03.2022r. w miej-
scowości Małkowice, ul. Główna 26, 55-080 Kąty Wrocław-
skie w godzinach od 09:00 do 14:00, w dniu 17.03.2022 
(dzień aukcji) od 09:00 do 11:00 (prosimy o wcześniej-
sze powiadomienie telefoniczne o chęci oględzin pojaz-
du pod jednym z dostępnych numerów telefonów: 669 
037 134, 71 390 73 09, 71 390 72 33).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Mia-
sta 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 odstą-
pienia od przeprowadzenia aukcji bez podania przyczyny.  
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Powrót do przeszłości 
W budynku dawnego kościoła ewangelickiego na kąckim Rynku blisko rok temu ofi-
cjalnie otwarta została Regionalna Izba Pamięci – muzeum wyjątkowe pod każdym 
względem.  O trudnych początkach i pomysłach na dalszy rozwój rozmawialiśmy z An-
drzejem Cicheckim, Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej. 

- 5 czerwca 2021 otwarta została Regionalna Izba Pa-
mięci. Jak zrodził się pomysł powołania takiej jednost-
ki i kto był inicjatorem takiego przedsięwzięcia?
Może zacznę od początku, a było to w 2009 r., wtedy po-
wstało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej SMZK 
i też w tym roku zapisałem się do tej organizacji. Pierw-
sza Regionalna Izba Pamięci RIP została otwarta 15 lute-
go 2010 roku w pomieszczeniach GOKiS na ulicy Zwycię-
stwa 23 w przyziemiu. Jej inicjatorem był pierwszy prezes 
SMZK Jerzy Grenda. Wtedy nie było jeszcze takiej mody na 
historię lokalną i głównymi odwiedzającymi byli członko-
wie SMZK, chociaż też zdarzały się grupy szkolne. W 2012 
roku było już ciasno w pomieszczeniach, które dostaliśmy 
od GOKiS. Burmistrz Antoni Kopeć po namowach naszych 
członków przekazał nam pomieszczenie na pierwszym pię-
trze dawnego kościoła ewangelickiego, ale pod warun-
kiem, że sami je wyremontujemy. Włożyliśmy dużo pra-
cy wolontariackiej i środków finansowych, żeby powstała 
nasza druga wystawa, która została otwarta 18 maja 2012 
roku. Obecna wystawa, otwarta w czerwcu ubiegłego ro-
ku jest dziełem wielu osób i instytucji w tym Ośrodka Pa-
mięć i Przyszłość OPiP z Wrocławia. Na początku przyjeż-
dżała do nas pani Ewa Bydałek i wypytywała się jakie ma-
my eksponaty, co jest dla nas najważniejsze i na podsta-
wie tego powstał scenariusz wystawy. Pierwszy plan był 
zupełnie inny (labirynt z kalendarium), który pojechaliśmy 
zaprezentować w OPiP i od razu byliśmy zbici z tropu, że 
to jest za mało nowoczesne i nudne. Na następnym spo-
tkaniu razem z dyrektorem Kucharskim i Markiem Stanie-
lewiczem wykreowaliśmy projekt wyspy. Zaczęła się budo-
wa, której głównym wykonawcą był członek naszego Sto-
warzyszenia Marek Horowski, a pomocnikami wolontariac-
ko członkowie stowarzyszenia. Pieczę merytoryczną objął 
Marcin Musiał z OPiP, a ze strony Stowarzyszenia Magda-
lena Klag. Powstała również Rada Programowa, która sku-
piała podmioty odpowiedzialne za wybudowanie wysta-
wy, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wro-
cławskich, Ośrodek Pamięć i Przyszłość i Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Kąckiej. A jaki jest tego efekt można zo-
baczyć na miejscu.

- Regionalna Izba Pamięci szybko zyskała renomę, a już 
niespełna dwa miesiące po otwarciu  poszczycić się mo-
gła tytułem Najlepszego muzeum na Dolnym Śląsku, 
przyznanego głosami słuchaczy Radia Wrocław. Co wy-
jątkowego oferuje Regionalna Izba Pamięci, że zyska-
ła miano najciekawszego muzeum naszego regionu?
Regionalna Izba Pamięci (RIP) nie jest typowym muzeum, 
gdzie nie można dotknąć eksponatów. Wręcz przeciwnie 
zachęcamy do wejścia do pomieszczeń i wzięcia przedmio-
tów w rękę. Odwiedziła nas kiedyś szkoła z Wrocławia dla 
niewidomych i słabowidzących, od której dostaliśmy po-
dziękowania za to, że mogli pierwszy raz w muzeum po-
dotykać eksponatów i przez to je „zobaczyć”. Na pewno 
dużym plusem jest też otwartość przewodników, którzy 
tworzą niepowtarzalny klimat. Na przykład pan Janek Ci-
sło opowiada z dużą dawką humoru, co jeszcze bardziej 
zbliża zwiedzającego do wystawy. A miano najciekawsze-
go muzeum naszego regionu zdobyliśmy dzięki naszym 
mieszkańcom, którzy głosowali i są zwartą grupą, co po-
kazali też przy pomocy uchodźcom z Ukrainy.

