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Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Kątach Wrocławskich za I półrocze 2017r. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich z siedzibą przy ul. 

Zwycięstwa 23, jest instytucją kulturalną, której statutowym przedmiotem działalności jest 

działalność kulturalno-sportowa na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. GOKiS 

prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wychowania, edukacji oraz 

upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia.  

Umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w kulturze, a tym 

samym rozwój zainteresowań i zdolności artystycznych. Na dzień 30 czerwca 2017r. 

zatrudnionych było 26 osoby z tego 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 5 

osób w niepełnym wymiarze.  W celu prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań zatrudniani 

są instruktorzy na podstawie umowy zlecenia. Realizując  zadania statutowe  GOKiS  

prowadzi zajęcia w różnych kołach zainteresowań. W zajęciach  uczestniczyło około 852 

dzieci i młodzieży z terenu  miasta i gminy Kąty Wrocławskie. W kołach artystyczno – 

kulturalnych uczestniczyło 566 osób, w kołach sportowych 286 osób. W zajęciach w czasie 

ferii zimowych udział wzięło 49 osób. 

  

W I półroczu 2017 roku w GOKiS działały następujące koła 

zainteresowań: 

 

 

Nazwa koła zainteresowań Ilość grup Ilość uczestników   

 

Zajęcia kulturalne 

Gra na keyboardzie 1 19 

Gra na pianinie 2 25 

Gra na gitarze 1 26 

Gra na perkusji 1 9 

Gra na saksofonie 1 4 

Zespoły wokalne dla dzieci-

śpiew 

4 40 

Taniec nowoczesny 4 73 

Rękodzieło 1 10 

Zajęcia plastyczne 1 10 

Zajęcia ceramiczne 1 13 

Zespół Muzyki Polskiej 

„Mokosza” 

1 16 

Chór Sołtysów „Dyszkant” 1 12 
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Zespół Tańca Ludowego 

„Hanka” 

1 18 

Zajęcia Teatralne 3 35 

Zespół  „Peron”                         1                                                       65                     

Aktywny senior na terenie 

gminy 

                         4                        136 

Środowa Kawiarnia Seniora                          1                         25 

Aerobik na terenie gminy                          2                         30 

Razem kulturalno-

artystyczne 

                       31                       566 

 

Zajęcia sportowe 

Piłka ręczna 4 56 

Piłka nożna 6 75 

Piłka siatkowa 5 72 

Tenis stołowy 3 39 

Tenis ziemny 3 20 

Koszykówka kobiet 2 24 

Razem sportowe 23 286 

Ogółem: 54 852 

 

 

Zajęcia w wakacje i ferie 

x Ilość uczestników 

Ferie zimowe 49 

Ogółem uczestników: 49 

 

Realizując  założenie Ośrodka jakim jest kulturalne uaktywnienie lokalnej społeczności 

oprócz sekcji tematycznych umożliwiających rozwój zdolności, ośrodek zorganizował w 

pierwszym półroczu  następujące imprezy  kulturalne i sportowe, niektóre są  już  na stałe 

wpisane w kalendarz np. Dni Kątów, Majówka, Dzień Kobiet, Zimowe Ogólnopolskie 

Spotkania Taneczne, Konkursy w różnych dziedzinach sztuki i sportu, koncerty, wernisaże, 

wystawy, spotkania z kombatantami dla uczczenia rocznic 3 maja. Ośrodek nasz  wychodzi 

naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej np. poprzez organizacje koncertów 

charytatywnych na potrzeby naszych mieszkańców. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

rozwija swoją działalność poprzez nawiązywanie współpracy międzynarodowej. 
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1. Prowadzone zajęcia  w kołach zainteresowań: 

 

- Plastyczne - warsztaty i zajęcia z dziećmi oraz młodzieżą z wykorzystaniem różnych 

technik plastycznych, takich jak malarstwo, 

rysunek, grafika, rzeźba. Podczas warsztatów  

dzieci uczą się  wykorzystania różnych 

nietypowych surowców i materiałów np. 

makaron, patyczki, guziki, tasiemki, ścinki 

materiału i wiele innych do tworzenia 

ciekawych prac plastycznych. W ten sposób 

pobudzana jest inwencja twórcza dzieci. 

 

-Zajęcia rękodzieła - warsztaty i zajęcia. Pracownia robótek ręcznych jest miejscem w 

którym można miło i twórczo spędzić czas. Uczestnicy, zarówno, dzieci, młodzież oraz 

dorośli mają możliwość 

poznania różnych technik 

rękodzieła. Podczas warsztatów 

uczestnicy zajęć poznają 

sposoby wykonania kwiatów z 

bibuły, krepiny. Uczą się jak 

tworzyć  dekoracje z różnego 

rodzaju materiałów, zarówno z 

tych które musimy kupić jak 

również z wykorzystaniem  tych ogólnodostępnych, jak  piękne jesienne liście, szyszki itp. Na 

zajęciach wykonywane  są również piękne ozdoby z masy solnej.  

 

- Zajęcia muzyczne-  W Ośrodku Kultury 

prowadzone są indywidualne  lekcje nauki 

gry na instrumentach tj. na pianinie, gitarze, 

saksofonie, perkusji . W lekcjach tych 

uczestniczy  83 dzieci wciąż rozwijając 

swoje umiejętności muzyczne. Dzieci i 

młodzież chętnie włączają się w życie 

kulturalne  Ośrodka, biorąc udział w 

organizowanych koncertach. Występy ich 

przyciągają wielu widzów, nie tylko 

rodziców, dziadków i znajomych , ale także naszych mieszkańców 
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- Zespoły wokalne- W Ośrodku działają 

cztery   wokalne zespoły dziecięce  . 

Zespoły te uświetniają swoimi występami 

organizowane przez GOKiS uroczystości. 

Ponadto  biorą udział w różnego rodzaju 

konkursach i festiwalach.   

 

 

- Kapela ludowa- Zespół Muzyki Polskiej „MOKOSZA” 

Zespół w swym repertuarze posiada wyłącznie muzykę polską (głównie folklor) zaczerpniętą 

z dzieła Oskara Kolberga ”Lud, jego zwyczaje….” Oraz nagrań twórców ludowych. 

Prezentuje także utwory kompozytorów polskich ( F.Chopin, St.Moniuszko) oraz własną 

muzykę do tekstów ludowych lub poetów 

polskich (Jan Kochanowski). Wszystkie 

utwory są prezentowane we własnym 

opracowaniu. Okazjonalnie wykonuje 

kolędy oraz pieśni patriotyczne. W skład 

zespołu wchodzi dziesięć osób, sześciu 

wokalistów oraz czterech 

instrumentalistów (flet, lutnia, skrzypce, 

kontrabas). Całość uzupełniają  

instrumenty perkusyjne. Zespół 

dotychczas wystąpił na wielu koncertach. 

Ponadto zespół  uświetnia swoim 

występem takie lokalne imprezy jak Spotkanie Opłatkowe, dożynki gminne oraz święta 

patriotyczne. 

 

- Teatralne-  dwie amatorskie grupy 

teatralne liczące łącznie 35 dzieci i 

młodzieży, która przygotowuje spektakle 

słowno-muzyczne. Prezentowane są one 

podczas uroczystości organizowanych w 

Ośrodku Kultury. Grupa teatralna  bierze 

udział w konkursach recytatorskich i 

teatralnych organizowanych przez inne 

ośrodki i szkoły. 
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-Nauka tańca nowoczesnego   -   Od 20 lat  w Ośrodku działa bardzo prężnie zespół 

tańca nowoczesnego Maska. Nauka tańca 

odbywa się w zespołach w zależności od wieku.  

Członkowie zespołu przygotowują układy 

taneczne w różnych kategoriach tj. hip-hop, 

disco, Freestyle, show Dance i tańca 

współczesnego. Zespoły biorą udział w 

konkursach, przeglądach i pokazach. Często 

swoimi występami uświetniają lokalne imprezy. 

.  

 

 

 

- chór sołtysów „Dyszkant” 

 

Chór „DYSZKANT”  działa jako  sekcja 

kulturalna GOKiS.  W okresie świątecznym 

chór koncertuje  w kościołach naszej gminy. 

Coraz częściej chór reprezentuje naszą gminę 

także poza jej granicami , uczestnicząc w 

wydarzeniach kulturalnych w innych 

miastach .Chór aktywnie uczestniczy w życiu 

artystycznym gminy i bierze udział w wielu 

imprezach organizowanych na terenie naszej 

gminy oraz poza nią ,uświetniając je swoimi 

występami.   

 

 

 

- zespół tańca ludowego „Hanka” 

 

Zespól tańca ludowego „Hanka” powstał w 

2010r.  i oficjalnie działa w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu. Zespół 

systematycznie ćwiczy i uczy się nowych 

tańców. W swoim repertuarze  zespół ma już 

opanowane 4 tańce, które prezentuje podczas 

swoich występów Wspaniały pokaz tańca 

ludowego zespół Hanka  zaprezentował 

podczas Dożynek Gminnych. A także 

uświetnia swoimi występami imprezy 

organizowane przez inne miasta. Ich występy 

budzą zachwyt nie tylko ze względu  na taniec, ale  również na przepiękne  barwne stroje.  



6 
 

 

 

 

 

- keyboard  

Nauka na tym instrumencie umożliwia 

opanowanie gry w krótkim czasie. Główny 

nacisk kładzie się na praktyczne ćwiczenia 

gry, a rezultaty uzyskuje się już po kilku 

lekcjach.   
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- Sorawny i aktywny senior 

 

„Sprawny i aktywny senior”  to gimnastyka  dostosowana do możliwości  fizycznych osób  

powyżej pięćdziesiątego piątego  roku życia ( 55+).  To bezpieczne zajęcia  ukierunkowane 

na  poprawę i utrzymanie sprawności  fizycznej.  Gimnastyka obejmuje  ćwiczenia  

poprawiające  metabolizm i krążenie,  ćwiczenia wzmacniające  oraz rozciągające. Podczas 

zajęć stosowane są ćwiczenia funkcjonalne, dające efekty podczas wykonywania codziennych 

czynności i obowiązków . Gimnastyka zawiera elementy ćwiczeń  pilates , jogi  oraz  technik 

oddechowych i relaksacyjnych. Regularna aktywność to poprawa jakości życia i lepsze 

samopoczucie. 

Korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej  dla seniorów    

Umiarkowana i dostosowana do możliwości ćwiczącego aktywność fizyczna wzmacnia i 

utrzymuje układ ruchu w dobrej kondycji (zachowanie ruchomości stawów, wytrzymałości 

ścięgien, więzadeł). Ćwiczenia wzmacniające mięśnie poprawiają siłę, by swobodnie 

wykonywać codzienne czynności (również mięśnie dna miednicy, co jest doskonałą 

profilaktyką problemu nietrzymania moczu). Ogromną korzyścią jest profilaktyka i leczenie 

osteoporozy (zapobieganie utracie masy kostnej), a także prewencja upadków, które u osób 

starszych są bardzo niebezpieczne.  Regularna aktywność fizyczna zapobiega, powstawaniu 

lub rozwojowi chorób cywilizacyjnych, w tym głównie chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy, 

otyłości, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. 

 Jeżeli chodzi o wpływ aktywności na zdrowie psychiczne  to  zmniejsza  ryzyko demencji ,  

choroby Alzhaimera ,  to również doskonała profilaktyka depresji i nerwic. Systematyczne 

ćwiczenia korzystnie  wpływają  na samoświadomość, poczucie  samodzielności i  własnej 

wartości . Gimnastyka daje radość  z pokonywania własnych słabości, podnosi  poziom 

wigoru  i poprawia  stan  emocjonalny. 

Wyjście na gimnastykę aktywizuje starsze osoby również społecznie i towarzysko, 

przeciwdziała poczuciu osamotnienia, integruje. Spotkania z ludźmi dają radość,  poprawiają 

nastrój , mobilizują do wspólnych działań. Regularne  ćwiczenia  to  impuls do zmiany stylu 

życia na zdrowszy  (zmiana jakości żywienia, porzucanie nałogów).  
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- zajęcia ceramiczne 

Pracownia ceramiczna została  w części utworzona z pozyskanych środków zewnętrznych. 

Zajęcia ceramiczne i garncarskie dla dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia prowadzone 

są raz w tygodniu podczas których 

uczestnicy mają okazje tworzyć wyroby 

ceramiczne różnymi technikami, 

narzędziami, z zastosowaniem wielu 

sposobów zdobienia. Techniki jakie można 

poznać w ramach zajęć to lepienie z 

wałeczków, plastrów, toczenie na kole 

garncarskim, wylepianie w formach 

gipsowych, zdobienie, szkliwienie oraz 

wypalanie. Zajęcia garncarskie dla dzieci to 

przede wszystkim świetna zabawa. 

Dodatkowym efektem zajęć, jest rozwój 

sprawności manualnej, siły rąk, wyobraźni przestrzennej, nauka koncentracji na 

wykonywanym zadaniu oraz ćwiczenie cierpliwości. 

 

2. Prowadzone zajęcia sportowe:  

   

- sekcja piłki nożnej-  zajęcia  prowadzone są w sześciu grupach wiekowych. 

Młodzicy – dzieci w wieku od 7  - 13 lat. 

Drużyny biorą udział  w najniższym szczeblu 

rozgrywek młodzików organizowanych przez 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Ponadto 

uczestniczy w zawodach i turniejach 

organizowanych na terenie naszej gminy i w  

gminach sąsiednich.   
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- sekcja piłki siatkowej w Gniechowicach  grupa dziewcząt i chłopców szkoła 

podstawowa : klas IV-VI ,  

 

 

 

 

- sekcja piłki siatkowej – składa się z sześciu  grup siatkarzy: grupa dziewcząt szkoła 

podstawowa : klas IV-VI , drużyna siatkarzy: starsza młodzież i osoby dorosłe.   

 

 

 

- sekcja piłki ręcznej – działają cztery 

grupy piłki ręcznej: grupa 5-7 lat , szkoła 

podstawowa, grupa żeńska gimnazjum, grupa 

męska juniorzy, grupa męska senior i oldboy.   

 

 

 

 

 

-sekcja piłki koszowej kobiet– dwie grupy :  grupa juniorek i seniorek 

 

-sekcja tenisa stołowego -  sekcja tenisa stołowego, która cieszy się dużym 

zainteresowaniem. W zajęciach biorą 

udział zarówno dzieci, młodzież oraz 

osoby dorosłe. Zespół aktualnie 

występuje w VI lidze Tenisa 

Stołowego. 

 

 

 

 

 

- sekcja tenisa ziemnego – trzy grupy: grupa dzieci i grupa dorosłych 

 

- aerobik –  zajęcia prowadzone są dla pań w różnym wieku. Taneczny aerobik to bowiem 

idealna forma ćwiczeń dla osób, które chcą zadbać o swoją linię, poprawić kondycję fizyczną  

i przy okazji dobrze się bawić. Ćwiczenia utrzymują piękną sylwetkę i doskonałe 

samopoczucie. 
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-joga- zajęcia dla pań w różnym wieku, na których wykonywane są ćwiczenia pozwalające 

na trening ciała i umysłu. Odbywają się w każdy poniedziałek i środę. Ćwiczenia te wyciszają 

umysł i relaksują ciało. 

 

- sekcje TKKF, 

 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn 

 piłka halowa, 

 plażowa piłka siatkowa. 

 

Uczestnicy reprezentują  miasto i gminę Kąty Wr. w Spartakiadzie Rekreacyjnej. Biorą 

udział w zawodach rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych takich jak: halowa 

piłka nożna, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, gry i zabawy rekreacyjne, 

przeciąganie liny, strzelanie z łuku, ringo, kometka, petanka itd. Ponadto uczestniczą w 

zawodach organizowanych przez  TKKF Wrocław. Mistrzowie i wicemistrzowie zawodów 

uczestniczą w Dolnośląskich Zawodach Rekreacyjnych.  

 

Zorganizowane imprezy 

 

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

W niedzielę  15 stycznia 2017 r.  odbył się 

jubileuszowy 25. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, również Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach 

Wrocławskich po raz piąty wspierał Finał 

WOŚP. Jak na jubileusz przystało 

wolontariuszy było dwudziestu pięciu i już 

od 8:00 rano przystąpili do zbiórki pieniędzy 

„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 

oddziałach ogólno pediatrycznych oraz dla 

zapewnienia godnej opieki medycznej 

seniorom”. Jak co roku program artystyczny rozpoczął się o godz. 14:00 występami 

uczestników sekcji  i zespołów działających przy GOKiS. Były to sekcja tańca 

nowoczesnego, wokalna – solistki, keyboardu, pianina, perkusji, saksofonu, Zespół wokalny 

„OT, CO” Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA i oraz Zespół PERON. Ponadto gościnnie w 

rytmach hip-hop zaśpiewał dla nas „KAIN” porywając do wspólnej zabawy zgromadzoną 

publiczność. Ostatnim punktem programu był pokaz fajerwerków „światełko do nieba”, które 

rozbłysnęło punktualnie o 20:00 na boisku przy GOKiS. W tym roku do zbiórki przyłączyła 

się „PLANETA TWÓRCZOŚCI” – sala zabaw w Kątach Wrocławskich przekazując cały 

dochód z tego dnia do puszki. Podczas trwania imprezy w Ośrodku Kultury funkcjonowały 

trzy stoiska: kiermasz książki zorganizowany przez Bibliotekę GOKiS, „słodki kącik” gdzie 
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można było za datek do puszki wypić kawkę lub herbatkę i zjeść kawałek pysznego ciasta 

oraz loteria w której za  5 zł można było wylosować piękne rzeczy. Stałym elementem finału 

WOŚP są licytacje które budzą zawsze wiele emocji. W tym roku licytowaliśmy min. 

koszulki, kalendarze, poduszkę, zegar ścienny, kubek termiczny, książki, breloczek i wiele 

innych rzeczy. Reasumując na 25 Finale WOŚP zebraliśmy kwotę około 23670 zł. Ten wynik 

bardzo nas usatysfakcjonował gdyż przekroczyliśmy kwotę zebraną w ubiegłym roku. 