-  Co czeka na odwiedzających przekraczających próg 
Regionalnej Izby Pamięci?
Możemy zobaczyć wystawę stałą o tytule Wspólne dzie-
dzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich. Nie jest to ty-
powe muzeum, gdzie eksponaty są w pozamykanych ga-
blotach. Głównym walorem jest scenografia pokazująca 
pomieszczenia (szewc, kuźnia, dom, stodoła, itp.) podob-
ne do naturalnych, gdzie można dotykać przedmiotów. 
Każde pomieszczenie też opowiada osobną historię. Na 
przykład magiel to nie tylko pralki, maglownice i żelazka, 
ale również wspomina się tutaj o maglu społeczno-kultu-
rowym po masowej wymianie ludności będącej efektem 
przesunięcia granic Polski na zachód. U kowala możemy 
zobaczyć, jak ludzie ciężko musieli pracować, żeby zdobyć 
zawód, zostać czeladnikim i otrzymać świadectwo wyzwo-
lenia. To samo pomieszczenie opowiada o zakładach pra-
cy, które były przed wojną na terenie Kanth i po wojnie da-
lej pełniły te same swoje funkcje, a pracowali w nich ludzie 
z Kątów Wrocławskich. Do całej wystawy jest opowieść, któ-
rą możemy przeczytać na tablicach głównych w każdym 
pomieszczeniu lub posłuchać przewodnika, który jest za-
wsze na miejscu.

-  Wstawę „Wspólne dziedzictwo. Od Kath do Kątów Wro-
cławskich” tworzy m.in. osiem tysięcy szklanych nega-
tywów. Dzięki temu powstał wyjątkowy album zdjęcio-
wy. Czy mógłby Pan przybliżyć jego historię? 
Zadzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała, że sąsiad 
sprząta strych. Tym sąsiadem okazał się Kaziu, który miesz-
kał na atelier fotograficznym państwa Danielewiczów. Na 
strychu było kilkanaście skrzyń wypełnionych szklanymi 
negatywami. Po ich oczyszczeniu zastanawialiśmy się, co 
znajduje się na tych szklanych płytkach, a było ich ponad 
8000. Pan Stanisław Cały otworzył laptopa i wyświetlił bia-
łą stronę, położył na niej szklany negatyw, zrobił zdjęcie 
i w programie na komputerze obrócił w pozytyw. Później 
wypożyczyliśmy skaner od gminy i nasz przewodnik Maciej 
Ziobro skanował te zdjęcia przez 2 lata. Zrobiliśmy spotka-
nia ze starszymi mieszkańcami naszej gminy, żeby rozpo-
znać kto i co jest na tych zdjęciach. Wysłaliśmy parę zdjęć 
do mojej kuzynki do Niemiec, a ona sama własnym sump-
tem zrobiła nam pierwszych 10 takich katalogów. Później 
otrzymaliśmy fundusze od OPiP i dodrukowaliśmy jesz-
cze 200 sztuk. Bardzo dużo osób znalazło swoje rodziny 
na tych fotografiach.

- Obecnie w Regionalnej Izbie Pamięci dostępna do zwie-
dzania udostępniona jest wystawa „Wspólne dziedzic-
two. Od Kath do Kątów Wrocławskich”. Czy są plany na 
rozbudowę wystawy?
Niestety z braku funduszy nie zostały wykonane gabloty 
wokół wyspy na ścianach i pod ścianami. Mamy nadzieję, 
jak najszybciej to dokończyć.

- W Regionalnej Izbie Pamięci oprócz stałej wystawy te-
matycznej, odbywają się również cykliczne spotkania 
i warsztaty. Czego szukać można w ofercie Izby?
Czego dusza zapragnie, robimy to mocno na luzie i przez 
to chyba nam wychodzi. Magdalena Klag prowadzi warsz-
taty, zaprasza ciekawych ludzi i ma super pomysły. A do tej 
pory odbyły się 22 lekcje muzealne dla przedszkoli, szkół 

podstawowych itp. Oraz 13 zajęć warsztatowych – 2 razy 
noc biblioteki i muzeum, raz event straszny listopadowy 
wieczór, 3 razy warsztaty komiksowe, warsztaty wycina-
nia lampionów z dyni, warsztaty tworzenia papeterii, mo-
tanki, warsztaty niepodległościowe,  warsztaty świątecz-
ne – tworzenie choineczek, warsztaty pieczenia pierników 
i robienia ozdób choinkowych, letnie warsztaty w Izbie Pa-
mięci- gry planszowe, spacer z planem Wernera po Rynku 
i okolicach, warsztaty prania, warsztaty budowania makiety 
kościoła ewangelickiego, warsztaty komiksowe, warsztaty 
kreatywne z Gosią Braszką, retro gry i zabawy. Z ważniej-
szych rzeczy, to jeszcze wystawa o Sybirakach od Matyldy 
i konferencja z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”. Również 
spotkania autorskie: Krzysztof Czaja, Sebastian Kotlarz, 
Waldek Jankowski, Agnieszka Dobkiewicz i Jan Kuriata.

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej jest również 
inicjatorem wyjątkowych pozycji wydawniczych o na-
szym regionie. Co do tej pory zostało wydane i czego 
spodziewać się możemy w najbliższym czasie?
Do tej pory wydaliśmy ponad 30 publikacji w większości 
napisanych przez naszego członka księdza profesora Mie-
czysława Koguta. Dużym zainteresowaniem cieszy się al-
bum starych kart pocztowych i fotografii zrobiony przez 
Jerzego Grandę. W zeszłym roku wydaliśmy kronikę Ro-
manowa, którą przetłumaczył wolontariacko nasz kolega 
z Krakowa Waldemar Jankowski. W tym roku planujemy 
przetłumaczyć i wydać pięknie zdobioną ilustracjami starą 
kronikę Kątów Wrocławskich. Większość publikacji udaje 
nam się wydać dzięki dotacjom Gminy Kąty Wrocławskie.

***
Na koniec chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich miesz-
kańców do odwiedzin Regionalnej Izby Pamięci. Niedzie-
la-poniedziałek –zamknięte, wtorek-środa-piątek w godzi-
nach 8.00-16.00, czwartek 12.00-18.00, sobota 10.00-16.00. 
Wstęp jest bezpłatny, a mieścimy się w dawnym kościele 
ewangelickim nad biblioteką.

Czasy się zmieniają i w chwili obecnej Regionalna Izba Pa-
mięci przekształciła się punkt pomocy uchodźcom wojen-
nym z Ukrainy. Od poniedziałku do piątku pomiędzy 16:00 
a 18:00 prowadzimy warsztaty dla dzieci ukraińskich.

WYWIAD

fot. Anita Kruczykowska-Nykiel

fot. Marta Nowak Regionalna Izba Pamięci, fot. B. Płuska
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Kulturalny odjazd 
w Smolcu i Kątach 
Wrocławskich
W ostatni weekend lutego odbyło się uroczyste otwarcie  smoleckiej filii Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. To wyjątkowe święto dla lokalnej spo-
łeczności, która otrzymała miejsce i przestrzeń do realizacji własnych pasji i zaintereso-
wań, a także do korzystania z bogatej oferty kulturalnej, dostępnej na wyciągnięcie ręki. 
Szykuje się prawdziwie kulturalny odjazd!

To właśnie tu, dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy ze 
Smolca i okolicznych miejscowości z pewnością znajdą dla 
siebie coś odpowiedniego - nie zabraknie warsztatów te-
matycznych, spektakli, wystaw i wernisaży, koncertów czy 
spotkań z ciekawymi ludźmi. Bogata oferta przygotowana 
w filii GOKiS została ukierunkowana na potrzeby miesz-
kańców Smolca i okolicznych miejscowości.
Lokalizacja filii Ośrodka Kultury, podobnie jak jej oferta, 
nie jest przypadkowa, mieści się ona w odrestaurowanym 
budynku dworca PKP w Smolcu, a jej dodatkowym atutem 
jest otwarcie się zarówno na mieszkańców północnej czę-
ści naszej gminy, jak i na osoby podróżujące, odwiedzają-
ce nasze gościnne strony.
Gmina Kąty Wrocławskie wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu podpisała z Oddziałem Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu porozumie-
nie, które stanowi swego rodzaju deklarację współpracy 
w celu promocji czytelnictwa, aktywnego udziału w kultu-
rze oraz prezentacji lokalnej historii wśród pasażerów ko-
rzystających z infrastruktury kolejowej położonej w gmi-
nie Kąty Wrocławskie.
Dzięki prężnie rozwijającemu się środkowi transportu, ja-
kim jest kolej, dworzec kolejowy w Smolcu oraz dworzec 
w Kątach Wrocławskich staną się swego rodzaju „porta-
lem do świata kultury”, gdzie podróżujący w poczekalniach 
znajdą m.in. budki bookcrossingowe czy wystawy plene-
rowe. Dworce PKP w naszej gminie staną się miejscem, 
skąd lokalna społeczność będzie mogła czerpać informa-
cje o bieżącej działalności i ofercie biblioteki, Regionalnej 
Izby Pamięci, gdzie mieści się wyjątkowa, niepowtarzalna 