Tegorocznym najlepszym wolontariuszem została Amelia Pudlik która uzbierała imponującą 

kwotę w wysokości 3 345,78 zł. Serdecznie dziękujemy sponsorom za pomoc w 

zorganizowaniu imprezy tj. Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. z Pietrzykowic, Sanbet 

Piotrowscy Fabryka Betonu, Tołpa, CeDo, PW Piotr Woźniak Zabezpieczenie Medyczne, 

Centrum Zwierząt Paszkowscy, Novea Anna Ciołek, Cukiernia „Pan Tadeusz”, Adrenalina 

Park, Pani Edyta Rogowska, WENTcam Piotr Kaczorowski Mobilny Serwis Klimatyzacji 

Samochodowych, Rolniczych oraz Maszyn Budowlanych. Podziękowania składamy również 

uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z klasy I-III Szkoły 

Przysposabiającej do pracy pod kierunkiem Zofii Stuleblak, którzy wykonali serduszka i 

aniołki na loterię a także uczestnikom sekcji ceramicznej GOKiS którzy przekazali swoje 

prace na loterię.  

 

Koncert „Magia Disneya” 

„Kto lubi bajek świat ten wie, że chce się 

czasem być tam też, niespodzianki prosto 

z bajki mieć” – takimi słowami rozpoczął 

się w sobotę, 28 stycznia 2017 roku, 

koncert pt. „Magia Disneya”. Dzieci i 

młodzież uczęszczająca na zajęcia 

wokalne w Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu w Kątach Wrocławskich wraz z 

instruktorem – p. Olą Krzyżańską, przeniosła Nas w cudowny, pełen uśmiechu i miłości świat 

bajek Disneya, wykonując piosenki z takich filmów jak: Mój brat niedźwiedź, Mała Syrenka, 

Anastazja, Rogate Ranczo, Kraina Lodu czy Piękna i Bestia.  Młodzi wokaliści podjęli się 

niezwykle trudnego zadania, bowiem utwory z bajek Disneya są jednymi z najtrudniejszych i 

najbardziej wymagających. Wszyscy wykonawcy poradzili sobie jednak śpiewająco, a prawie 

200-osobowa publiczność nagrodziła cały koncert ogromnymi brawami. To było 

niezapomniane przeżycie, dlatego już nie możemy doczekać się kolejnych występów! 

 

Komedia „Mężczyzna idealny” 

 

29 stycznia na Sali widowiskowej GOKiS odbył się niezwykły spektakl komediowy pt. „ 

Mężczyzna idealny” z udziałem wybitnych aktorów. Widzowie podziwiali na scenie 
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wyśmienitą grę aktorską Małgorzaty Lewińskiej, Artura Dziurmana oraz  Macieja 

Damięckiego.  

 

 

3. Konkurs Recytatorski dla Szkół Gimnazjalnych 

30 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyły 

się  po raz trzeci Gminne  Eliminacje 62 

Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 

dla uczniów Szkół Gimnazjalnych. W 

konkursie wzięło udział piętnastu 

uczestników wyłonionych z eliminacji 

szkolnych.  Uczniowie przygotowali i 

zaprezentowali utwory w dwóch 

kategoriach: recytacja oraz poezja śpiewana. 

Jury w składzie Joanna Bąbolewska, Zdzisław Łatko oraz Wojciech Kruk oceniało między 

innymi dobór repertuaru, interpretację tekstu, dykcję i ogólne wrażenie artystyczne. Po 

wysłuchaniu wszystkich  utworów komisja wyłoniła  nagrodzonych 

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Wszystkim laureatom serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursu. Naszą Gminę w 

eliminacjach powiatowych, które odbędą się 8 marca 2017 w Siechnicach reprezentować 

będą: Ewa Lasota, Julianna Osada-Jabłońska, Adam Szczepański oraz Kacper Dawiec. 

 

XVII Zimowe Spotkania Taneczne 

Blisko  700 tancerzy wzięło udział w 

siedemnastej już edycji Ogólnopolskich 

Zimowych Spotkań Tanecznych 2017. Do 

Kątów Wrocławskich przyjechały zespoły z 

Wrocławia, Lubina, Dzierżoniowa, Opola, 

Zabrza, Oławy, Oleśnicy, Świdnicy.  XVII 

Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne 

odbyły się już tradycyjnie w sali 

widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Kątach Wrocławskich 4 lutego 

2017r.  W pięciu kategoriach tanecznych (formacje, solo show, duety show, my against the 

music oraz nowa kategoria krump) zaprezentowało się blisko 40 zespołów. Zmagania 

tancerzy z całej Polski oraz z zagranicy oceniało jury w składzie:  Sylwia Hefczyńska – 

Lewandowska z Bytomia, Nijole Neli Jagelo z Gdańska oraz Wave aka Kid Tight Eyez z 
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Dusseldorfu z Niemiec. W sumie jury obejrzało blisko 150 prezentacji tanecznych. Warto 

wspomnieć, iż w tym roku po raz pierwszy tancerze prezentowali się w  nowej kategorii 

tanecznej krump, w której udział wzięli nie tylko uczestnicy z Polski, ale również z zagranicy. 

W związku z tym w przyszłym roku będziemy mogli nazwać turniej „Międzynarodowe 

Zimowe Spotkania Taneczne”.   Turniej w Kątach Wrocławskich to impreza, której celem jest 

popularyzacja tańca jako aktywnej formy spędzania czasu dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

wymiana pomysłów między tancerzami, instruktorami, choreografami, integracja środowisk 

tanecznych oraz wyłonienie i promocja talentów estradowych. Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy talentu i zapraszamy na następne XVIII już Zimowe Spotkania Taneczne.  

 

Kabaret Neonówka 

25.02.2017r.  

"Kazik sam w domu” to najnowszy program wrocławskiego Kabaretu Neo-Nówka. Tym 

razem mistrzowie ciętej riposty zabierają widzów w realistyczny świat codziennych 

obowiązków domowych. W tym programie, jak sam tytuł sugeruje, 

Neo-Nówka bierze na warsztat świat mężczyzn. Jest to niekonwencjonalna instrukcja obsługi 

współczesnego mężczyzny z której dowiemy się jak radzić sobie z facetem, jak facet sobie nie 

radzi i jak sobie z tym poradzić.  

Elementem spinającym cały program jest zgrabnie poprowadzona fabuła archetypowej 

polskiej rodziny. W programie nie zabraknie autorskich piosenek, które są stałym elementem 

koncertów i niewątpliwym atutem Neo-Nówki. 

Sami artyści nowy program streszczają jednym zdaniem: "Każdy jest Kazikiem swego losu”.  

Program jest zaskakujący, śmieszny i prawdziwy. Neo-Nówka nie zwalnia tempa i nie obniża 

lotów. Mistrzostwo w każdym calu. 

 

Ferie w Mieście 

Za nami dwa tygodnie wspólnych gier, 

zabaw, twórczej pracy i ciekawych 

wycieczek, zorganizowanych dla dzieci przez 

Gminny Ośrodek  Kultury i Sportu w Kątach 

Wrocławskich w okresie tegorocznych  ferii  

zimowych.  Oj działo się, działo. Program 

obfitował w liczne atrakcje. Dzieci 

dwukrotnie udały się do kąteckiej hali 

sportowej, gdzie uczestniczyły w zajęciach 

sportowych. Tworzyły piękne krajobrazy 

zimowe oraz zabawne zwierzęta z recyklingu w trakcie zajęć plastycznych. Z zaciekawieniem 

obejrzały spektakle teatralne: „Zosia Samosia” i „Doktor Dzięcioł”.  Pojechały na dwie 

interesujące wycieczki do Wrocławia: do „Kolejkowa”, gdzie na ogromnej makiecie miały 

możliwość podziwiania niezwykle realistycznego świata w miniaturze oraz do Muzeum 
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Historycznego na warsztaty pt.:„ Wynalazki XIX i XX w.” Podsumowaniem wspólnie 

spędzonych dwóch tygodni były niezapomniane zabawy „Tropem rycerskiej przygody”. 