w swojej formie stała wystawa „Wspólne dziedzictwo. Od 
Kanth do Kątów Wrocławskich”, czy o szeroko pojętej ofer-
cie kulturalno-sportowej GOKiS i jego filii.
Inauguracja działalności filii GOKiS w Smolcu trwała aż trzy 
dni. Całość rozpoczęła się od uroczystego przejazdu pocią-
giem Kolei Dolnośląskich z dworca w Kątach Wrocławskich 
do Smolca. Podróż umilił występ orkiestry dętej. W ofi-
cjalnej części udział wzięli - Burmistrz Miasta i Gminy Ką-
ty Wrocławskie Julian Żygadło, Zastępca Burmistrz  Patryk 
Hałaczkiewicz, Przewodnicząca Rady Miasta w Kątach Wro-
cławskich Anna Skórczak, Dyrektor GOKIS w Kątach Wro-
cławskich Paweł Wybierała, Dyrektor Oddziału Gospoda-
rowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu Tade-
usz Szulc, Mieczyław Reps, radni, sołtysi, a także liczne gro-
no osób zaangażowanych w powstanie i rozwój smolec-
kiej filii. Uroczystość otwarcia uświetnił koncert lokalne-
go Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA oraz  występ wyjąt-
kowo utalentowanej muzycznie rodziny ze Smolca – Pani 
Dominiki Białostockiej z mężem Andrzejem i córkami Olą 
i Natalią. Kolejne dni również obfitowały w liczne atrakcje, 
a wśród nich warsztaty, spotkanie z iluzjonistą Damianem 
Kościem, wernisaż fotografii „Nasz piękny Smolec” autor-
stwa Mirosława Tęczy. W niedzielę wystawę „Nasz pięk-
ny Smolec” obejrzeć było można słuchając pasjonujących  
lokalnych historii opowiadanych przez Pana Sebastiana 
Kotlarza. Wisienką na torcie był występ gwiazdy - Czesła-
wa Mozila Solo. Koncert Czesława Mozila stanowił zapo-
wiedź oferty koncertów klubowych, które organizowane 
będą w budynku dawnego dworca. To dopiero początek 
rewelacyjnej, kulturalnej podróży z GOKiS filia Smolec. 

OTWARCIE FILII GOKIS
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  1. Jedno z sołectw w Gminie Kąty Wrocławskie

  2.  Zagrał koncert na otwarciu filii GOKiS 
w Smolcu

  3.  Gmina partnerska Kątów Wroclawskich, 
w Niemczech

  4.  W ich ranach gmina Kąty Wrocławskie 
otrzymała 1003730zł z programu Cyfrowa 
Gmina

  5. Lewy dopływ Bystrzycy

  6. Należy do Korony Gór Polski

  7. Nazywane „fabryką tlenu”

  8. Proste, ostre ale też NASZE

  9.  Geometryczny kształt rynku w Kątach 
Wrocławskich

10. Wzywany nie tylko do pożaru

11. Najstarszy wiekiem członek rodziny

12.  Wraz z Piotrem patronuje parafii w Kątach 
Wrocławskich

KRZYŻÓWKA
Kąckie Zabytki:

Grobowiec i mauzoleum 
feldmarszałka Gebharda 
Leberechta Blüchera 
księcia von Wahlstatt 
w Krobielowicach

Mauzoleum feldmarszałka Blüchera w Krobielowicach jest 
jednym z nielicznych zabytków historycznych z okresu wo-
jen napoleońskich, zachowanym w dobrym stanie. Został 
wzniesiony dla pruskiego dowódcy, w miejscu, które szcze-
gólnie lubił za życia.
Marszalek Blucher jako naczelny wódz wojsk pruskich od 
1813r. stał się sławny przede wszystkim po zwycięstwach 
nad wojskami francuskimi pod Kaczawą, a zwłaszcza po bi-
twie pod Waterloo w 1815r., kiedy stał się bohaterem naro-
dowym Niemców. Marszałek osiadł w dobrach krobielowic-
kich i tu zmarł. Uroczystość pogrzebu w 1819r., w Wojtkowi-
cach uświęcił sam Król pruski Fryderyk Wilhelm III. Wkrótce 
narodził się pomysł wystawienia pomnika w miejscu, które 
szczególnie sobie upodobał podczas spacerów po swoich 
dobrach. Prace nad grobowcem trwały ponad 40 lat. Po-
mnik miał zostać wystawiony ze składek żołnierzy. Zakłada-
no budowę piramidy ze ściętym stożkiem, na której szczycie 
znajdowałaby się rzeźba lwa. Wejścia do mauzoleum miały 
strzec figury dwóch sfinksów. Generał von Zieten nadzoru-
jący projekt, zakupił olbrzymi głaz granitowy w sobóckich 
kamieniołomach o masie zbliżonej do 589 680 kg. Głaz oka-
zał się zbyt wielki a prace zbyt drogie i projekt został zarzu-
cony. Przypomniano sobie o feldmarszałku tuż przed set-
ną rocznicą jego urodzin w 1842r., a wtedy już sam król Fry-
deryk Wielki IV wsparł prace finansowo. Kamień rozłupano 
na mniejsze części, z których powstał obecny pomnik. W la-
tach 1846-1853 berliński architekt Johann Heinrich Strack 
zaprojektował i wykonał budowę na wzór mauzoleum rzym-
skiego w Tivoli. Ostatecznie grobowiec przybrał formę wal-
ca z popiersiem Bluchera dłuta Heinricha Berges, w me-
dalionie, umieszczonym u szczytu. Odsłonięcie odbyło się  
28 kwietnia 1853r. w obecności władcy Prus. 

„Wołyniacy. Jedno życie”
W Regionalnej Izbie Pamięci 18 lutego od-
było się wyjątkowe spotkanie z Janem Kuria-
tą, autorem książki „Wołyniacy. Jedno życie”. 
Wizyta Pana Kuriaty i możliwość wysłucha-
nia jego pasjonujących i pełnych lokalnych 
historii opowieści cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców naszej 
gminy i okolicznych miejscowości.  

Jan Kuriata to urodzony w 1958 roku we Wrocławiu, 
doktor nauk humanistycznych, rektor Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Autor trzech tomi-
ków wierszy i opowiadań. W 1995 roku wydana została 
we Francji jego powieść dla młodzieży „Berlin Express” 
(wyd. Bayard Presse), a w 2019 roku w koszalińskim Te-
atrze Propozycji „Dialog” można było obejrzeć insceni-
zację na podstawie opowiadania jego autorstwa „Kłam-
stwo” (w reż. M. Kroma). 
Losy jego i jego rodziny mocno związane są z gminą Kąty 
Wrocławskie, a przede wszystkim ze wsią Sokolniki, zwa-
ną wtedy Żygadłowicami, do której rodzina trafia w roku 
1945 w wyniku wysiedleń.  

Wizyta Pana Kuriaty w Regionalnej Izbie Pamięci miała 
nie tylko wymiar poetycki, ale przede wszystkim lokalny 
i historyczny. Wśród gromadzonych pamiątek znajduje 
się bowiem m.in. pochodzący z 1947 r. akt nadania ziemi 
i domu w Żygadłowicach (dzisiejszych Sokolnikach). Spo-
tkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Kąckiej, Andrzej Cichecki. Ze względu na olbrzymie 
zainteresowanie udziałem, chętni mogli skorzystać rów-
nież z transmisji spotkania na żywo na kanale Youtube 
GOKiS. Zainteresowani mogą znaleźć tam zapisany ma-
teriał i posłuchać opowieści Pana Kuriaty.
Jan Kuriata jest postacią bliską sercu wielu mieszkańców 
Dolnego Śląska. Opowiadane przez niego historie, śpie-
wane piosenki, wskrzeszają pamięć o ludziach wrzuco-
nych w wir historii.
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Kąckiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Kątach Wrocławskich.

HISTORIA I KULTURA
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Przebojowe ferie z GOKiS
Przez dwa tygodnie ferii zimowych wszystkie lokalizacje GOKiS tętniły życiem i radosnym śmiechem najmłodszych. Równocześnie 
odbywały się półkolonie w Kątach Wrocławskich i Smolcu, zajęcia w sołectwach Pełcznica i Bogdaszowice, a także  te realizowane w ra-
mach nagrody w konkursie „Niepodległa. Czapki z głów!” w Kębłowicach i Bogdaszowicach. 