Można śmiało stwierdzić, że te dzieci z naszej gminy, które pozostały w swoich domach 

podczas zimowego wypoczynku i postanowiły spędzić go w GOKiS w Kątach Wrocławskich, 

na pewno nie nudziły się i miło spędziły z nami czas. 

 

Bieg Tropem Wilczym 

Niedziela 28 lutego przeszła do historii 

jako dzień, w którym mieszkańcy naszej 

gminy uczcili pamięć „Żołnierzy 

Wyklętych”. Dzień ten był wpisany do  

Narodowych Obchodów tego święta, nad 

którym patronat objął Prezydent RP 

Andrzej Duda. Impreza została 

przygotowana przez Gimnazjum w Kątach 

Wrocławskich oraz GOKiS przy udziale 

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej 

oraz licznych miejscowych sponsorów. Punktualnie w południe z dziedzińca Domu Kultury 

ruszył symboliczny bieg Tropem Wilczym, w którym uczestniczyło wielu mieszkańców jak 

również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, nauczyciele, sportowcy oraz 

uczniowie kąckich szkół. Po biegu uroczystości przeniosły się do sali lustrzanej Domu 

Kultury, gdzie oprócz wystaw przygotowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Kąckiej można było uczestniczyć w konkursach prowadzonych przez uczniów naszego 

Gimnazjum. Istotnym punktem obchodów był wykład chorążego Leonika na temat historii 

żołnierzy wyklętych. Po uroczystościach wszyscy uczestnicy biegu brali udział w losowaniu 

wielu nagród przygotowanych przez organizatorów. 

 

Spotkanie byłych uczniów kółek fortepianu i saksofonu 

W słoneczne, sobotnie popołudnie, 4 marca 

odbyło się spotkanie byłych uczniów kółek 

fortepianu i saksofonu działających w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 

Kątach Wrocławskich, prowadzonych przez 

Państwa Natalię i Walerego Cziczerin. W 

sali lustrzanej zgromadzili się absolwenci, 

ich przyjaciele, rodziny, zaproszeni goście, 

w sumie około 70 osób. Publiczność z 

zachwytem słuchała młodych, 

utalentowanych muzyków. Repertuar był bardzo zróżnicowany. Od utworów klasycznych, po 

współczesne. Podczas spotkania nie zabrakło również niespodzianek. Najmłodsza, obecna 
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uczestniczka koła fortepianowego Milena Kalinowska zagrała „sto lat” dla Kamila 

Zimnawoda, a Pani Natalia wręczyła urodzinowy tort. Spotkanie przebiegło w miłej, 

rodzinnej atmosferze, w towarzystwie wspomnień i wzruszeń. Każdy uczeń otrzymał słodki 

upominek oraz archiwalne zdjęcia ze swojej przygody z muzyką i fortepianem. Wszystkim 

uczniom życzymy, aby ich miłość do muzyki i instrumentów trwała i towarzyszyła im przez 

całe życie. Podczas koncertu  wystąpili między innymi: Sławomir Błażków, Jan Sielski, 

Kamil Zimnawoda, Dariusz Jarominiak, Maciej Łukasiak, Marta Drab, Wiktoria Gosek, 

Natalia Biegalska. 

 

Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

W dniu 5 marca 2017 r. w  Gminnym  

Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach 

Wrocławskich miała miejsce niezwykła 

uroczystość z okazji  Dnia Kobiet, w której 

uczestniczyło blisko dwieście Pań z naszej 

gminy. Przed tak liczną publicznością 

artystycznym programem światowych i 

polskich przebojów  popisywał się „Kris 

Band Show”. Już po paru pierwszych 

utworach Panie dały się porwać do wspólnej 

zabawy. A potem było już tylko lepiej. W wesołej atmosferze, przy kawie, pysznym cieście i 

symbolicznym kieliszku wina każda z Pań mogła oderwać się od codzienności i poczuć 

naprawdę wyjątkowo. Na zakończenie wszystkie przybyłe na uroczystość kobiety zostały 

obdarowane tulipanami oraz drobnymi upominkami, ufundowanymi przez firmę kosmetyczną 

„Tołpa” z Kątów Wrocławskich.  

 

Wietrzenie szaf 

Eko – akcja „Wietrzenie Szaf” stała się 

cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu 

GOKiS. I tak 18 marca 2017 roku odbyła 

się jej czwarta edycja. W godzinach 

porannych przybyło do nas trzydziestu 

jeden sprzedających. W sali widowiskowej 

zapanował gwar i dobry nastrój, mimo 

pochmurnej pogody za oknem. 

Przygotowane stoiska zaczęły nabierać 

barw, a kiedy już były gotowe kusiły różnorodnością oraz niską ceną asortymentu. Wśród 

prezentowanych towarów można było znaleźć skórzaną odzież wierzchnią, płaszcze, 

marynarki, spodnie, suknie wieczorowe, koszule, bluzki, buty, torebki, chusty, paski, nowe 

ubranka dla maluchów. Oprócz wszelkiego rodzaju odzieży dla dużych i małych można było 
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zakupić również zabawki, gry planszowe, sprzęt sportowy, książki, a także wyroby 

rękodzielnicze tj. piękne, świąteczne kartki, stroiki oraz wianki na drzwi. Podczas akcji wśród 

uczestników zostały rozlosowane dwie wejściówki do „Adrenalina Park” w Sokolnikach oraz 

dwanaście zestawów kosmetyków firmy Tołpa. Serdecznie zapraszamy do udziału w 

kolejnych edycjach akcji zarówno tych, którzy chcą zrobić w szafach mały przeciąg, jak i 

tych, którzy potrzebują uzupełnić garderobę.  

 

VI Wojewódzki Konkurs Keyboardowy rozstrzygnięty. 

W sobotę 25 marca w GOKiS w Kątach 

Wrocławski po raz szósty odbył się 

Wojewódzki Konkurs Keyboardowy, w 

którym udział wzięli nasi reprezentanci, a 

także uczniowie GCKiS w Kobierzycach, 

GOK w Kostomłotach, GOK w Mietkowie, 

MDK w Świdnicy, MDK „Śródmieście” i  

MDK „Krzyki” we Wrocławiu. 

Konkursowe występy oceniło jury w 

składzie: S.Mielczarek, E.Dąbrowa i 

J.Błądek. Po kilkugodzinnych 

przesłuchaniach wyłoniono zwycięzców. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a 

pozostałym uczestnikom, ich instruktorom i rodzicom dziękujemy za zaangażowanie włożone 

w przygotowanie do zmagań konkursowych.  

Dzień Aktorski w GOKiS 

Dzień aktorski, który odbył się 1 kwietnia 

2017 r. w GOKiS w Kątach Wrocławskich nie 

był bynajmniej primaaprilisowym żartem. 

Społeczność naszej gminy miała prawdziwą 

przyjemność obejrzeć trzy spektakle: „Chatkę 

zapomnienia”, „Chłopów” i „Brzydulę” w 

wykonaniu dzieci (5-10 lat) oraz młodzieży 

gimnazjalnej i licealnej. Impreza odbywała  

się w przyjaznej atmosferze i kameralnym 

nastroju. Widzowie z entuzjazmem reagowali 

na wszystkie wystawiane sztuki gromkimi brawami. Byli pełni podziwu dla znakomitej gry 

młodych aktorów, kształcących się i rozwijających swój talent w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu w Kątach Wrocławskich w sekcji teatralnej, prowadzonej przez instruktora 

Genowefę Dunal. Po zakończeniu spektakli nie brakło ciepłych słów pod adresem 

wykonawców i instruktora oraz próśb o ponowne ich wystawienie.  
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Koncert Papieski 

8.04.2017r. na Sali widowiskowej GOKIS 

odbył się niezwykły koncert poświęcony 

Janowi Pawłowi II pt. „Sercem Patrz” w 

wykonaniu dzieci i młodzieży  z sekcji 

wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Kątach Wrocławskich .  

 

 

Koncert wiosenny MOKOSZA 

9.04.2017r. na Sali lustrzanej GOKiS odbył 

się koncert wiosenny w wykonaniu Zespołu 

Muzyki Polskiej MOKOSZA. Ten 

niezwykły koncert wprowadził publiczność 

w wiosenny nastrój. 

 

 

 

 

Jubileusz 95-lecia  Józefa Wiejackiego  

20 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu w Kątach Wrocławskich odbyła się 

wystawa prac Józefa Wiejackiego. Okazją 

do wernisażu była zbliżająca się rocznica 

urodzin rzeźbiarza. Pani Dyrektor Maria 

Mach uroczyście otworzyła, pierwszą po 

śmierci artysty, wystawę i przywitała 

przybyłych gości. Następnie głos zabrał 

wiceburmistrz Mieczysław Reps, który 

wspomniał o swojej znajomości z panem 

Wiejackim. Bardzo ciepło o nim jako 

artyście i mieszkańcu wypowiadała się sołtys Małkowic pani Grygiel-Bury. W imieniu 

rodziny głos zabrali: wnuczka rzeźbiarza Monika Wiejacka, która podziękowała licznie 

zgromadzonym gościom za przybycie oraz wnuk artysty, animator obchodów Jubileuszu 95-

lecia, Wojciech Wiejacki, który m.in. wspomniał o bardzo ciekawej rzeźbie wykonanej z 

czarnego dębu, wyłowionego z Sanu pod Ulanowem. To drewno zostało przebadane przez 
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naukowców z AGH w Krakowie i potwierdzono, że ten materiał pochodzi sprzed 2000 lat. 

Wernisaż uświetnił swoją wspaniałą grą na saksofonie pan Walery Czeczerin.Dzień później 

odbyła się wystawa kolejnych prac pana Józefa Wiejackiego w Muzeum Etnograficznym we 

Wrocławiu.Podczas obu wystaw panowała bardzo miła i serdeczna atmosfera. Stały się one 

wspaniałą okazją do wspomnień o niezapomnianym p. Józefie, a także szansą na ponowne 

ujrzenie jego prac. 

 

Przebój sezonu – komedia nieprzewidywalna 

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Kątach Wrocławskich odbył się spektakl teatralny pt. „Przebój sezonu”. Widzowie podziwiali 

na scenie wyśmienitą grę aktorską Elżbiety Zającówny, Małgorzaty Lewińskiej, Artura 

Dziurmana oraz  Dariusza Kordka. Aktorzy oczarowani wrażliwością i kulturą osobistą naszej 

kąteckiej publiczności, poprosili o fotograficzną pamiątkę.  

 

 

 

 

 

 

 

II Gminny Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych 
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27 kwietnia 2017 roku odbył się II Gminny 

Konkurs Biblijny pt.: „Czy znam ewangelię 

według świętego Mateusza?” Organizatorem 

tego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 

we współpracy z katechetą Adamem 

Wilczyńskim. Celem konkursu było: 

ukazanie Pisma Świętego jako źródło wiary 

i zachęta do jego indywidualnej lektury, 

poszerzenie umiejętności korzystania z 

Biblii, poznanie ewangelii wg. Św. Mateusza oraz rozwijanie umiejętności partnerskiej 

rywalizacji. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV –VI ze szkół podstawowych na 

terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, 

który zawierał pytania otwarte. W komisji 

konkursowej zasiedli ksiądz Ryszard 

Kempiak –biblista, Pani Urszula Szewek 

oraz Joanna Drab. Spośród 11 uczniów z 

sześciu szkół podstawowych jury wyłoniło 

trzech zwycięzców, którzy otrzymali 

nagrody oraz dyplomy. Pozostałym 

uczestnikom również wręczono dyplomy 

uczestnictwa oraz drobne upominki.  Mam nadzieję, że w następnym roku szkolnym kolejni 

uczniowie osiągną wysokie wyniki w III Konkursie Biblijnym.  

 

Majówka przy dźwiękach muzyki disco polo 

Majówka Disco Polo to impreza, która cieszy 

się ogromną popularnością w Kątach 

Wrocławskich. I tak 1 maja br. mieszkańcy 

naszej gminy bardzo licznie zgromadziła się 

na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu oczekując dobrej zabawy przy 

skocznej muzyce. W tym roku zagrali dla nas 

takie formacje disco polo jak  Casandra, After 

Party, Avangarde oraz  gwiazda wieczoru- 

zespół Classic. 

Jako pierwsze scenę opanowały dziewczyny z zespołu Casandra, dając popis wokalno-

taneczny. Fanów przybywało z godziny na godzinę. Zespoł After Party „rozruszał”  i 

„rozśpiewał” wszystkich obecnych. Zabrzmiały znane przeboje takie jak : „Ona lubi 

pomarańcze” „Tylko ona jedyna”, „Wakacyjna love”. Następnie na scenie pojawiła się znana 

już w całej w Polsce, obecna na discopolowych listach przebojów, nasza lokalna grupa 
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Avangarde. Gwiazdą wieczoru był zespół Classic, grający muzykę disco polo już od ponad 

dwudziestu lat, a będący nadal na topie. Okazało się bowiem, że hity: „Hej czy ty wiesz”, 

„Jolka, Jolka”, „Warto żyć” znali prawie wszyscy uczestnicy Majówki. Także najmłodsi 

wyśmienicie się bawili na dmuchanych zamkach, trampolinach, wodnych kulach oraz dwóch 

kółkach w ramach zajęć Akademii rowerowej, udostępnionej im bezpłatnie. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

 

 3 maja obchodziliśmy kolejną  

rocznicę Uchwalenia Konstytucji. 

Mimo niesprzyjającej aury obchody 

rozpoczęły się uroczystym złożeniem 

kwiatów pod pomnikiem na Rynku 

naszego miasta. Następnie wszyscy 

zgromadzeni wraz z przedstawicielami 

władz, kombatantami i harcerzami 

ruszyli do Kościoła p.w. Św. 

Apostołów Piotra i Pawła, gdzie 

została odprawiona uroczysta msza święta. Po mszy wszyscy obecni udali się do Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w którym przy poczęstunku mogli obejrzeć program artystyczny o 

charakterze patriotycznym przybliżający wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 

Maja. Program został przygotowany i przedstawiony przez młodzież ze szkoły podstawowej 

nr 2 w Kątach Wrocławskich. 

 

 

Wyjazd do NFM 

 

W ramach współpracy z Filharmonią Wrocławską Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w dniach 

13.01.2017r.; 

10.02.2017r.;17.02.2017r.;10.03.2017r.;5.05.2017r;5.05.2017r.  

zorganizował dla mieszkańców Miasta i Gminy wieczór  w 

Filharmonii. Wielbiciele muzyki klasycznej mogli uczestniczyć w 

niepowtarzalnych wydarzeniach artystycznych. „Wieczór w 

Filharmonii” to nie tylko wspólna uczta muzyczna, ale  również 

spotkanie  z artystami połączone z twórczą dyskusją. Wyjazdy z 

pewnością ułatwiają dostęp do bogatej oferty Filharmonii Wrocławskiej fanom muzyki z 

naszej gminy oraz dostarczają wiele głębokich  i inspirujących przeżyć artystycznych.  
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Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych 

 

W dniu 8 maja br. w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich 

miał miejsce XVII Regionalny Konkurs 

Recytatorski dla klas IV-VI szkół 

podstawowych. Przesłuchania odbyły się w 

dwóch kategoriach: recytacja oraz poezja 

śpiewana. Jury, w składzie Joanna 

Bąbolewska, Zdzisław Łatko, Wojciech 

Kruk, wyłoniło  zwycięzców. 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, ufundowane i wręczone 

przez Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Marię Mach. Wszystkim 

uczestnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

Gminny Konkurs Piosenki „Zostań Gwiazdą” 

W dniu 12 maja w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Kątach Wrocławskich już po raz czwarty 

odbył się Gminny Konkurs Piosenki „Zostań 

gwiazdą” dedykowany uczniom szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych. Jury, w 

składzie : Ewelina Dawidowicz, Marek 

Kalinowski, Jacek Mróz, nie miało łatwego 

zadania, ale ostatecznie wyłoniło  

zwycięzców. 

W tym roku po raz pierwszy do rywalizacji wokalnej przystąpiły zespoły. Zwycięzcą okazał 

się zespół „Ot, co” działający przy GOKiS w Kątach Wrocławskich. Na drugim miejscu 

uplasowała się grupa „Żółty gryf” ze Szkoły Podstawowej w Gniechowicach, a na III 

„Mokronosek”. Wyróżnienie otrzymała formacja „Wschodzące gwiazdy” oraz zespół 

wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.Grand Prix konkursu trafiło do  

Martyny Sawickiej. Wszyscy młodzi artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a 

zwycięzcy nagrody rzeczowe, karty podarunkowe oraz statuetki. 

 

Festiwal 4 Żywiołów w Żórawinie 
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W dniu 14 maja br. Stowarzyszenie Lider A4 

już po raz siódmy zorganizowało w 

Żórawinie Festiwal 4 Żywiołów, czyli święto 

gmin Kąty Wrocławskie, Żórawina, 

Siechnice-Święta Katarzyna, Kobierzyce i 

Domaniów. Tradycyjnie kluczowym 

punktem imprezy był konkurs na „Produkt 

lokalny”, przeprowadzony, w znanych nam z 

lat ubiegłych, kategoriach: rękodzieło, usługi 

lokalne, twórczość artystyczna, kulinaria. 