Oferta przygotowana z myślą o blisko 220 dzieciach z Gmi-
ny Kąty Wrocławskie była niezwykle bogata i różnorodna, 
a zainteresowanie udziałem w zajęciach przerosło nasze 
oczekiwania. Uczestnicy Ferii z GOKiS pod okiem specja-
listów i pasjonatów mogli spróbować swoich sił w przy-
gotowaniu dań kuchni włoskiej, zdobieniu ciasteczek i je-
dzeniu pałeczkami, a także w szeregu zajęć artystycznych 
- kręceniu filmów, animacji, robotyce, rysowaniu komiksu, 
malowaniu na szkle, tworzeniu biżuterii, modowych kola-
ży, ozdobnych masek karnawałowych i chińskich smoków. 
Nie zabrakło również radosnego, wspólnego tańca, śpie-
wu i muzykowania podczas audycji muzycznych, warszta-
tów musicalowych i perkusyjnych oraz karaoke z muzy-
ką na żywo. Zajęcia historyczne stanowiły z kolei okazję 

do poznania regionalnych legend i przymierzenia trady-
cyjnych strojów polskich i chińskich. Wyjątkowo emocjo-
nujące okazały się wycieczki do Kolejkowa we Wrocławiu 
i wioski fińskiej Kalevala, odwiedziny teatru Krak-art i Ar-
lekin oraz udział w balu karnawałowym. Nasi podopiecz-
ni mogli także dać upust swojej niespożytej energii na za-
jęciach sportowych - grając w piłkę ręczną i nożną, a na-
stępnie zrelaksować się na pływalni i w jacuzzi. Uczestnicy 
zajęć z ratownikiem medycznym i policją wzbogacili swą 
wiedzą w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bezpie-
czeństwa. Dzieci podczas zajęć odwiedził również Julian Ży-
gadło - Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Naj-
młodsi mieli do Burmistrza mnóstwo wyjątkowo trafnych 
i wnikliwych pytań. 

Z licznych komentarzy wynika, że ferie zimowe 2022 były 
dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie wyjątkowo udanym, 
pełnym nowych wyzwań i doświadczeń czasem. Z prze-
prowadzonej analizy wynika, że większość rodziców, któ-
rzy na piśmie wyrazili swoją opinię, oceniła pozytywnie 
formę i sposób organizacji tegorocznych ferii zimowych 
- 97 % ankietowanych uznało, że są bardzo zadowoleni 
z przeprowadzonych warsztatów, wycieczek i przygoto-
wanych dla dzieci atrakcji. „Cudowny czas zorganizowany 
przez ludzi z sercem do dzieci.”, „Kolejny dzień udany, pe-
łen emocji i wrażeń.”, „Super, że tyle robicie dla naszych 
dzieci. Dziękuję.” - to tylko niektóre z opinii. Teraz czas na 
organizację półkolonii letnich. 
Do zobaczenia! 

30. Finał WOŚP – razem zebraliśmy ponad 140 tys. zł!
30 stycznia wspólnie zagraliśmy w największej, najbardziej kolorowej i radosnej or-
kiestrze świata – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – dla najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Już po raz 30-ty WOŚP złączył we wspól-
nym celu wielu ludzi dobrego serca, dzięki którym udało się zebrać ponad 140 ty-
sięcy złotych. 
W tym roku na terenie naszej Gminy utworzone zostały dwa sztaby: #5089 Przedszkole Języ-
kowe EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA w Smolcu i #6623 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Kątach Wrocławskich, które zebrały odpowiednio: 99 376,08 zł i 41 763,96 zł. Zarówno 
w Smolcu, jak i w Kątach Wrocławskich przez cały dzień odbywały się koncerty i pokazy, 
którym towarzyszyły liczne atrakcje: kiermasze ciast i książek, licytacje, konkursy i zaba-
wy dla dzieci i dorosłych. Pomimo wietrznej pogody w teren wyszło aż 50 wolontariuszy! 
W przygotowanie Finału zaangażowanych było wielu lokalnych artystów i przedsiębior-
ców, firm, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, a także służby munduro-
we i aktywni mieszkańcy Gminy. Dziękujemy! Razem możemy więcej!