Naszą gminę w kategorii rękodzieło reprezentowały trzy panie: Stanisława Kołaczek z 

produktem „Łabędzie na wodzie”, Krystyna Maciuszkiewicz z robótkami „Wyszywanki” oraz 

Weronika Choma z „Obrazem Świętej Rodziny”, wykonanym haftem krzyżykowym. Nasze 

przedstawicielki otrzymały wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy. Imprezę uświetniały występy 

artystyczne mieszkańców każdej z gmin. Nasz reprezentant, chór sołtysów Dyszkant, 

uprzyjemniał czas licznie przybyłej publiczności znanymi i lubianymi utworami biesiadnymi. 

Kolejnym kąteckim akcentem festiwalu były warsztaty rękodzielnicze, przeprowadzone przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, podczas których każdy zainteresowany mógł samodzielnie 

wykonać z kolorowych kamieni bransoletkę. Festiwal 4 Żywiołów jest świetną okazją do 

poznania bogactwa kulturowego sąsiedzkich gmin i integracji ich mieszkańców. Cieszymy 

się, że możemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. 

 

Koncert Ola Krzyżańska 

 

 

27.05.2017r. na 

Sali 

widowiskowej 

Gminnego 

Ośrodka 

Kultury i Sportu odbył się koncert solistki Aleksandry 

Krzyżańskiej, instruktorki sekcji wokalnej GOKiS. Ola już 

nie raz występowała podczas różnych imprez i uroczystości 

w GOKiS. Reprezentowała również niejednokrotnie Gminę 

Kąty Wrocławskie na Festiwalu 4 Żywiołów.  
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Dni Kątów Wrocławskich już za nami! 

Początek czerwca w Kątach Wrocławskich 

to już tradycyjnie czas świętowania przy 

dobrej polskiej muzyce. Tegoroczne 

obchody Dni Kątów Wrocławskich 

rozpoczęły sie w sobotę 3 czerwca. W ten 

słoneczny dzień na teren parkingu i boiska 

przy GOKiS licznie przybywali wraz z 

rodzicami najmłodsi mieszkańcy naszej 

gminy. Czekało  tam na nich całe mnóstwo 

atrakcji, dostępnych bezpłatnie z okazji Dnia 

Dziecka. Bogata oferta gastronomiczna oraz rozbrzmiewająca ze sceny muzyka zachęcały do 

wspólnej biesiady wszystkich przybyłych. Zagrali dla nas kolejno: nowy na polskim rynku 

muzycznym, zarażający pozytywną energią 

zespół ANN.PHAM, rockowa grupa 

HORYZONT promująca swoją nową płytę 

„W świetle miast” oraz młody, ale bardzo 

już lubiany wokalista Mateusz Mijal. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 

Soun’n’Grace, grający nowoczesną 

muzykę gospel, mieszankę elementów 

funky, soul i jazz. Muzycy nawiązali 

świetny kontakt z publicznością i zachęcili 

do wspólnego śpiewania. Oczywiście nie mogło zabraknąć takich przebojów jak „Możesz 

wszystko” czy „Wejdźmy na dach”. Brzmienie tylu pięknych głosów ze sceny robiło 

niecodzienne wrażenie. Bisom nie było końca.  

 

4 czerwca, drugi dzień obchodów święta 

naszego miasta, to prawdziwy najazd gwiazd 

polskiej sceny muzycznej. Do Kątów przybyli 

Mesajah, Tomasz Karolak wraz z zespołem 

Pączki w Tłuszczu oraz grupa Wilki. Pomimo 

niesprzyjającej, kapryśnej pogody pod sceną 

było bardzo tłoczno. Wszyscy chcieli z bliska 

zobaczyć i posłuchać Tomasza Karolaka, 

przesympatycznego aktora i wokalistę. 

Następnie zagrał Mesajah, obecnie niezwykle 

popularny przedstawiciel muzyki reggae. Zabrzmiały takie hity jak: „Każdego dnia”, „Lepsza 

połowa”, „Szukając szczęścia”. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ zespołu Wilki 

wraz z ich charyzmatycznym liderem. Trzeba przyznać, że Robert Gawliński ma to „coś”, co 

sprawia, że kochają go tłumy. Ponad półtoragodzinny koncert zakończył się uwielbianym 

przez fanów utworem „Baśka”. Aż żal było wracać do domów. Święto naszego miasta odbyło 
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się dzięki wsparciu licznych sponsorów: Radiotechnika Marketing, Magnat, SANBET 

Fabryka Betonu, ALBA, CeDo, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich, Bank 

Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich, Polkąty, TOŁPA. Nie możemy się już doczekać 

kolejnej edycji tej wspaniałej imprezy. 

 

„Co nam w duszy gra” czyli muzyczne podsumowanie roku kulturalnego 

2016/2017 

Powoli rok kulturalny 2016/17 dobiega 

końca. Dla sekcji wokalnej Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach 

Wrocławskich prowadzonej przez 

instruktorkę – panią Aleksandrę 

Krzyżańską, był to rok pełen sukcesów, 

wspaniałych koncertów i wielu 

niezapomnianych, muzycznych chwil. W 

piątek, 9 czerwca 2017 roku, na sali 

widowiskowej odbył się koncert „Co nam w 

duszy gra” podsumowujący cały rok muzycznej pracy. Mogliśmy wysłuchać wybranych 

utworów, nad którymi zarówno soliści jak i zespoły wokalne pracowały podczas zajęć. 

Oprócz części artystycznej, podczas piątkowego spotkania, każdy młody wokalista otrzymał 

pamiątkowy dyplom za udział w zajęciach. Warto także przy tej okazji wspomnieć o 

tegorocznych sukcesach naszej sekcji: Zespół „Nie ma nic lepszego” (kl. 0-II) otrzymał 

wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie „Wesoła pięciolinia” w Ostrowie Wielkopolskim. 

Na tym samym festiwalu zespół „Ot, co” (kl. III-V) zdobył III miejsce, ale to nie jedyne 

podium! Zespół „Ot, co” jest także zdobywcą    I miejsca na Gminnym Konkursie Piosenki 

„Zostań Gwiazdą” w Kątach Wrocławskich. Zespół „Nic dodać, nic ująć” (gimnazjum) 

zdobył w tym roku również dwie znaczące nagrody: II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu 

„Stabat Mater” w Jabłonce koło Zakopanego oraz wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie 

„Wesoła pięciolinia” w Ostrowie Wielkopolskim. Nie zapominajmy również o naszych 

niezwykle uzdolnionych solistkach! Martyna Albert otrzymała wyróżnienie na powiatowych 

eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” we Wrocławiu. 

Zuzanna Gałka zdobyła III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu „Stabat Mater” w Jabłonce 

koło Zakopanego. Na tym samym festiwalu Magdalena Moczkodan zdobyła I miejsce! Ale to 

nie koniec sukcesów! Magda zdobyła także wyróżnienie na powiatowych eliminacjach do 

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” we Wrocławiu oraz wyróżnienie na 

Ogólnopolskim Konkursie „Wesoła pięciolinia”. Martyna Sawicka zdobyła wyróżnienie na 

etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” oraz nagrodę 

GRAND PRIX na Gminnym Konkursie Piosenki „Zostań Gwiazdą”. Wierzymy, że następny, 

muzyczny rok będzie równie udany. Już nie możemy doczekać się kolejnych spotkań, 

koncertów i wyzwań.  
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  Zorganizowane imprezy sportowe 

Turniej Żak i Skrzat Cup 

 
W dniu 14.01.2017r na naszym obiekcie odbył 

się turniej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 

2008 oraz 2010 i młodsi.W pierwszej turze do 

boju stanęli drużyny z r. 2008 takie jak: AP 

Jedenastka dwa zespoły, APN Sobótka, 1KS 

Ślęza Wrocław,  KS Sporting Wrocław, KP 

Brzeg Dolny, oraz 2 nasze zespoły  UKS 

GOKiS Kąty Wrocławskie .  Mecze grupowe 

wyłoniły zwycięzców którzy awansowali do grupy Ligi Mistrzów, natomiast przegrani 

walczyli w Lidze Europy.  

 

Turniej piłkarski 

z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 
Ponad 150 zawodników uczestniczyło w 

turnieju piłki nożnej r. 2009 z okazji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W niedzielę 

15.01.2017r wybiegły drużyny: AP Śląsk 

Wrocław, AP Champions Oława, Football 

Academy Opole, Olympic Wrocław AP,  BSS 

Wrocław, Unia Wrocław, AP Wratislavia 

Wrocław, MKS Parasol Wrocław, FC Wrocław 

Academy, AP Bumerang Wrocław, UKS GOKiS 

Kąty Wrocławskie, Olimpia Żerniki 

Wrocławskie. Turniej choć towarzyski był bardzo emocjonujący. Można było zobaczyć 

popisowe akcje, świetne bramki.  

Nasz zespół wystąpił w  składzie:  Maks Sadurski, Szymon Grzegorek, Tomek Nowak, Maks 

Paszkiewicz, Grześ Galon, Adrian Basiński, Grześ Pluta, Maks Borys, Rafał Chojnacki, Jakub 

Pawlaczyk 

 

 

 Gala zapaśnicza w Kątach Wrocławskich 



25 
 

 

 

Hala Widowiskowo Sportowa 25.01.2017r 

stała się areną zmagań zapaśników. 

Wystąpiła światowa czołówka, medaliści 

Mistrzostw Europy, Świata i Olimpijscy z 

Moniką Michalik na czele. Niezwykłe 

wydarzenie, ogromne emocje a to za 

sprawą Krajowej Ligi Zapaśniczej, która 

zagościła w Kątach Wrocławskich. W 

drużynie Supra Brokers Wrocław pod 

kierownictwem Józefa Tracza walczyli 

mieszkańcy naszej gminy na czele z wielokrotnym Medalistą Mistrzostw Europy Dawidem 

Klimkiem ze Smolca. Dodatkowo drużyna została wzmocniona najlepszymi zawodnikami z 

zagranicy. 

 

Wybrzeże Gdańsk na pokazowym treningu w Kątach 

Wrocławskich 

 

Naszpikowana reprezentantami Polski drużyna Wybrzeża Gdańsk 24.02.2017 odwiedziła 

młodych adeptów piłki ręcznej w 

Kątach Wrocławskich. W piątkowy 

wieczór na parkiecie hali Widowiskowo 

Sportowej odbył się pokazowy trening 

zespołu z Gdańska, po którym młodzi 

szczypiorniści mogli otrzymać autograf 

oraz porozmawiać ze znanymi 

zawodnikami. Wśród gwiazd z 

Wybrzeża można było zobaczyć 

Marcina Lijewskiego, Damiana 

Wleklaka, Pawła Niewrzawe oraz 

Ramona Oliveire 

 

 

 

 Ryś – Nocny Maraton z Przygodami   
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RYŚ – Nocny maraton z przygodami dla służb mundurowych i ich sympatyków już za nami. 

Impreza z powodzeniem organizowana po raz szósty przyciągneła swoją uwagę kilkuset 

fanów aktywności fizycznej przeplatanej szeregiem niepowtarzalnych doznań. 6-7.05.2017r 

dziesiątki kilometrów do pokonania nocą, dziesięć punktów kontrolnych do odnalezienia i 

tyle samo zadań do wykonania o różnorodnej charakterystyce –  pokonywanie toru przeszkód, 

przeprawa nad strumieniem przy wykorzystaniu platformy podwieszonej na linie, szukanie 

wskazówek w pojemnikach wypełnionych ogromnymi owadami, rozwiązywanie łamigłowek, 

wykazanie się talentami wokalnymi, zachowanie zimnej krwi podczas reanimacji, 

przełamanie strachu  w piwnicy pełnej zjawisk paranormalnych – to tylko niektóre wyzwania 

z którymi musieli się zmierzyć wszyscy ci, którzy stanęli na starcie tego niezwykłego biegu.  

 

 

 Rodzinny Bieg – RYŚ 

 
W dniu 3.06.2017r Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu zorganizował bieg 

rodzinny z przygodami Ryś.  Zawodnicy 

startowali w trzech kategoriach: Żbik, 

Pardel, Ryś. W drużynach 3-5 

osobowych zawodnicy  mieli do 

pokonania od kilku do kilkunastu 

kilometrów trasy gdzie musieli odnaleźć 

6 pkt kontrolnych na których trzeba było 

wykonać określone zadanie. Frekfencja 

dopisała, na starcie zameldowało się  27 

ekip 

 

 

 

 Turniej TOP 7 
 

Na Hali Widowiskowo Sportowej w Kątach 

Wrocławskich w dniu 4.03.2017 odbył się 

kolejny turniej piłki nożnej  dzieci z cyklu 

TOP 7 (rocznik 2009). W turnieju wzięły 

udział następujące drużyny:  gospodarze 

GOKiS Kąty Wrocławskie, AP Śląsk 
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Wrocław,   Lechia Dzierżoniów,    AP Jedenastka. W 15 minutowych spotkaniach młodzi 

zawodnicy prezentowali  swoje umiejętności.  Można było zobaczyć dużo zaciętych 

pojedynków, drużyny nie odpuszczały sobie do ostatnich sekund, rywalizując o każdą piłkę. 

Nasza drużyna  świetnie się spisała zajmując III miejsce w turnieju.  

 

 

 

 

Mecze koszykówki Kobiet KKK Maximus Gokis Kąty 

Wrocławskie 

Drużyna Maximus Gokis Kąty 

Wrocławskie rozegrała 

następujące spotkania: 

8.01.2017r Maximus Gokis Kąty 

Wrocławskie – MKS Tęcza Leszno 

22.01.2017r  Maximus Gokis Kąty 

Wrocławskie – KS Wichoś Jelenia Góra 

12.02.2017r  Maximus Gokis Kąty 

Wrocławskie – CCC Polkowice 

26.02.2017r  Maximus Gokis Kąty Wrocławskie – ENEA AZS Poznań 

5.03.2017r  Maximus Gokis Kąty Wrocławskie – TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 

 

Mecze koszykówki Kobiet Juniorki KKK Maximus Gokis 

Kąty Wrocławskie 

 

 

Drużyna UKS Gokis Kąty Wrocławskie 

rozegrała następujące spotkania: 

11.01.2017r Maximus Gokis Kąty Wrocławskie – MKS 

Tęcza Leszno 
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8.02.2017r Maximus Gokis Kąty Wrocławskie – TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 

15.03.2017r Maximus Gokis Kąty Wrocławskie – CCC Polkowice 

 

 

 

Mecze koszykówki mężczyzn Polkąty Maximus 

 

Drużyna Polkąty Maximus 

Kąty Wrocławskie rozegrała 

następujące spotkania: 

 

8.01.2017r  Polkąty Maximus  Kąty 

Wrocławskie – KS Stal Ostrów Wlkp. 

4.02.2017r  Polkąty Maximus  Kąty 

Wrocławskie – Rawia Rawag Rawicz 

11.02.2017r  Polkąty Maximus  Kąty Wrocławskie – MKS Otmuchów 

18.02.2017r  Polkąty Maximus  Kąty Wrocławskie – WKS Śląsk Wrocła 

5.03.2017r  Polkąty Maximus  Kąty Wrocławskie – WKK Wrocław 

18.03.2017r  Polkąty Maximus  Kąty Wrocławskie – WKS Śląsk Wrocłw 

 

 

Mecze piłki ręcznej III liga mężczyzn - UKS GOKiS Kąty 

Wrocławskie 

 

Drużyna UKS Gokis Kąty 

Wrocławskie rozegrała 

następujące spotkania: 
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4.02.2017r  UKS Gokis Kąty Wrocławskie –  Chrobry II Głogów 

11.03.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – KS Środa Śląska 

8.04.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – Krokus Bystrzyca Kłodzka 

 

Mecze piłki ręcznej Juniorzy Gokis Kąty Wrocławskie 

 

Drużyna UKS Gokis Kąty 
Wrocławskie rozegrała 

następujące spotkania: 

 

11.01.2017r UKS Gokis Kąty 

Wrocławskie – Siódemka Miedź Legnica 

18.01.2017r UKS Gokis Kąty 

Wrocławskie – Żagiew Dzierżoniów 

21.01.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – UKS Dobroszyce 

4.02.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – Moto-Jelcz Oława 

10.02.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – WKS MOS II Wrocław 

4.03.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – WKS MOS I Wrocław 

6.03.2017r  UKS Gokis Kąty Wrocławskie – MOS Wrocław 

18.03.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – UKS Lew Kłodzki 

 

Mecze piłki ręcznej Młodziki Gokis Kąty Wrocławsk 

Drużyna UKS Gokis Kąty Wrocławskie rozegrała następujące 

spotkania: 

29.01.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – UKS Jedynka Ziębice 

12.03.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – Dziewiątka II Legnica 

2.04.2017r UKS Gokis Kąty Wrocławskie – MKS Żagiew Dzierżoniów 
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Mecze piłki ręcznej Młodziczki Gokis Kąty Wrocławskie 

 

Drużyna UKS Gokis Kąty Wrocławskie rozegrała następujące 

spotkania: 

22.01.2017  UKS Gokis Kąty Wrocławskie 

– UKS Dobroszyce 

5.02.2017r  UKS Gokis Kąty Wrocławskie 

– MOS Jelenia Góra 

8.03.2017r  UKS Gokis Kąty Wrocławskie 

– Włókniarz Mirsk 

26.03.2017r  UKS Gokis Kąty Wrocławskie 

– Viktoria I Świebodzice 
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I. PRZYCHODY  I  KOSZTY 

 

L.P.              Wyszczególnienie 

Plan po 

zmianach na 

2017r. 