KULTURA I ROZRYWKA

30
-ty

 Fi
na

ł W
OŚ

P, 
fot

. G
OK

IS
Ak

tyw
ne

 za
jęc

ia 
na

 ba
se

nie
, fo

t. G
OK

IS

Wi
zyt

a w
 Ko

lej
ko

wi
e w

yw
oła

ła 
wi

ele
 po

zyt
yw

ny
ch

 em
oc

ji, 
fot

. G
OK

IS

Dz
iec

i m
iał

y m
nó

stw
o p

yta
ń d

o B
urm

ist
rza

, fo
t. G

OK
IS

Za
jęc

ia 
pla

sty
czn

e p
rzy

da
ły 

się
 ró

wn
ież

 do
 pó

źni
ejs

zej
 za

ba
wy

, fo
t. G

OK
IS

Za
jęc

ia 
z p

ier
ws

zej
 po

mo
cy

, fo
t. G

OK
IS

Dz
iec

i o
dw

ied
ził

 ró
wn

ież
 bu

rm
ist

rz 
Jul

ian
 Ży

ga
dło

, fo
t. G

OK
IS



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE1010

Prawdziwe taneczne show w wykonaniu sekcji tańca nowoczesnego Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich! Na naszej scenie, już 13 marca, zaprezen-
tują się dwie grupy – Maska i Mała Maska – które pod czujnym okiem instruktora Woj-
ciecha Koguciuka, przygotowały fantastyczne spektakle taneczne. „Telefony” – jak głę-
boko telefony zadomowiły się w naszym życiu? Czy one służą nam czy my im? Tę zagad-
kę rozwiąże grupa „Mała Maska”, a „Maska”, w kryminale tanecznym „Morderstwo”, bę-
dzie szukać winnego zbrodni. Mamy nadzieje że wspólnie z widownią uda się nam usta-
lić, kto jest sprawcą. Będzie się działo! Zapraszamy!

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz filia w Smolcu wraz 
z wolontariuszami organizuje bezpłatne zajęcia adaptacyjne dla dzieci z Ukrainy w wie-
ku powyżej 7 lat. Zajęcia ruszyły od poniedziałku 7 marca.

GOKIS Kąty Wrocławskie – tel. + 48 71 31 66 141, ul. Zwycięstwa 23, 1 piętro
Filia Smolec - tel. +48 500 281 000, ul. Dworcowa 4, budynek dworca PKP, 1 piętro.

Szczegółowy grafik zajęć na stronie www.gokiskwr.pl

Poniedziałkowe Poczytajki
Poniedziałki też mogą być magiczne! Potwierdzą to z pewnością wszystkie dzieci, które odwie-
dzają Bibliotekę w Kątach Wrocławskich i jej filię w Smolcu. Poczytajki to cykl spotkań, pod-
czas których najmłodsi zapoznają się z książkami poprzez głośne czytanie, zabawę, rozwiązywa-
nie zagadek czy malowanie.
Poniedziałkowe Poczytajki odwiedzają wspaniali goście! Niedawno, w Bibliotece w Kątach 
Wrocławskich, ze swoją ciekawą historią pojawiła się  przemiła czarownica z książki „Miej-
sce na miotle”. Wraz z paczką przyjaciół oraz groźnym smokiem poprosiła dzieci, by odna-
lazły w bibliotece przedmioty związane z ich zaczarowaną opowieścią i wykonały kreatyw-
ne prace plastyczne. Tak powstały urocze czarownice z odrysowanych rączek dziecięcych.
W filii bibliotecznej w Smolcu, dzięki książce „Felek i Tola i nowy sąsiad”, dzieci przenio-
sły się do lasu, gdzie zajęczyca Tola i lisek Felek powitali w swoim sąsiedztwie puchacza 
Henia. Heniowi po przeprowadzce pozostał ogrom kartonów o różnych kształtach i wiel-
kościach. Mali uczestnicy zajęć zapoznali się z opowieścią, a następnie połączyli siły, by 
znaleźć w bibliotece właśnie takie przedmioty: duże, małe, podłużne… 
Cykl zajęć Poniedziałkowe Poczytajki gromadzi zarówno swoich stałych bywalców, jak 
i nowo przybyłych uczestników – wszyscy są mile widziani! 
Poniedziałkowe Poczytajki odbywają się w bibliotece w Kątach Wrocławskich oraz w fi-
lii bibliotecznej w Smolcu, w każdy poniedziałek w godzinach 16:30 – 17:00 dla dzieci 
w wieku od trzech do pięciu lat (wraz z rodzicem lub opiekunem). 
Zapisy telefoniczne: Biblioteka Kąty Wr.: 721 005 552; Biblioteka Smolec: 691 733 922.

Przedszkolaki  
z sercem na dłoni
Mimo pandemii i wynikających z niej ograniczeń, dzieci z Przedszkola Publicznego przy 
ulicy Drzymały 4  uczestniczyły w życiu społeczności lokalnej.  
Jesienią przedszkolaki zbierały  kasztany oraz nakrętki na rzecz chorej na SMA  dziew-
czynki – Amelki Gmyrek.      
Na przełomie listopada i stycznia  brały udział w kolejnych akcjach, takich jak:

•  „Podziel się kredkami z dzieciakami”, podczas której zgromadziliśmy materiały pla-
styczne dla fundacji ProCuro, która przekazała je dzieciom niepełnosprawnym – m.in. 
z Jaszkotla.

•  „Pomóżmy  zwierzętom przetrwać zimę” zbierając  karmę, zabawki i koce  dla zwierząt 
i przekazując je do schroniska  w Świdnicy za pośrednictwem Fundacji TuDziałaMy.

•  „Wesprzyj z nami Olę, przyjdź po ciasto pod przedszkole” oraz Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy,  które miały na celu wsparcie finansowe i pomoc  przy zakupie niezbędne-
go sprzętu rehabilitacyjnego dla chorej dziewczynki z grupy „Jabłuszka” . 

•  „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ką-
tach Wrocławskich uzyskując wynik 449,42 zł. 

•  „Góra Grosza” – wielka zbiórka monet celem której jest pomoc dzieciom, które wycho-
wują się poza swoja rodziną- w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 

Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za wielkie serce i zaangażowanie. Dzięki Wam świat 
jest lepszy! 

Dyrektor Przedszkola 
Joanna Wurszt

KULTURA I ROZRYWKA
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Międzynarodowy Turniej 
Ichiban Iko Polish Open Cup
Wraz z końcem stycznia odbyła się III edycja Turnieju Ichiban Iko 
Polish Open Cup organizowanego przez Wrocławski Klub Karate 
Kyokushin – Agnieszka i Sylwester Sypień.  

Tegoroczna edycja turnieju zgromadziła aż 250 zawodników z 35 klubów z Polski, Serbii, 
Francji, Austrii i Rosji. Wrocławski klub reprezentowało 50 wojowników. Wydarzenie pa-
tronatem honorowym objął Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, a oficjalnego otwar-
cia dokonał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Patryk Hałaczkiewicz. 

Ferie na sportowo 
Od 3.02.2022  w czasie trwających ferii zimowych najmłodsi podopieczni sekcji piłki ręcz-
nej w GOKiS wyjechali na obóz sportowy do Jeleniej Góry. Chłopcy i dziewczęta mogli 
doskonalić swoje umiejętności w sprzyjających okolicznościach przyrody. Wyjazd przy-
czynił się nie tylko do podniesienia sprawności szczypiornistów ale także do zintegro-
wania się wszystkich uczestników. 

Wygrana na koncie SPR 
GOKiS Kąty Wrocławskie
12.02.2022 SPR GOKiS Kąty Wrocławskie rozegrało z EUCO UKS Legnica swój pierwszy 
mecz w rundzie rewanżowej. Sobotnie spotkanie oprócz  sportowych emocji obfitowało 
w moc atrakcji towarzyszących m.in. Fotobudkę Event Master, konkurs typowania zawod-
ników, Akrobatykę i  gimnastykę w powietrzu  Fly Fitness, a wszystko przy akompaniamen-
cie  Orkiestry Dętej ze Smolca. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 29:18, a najlep-
szym zawodnikiem został Konrad Andrzejewski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grand Prix w badmintona
21.01.2022 Nasi zawodnicy wzięli udział w otwartym Grand Prix Młodzieżowców, Junio-
rów Młodszych i Młodzików Młodszych Imielin 2022. Grand Prix zakończyliśmy na dru-
gim miejscu w grze mieszanej U13, Weronika Hoszowska w parze z Bronisławem Skó-
rą po zaciętym meczu doszli do finału, gdzie wywalczyli srebrny medal. Gratulujemy.

Wzmocnienia na nowy sezon 
w Jaguars Kąty Wrocławskie
Początek 2022 roku to wielkie zmiany w Jaguars Kąty Wrocławskie. Futboliści zaczęli przy-
gotowania do sezonu od zmiany sztabu trenerskiego i jego rozbudowy. To szereg dzia-
łań wzmacniających drużynę na drodze do finału Polskiej Futbol Ligi 2. 
Do sztabu szkoleniowego Jaguars Kąty Wrocławskie dołączył jeden z najlepszych euro-
pejskich linebackerów – Thiadric Hansen. Będzie on pełnił rolę trenera linii defensyw-
nej. Zakontraktowanie jednego z najlepszych europejskich futbolistów to owoc szerokiej 
współpracy z Panthers Wrocław, drużyną występującą w European League of Football. 
Współpracę z Jaguars rozpoczął również Marcin Gawroniak, który objął funkcję Head 
Coach/Deffence Coordinator. Gawroniak wcześniej jako zawodnik w barwach Panthers 
Wrocław spróbuje swoich sił w roli trenera głównego. Jego świeże podejście i pasja do 
tego sportu jest tym, czego potrzebuje kącki klub. Do kadry szkoleniowej dołączył rów-
nież Marcin Kochanowski jako Offensive Coordinator Jaguars Coach. W swojej sportowej 
karierze zdobył m.in. dwukrotnie tytuł Vice Mistrza Polski Juniorów oraz razem z Pan-
thers Wrocław doszedł do półfinału ligi europejskiej European League of Football w 2021 
roku. Cały #jaguarsteam ciężko pracuje aby wprowadzić kącki futbol na wyższe tory. 
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