Wykonanie za 

I półrocze 

2017r. 

Wykonanie w 

% 

4:3 

1 2 3 4 5 

  I Przychody ogółem 4.160.000,00 2.071.118,40 50 

  1. Dotacja 3.130.000,00 1.700.000,00 55 

  2. Dotacja celowa na inwestycje 350.000,00 0,00 0 

  3. Przychody własne 450.000,00 260.101,75 58 

  3.1 Przychody GOKiS 300.000,00 184.804,35 62 

  3.2 Przychody Hala widowiskowo- sportowa 150.000,00 75.297,40 51 

  4. Pozostałe przychody operacyjne 230.000,00 111.016,65 49 

  II Koszty ogółem 4.160.000,00 2.113.128,67 51 

    1. Amortyzacja  230.000,00 116.430,23 51 

    2. Amortyzacja wydatkowa 50.000,00 14.548,26 29 

    3. Zużycie materiałów i energii 460.000,00 242.572,65 53 

    4. Usługi obce 

 

     755,000,00  498.447,03 66 

    5. Usługi remontowe 67.700,00 0,00 0 

    6. Podatki i opłaty 245.000,00 115.744,76 48 

    7.  Wynagrodzenia 1.240,000,00 633.321,61 51 

    8. Umowy zlecenia i o dzieło 444.000,00 313.674,00 71 

    9. Świadczenia na rzecz pracowników 10.000,00 8.207,93 82 

  10. ZFŚS 27.300,00 21.414,00 79 
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  11. Ubezpieczenia społeczne 

            

265.000,00 141.714,70 54 

  12. Pozostałe koszty rodzajowe 16.000,00 7.053,50 44 

  13. Wydatki na inwestycje 350.000,00 0,00 0 

I.PRZYCHODY  WŁASNE W  I  PÓŁROCZU 2017R.  

   WYNIOSŁY   260.101,75  ZŁ  w  TYM : 

 

L.p. Nazwa Kwota w zł 

1. GOKiS : 184.804,35 

1.1 Wynajem pomieszczeń  15.730,10 

1.2 Organizacja imprez  86.060,05 

1.3 Zajęcia kulturalne 51.192,40 

1.4 Zajęcia sportowe 15.416,71 

1.5 Siłownia, korty, aerobik, joga 15.599,05 

1.6 Darowizny 800,00 

1.7 Odsetki 6,04 

2. Hala widowiskowo- sportowa 75.297,40 

2.1 Wynajem pomieszczeń 75.297,40 

3. Pozostałe przychody operacyjne 111.016,65 

 

W/w kwoty przychodów wykazane są w wartości netto.  
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1.     KOSZTY   ZA  I PÓŁROCZE 2017r. WYNIOSŁY  1.978.018,53  ZŁ   

      I  KSZTAŁTOWAŁY  SIĘ  NASTĘPUJĄCO: 

 

L.p Koszty  Kwota  w zł. 

 1. Amortyzacja  116.430,23 

 2. Amortyzacja wydatkowa 14.548,26 

 3. Zużycie materiałów i energii 242.572,65 

3.1 Materiały budowlane i techn. 4859,83 

3.2 Zużycie oleju opałowego 46.872,00 

3.3 Materiały biurowe 3.412,16  

3.4 Środki czystości 22.452,15 

3.5 Energia 62.753,83 

3.6 Gaz 29.476,74 

3.7 Pozostałe materiały 32.621,83 

3.8 Zakup paliwa 1.644,35 

3.9 Wyposażenie 594,44 

3.10 Prenumeraty 78,10 

3.11 Nagrody 9.833,57 

3.12 Sprzęt sportowy 8.409,25 

3.13 Stroje sportowe 4.408,94 

3.14 Artykuły spożywcze 15.155,46 

4. Usługi obce 498.447,03 

4.1 Transportowe 61.160,18 

4.2 Telekomunikacyjne 5.439,60 

4.3 Komunalne 21.391,03 

4.4 Dozór mienia 1.080,00 

4.5 Informatyczne 5.240,55 

4.6 Pocztowe 1.872,95 

4.7 Bankowe 1.947,94 

4.8 Pozostałe usługi 71.338,12 

4.9 Hotelowe i gastronomiczne 35.139,05 

4.10 Koszty opłat sędziów 9.868,00 

4.11 Dzierżawa Hali 10.105,44 

4.12 Koszty imprez kulturalnych 258.674,17 

4.13 Koszty imprez sportowych 15.190,00 

5. Usługi remontowe 0,00 

6. Podatki i opłaty 115.744,76 

6.1 Podatek od nieruchomości 2.536,00 

6.2 Opłaty skarbowe 217,50 
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6.2 ZAIKS 18.616,14 

6.3 Pozostałe podatki i opłaty 3.942,00 

6.4 Vat  nie podlegający odliczeniu 90.433,12 

7. Wynagrodzenia 633.321,61 

8. Umowy zlecenia i o dzieło 313.674,00 

9. Świadczenia na rzecz prac. 8.207,93 

9.1 Badania pracowników 722,50 

9.2 Szkolenia 4.623,77 

9.3 Pozostałe świadczenia 2.861,66 

10. ZFŚS 21.414,00 

11. Ubezpieczenia społeczne 141.714,70 

12. Pozostałe koszty rodzajowe 7.053,50 

12.1 Delegacje 2.881,07 

12.2 Ubezpieczenia majątkowe 2.181,62 

12.3 Ubezpieczenia instruktorów 0,00 

12.4 Ubezpieczenia dzieci 140,04 

12.5 Ryczałt za samochód 782,56 

12.5 Ubezpieczenie zawodników  1.068,21 

 

 

 

Informacje dotyczące niektórych pozycji w/w kosztów 

Pozycja w tabeli: 

1.Jest to koszt amortyzacji przede wszystkim budynków i środków trwałych 

zakupionych w poprzednich latach.  

 

2. Zakupiono trzy komputery: dwa do księgowości i jeden do działu 

programowego, laptop na halę widowiskowo-sportową i trzy słupki do gry w 

siatkówkę. 

3.7. Pozostałe materiały to koszty potrzebnych materiałów do bieżącej 

działalności sekcji kulturalnych i sportowych  oraz organizacji konkursów, 

spotkań i imprez w GOKiS. 

 3.11. To koszt zakupu nagród rzeczowych i pieniężnych oraz pucharów i 

medali wręczanych zwycięzcom w organizowanych w konkursach: tanecznym, 

recytatorskim, keyboardowym, wokalnym, meczach i zawodach sportowych. 

3.14Artykuły spożywcze do organizacji poczęstunków podczas spotkań i 

imprezach odbywających się w GOKiS.  

 

 



35 
 

4.8. Pozostałe usługi to przede wszystkim: usługi kominiarskie, usługi BHP, 

obsługa prawna, przeglądy techniczne budynków, druk biuletynu 

informacyjnego, koszty serwisu i napraw urządzeń grzewczych 

 i wentylacyjnych, wynajmu mat itp. 

 

 

 

4.9 W zakresie tych usług ujęte są koszty noclegów i  posiłków  dla  artystów 

 i ich obsługi w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowych np.  

Majówka Disco Polo, Dni Kątów, turnieje, konkursy i przeglądy. 

 

4.12 Koszty imprez kulturalnych  organizowanych przez GOKiS w tym: 

drukowanie plakatów, honoraria dla artystów, ochrona, infrastruktura 

techniczna sceny, zabezpieczenie sanitarne, konferansjer, sprzątanie terenu po 

imprezach, obsługa medyczna, wynajem agregatu, hali namiotowej, telebimu . 

 

4.13 Koszt imprez sportowych –organizacja, zabezpieczenie medyczne, 

pomiar czasu,  
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3.ZOBOWIĄZANIA  I  NALEŻNOŚCI 

 

3.1.ZOBOWIĄZANIA 

 

L.p. 

 

Nazwa 

zobowiązania 

 

Stan na początek 

roku 2017r. 

 

Stan na 

30.06. 2017r. 

 

Zobowiązania 

wymagalne 

I Zobowiązania 

ogółem 

 

46.444,80 

 

120.028,36 

 

  

1. 

Z tytułu dostaw 

towarów i usług 

 

36.064,80 

 

55.317,08 

 

 

 

2. 

Podatek od 

wynagrodzeń 

 

10.380,00 

 

 20.053,00 

 

 

3. 

 

Składki ZUS 

 

0,00 

 

 44.658,25 

 

 

 

3.2.NALEŻNOŚCI 

 

L.p. 

  

       Wyszczególnienie 

 

Stan  na początek 

2017r. 

 

Stan na 30.06.2017r. 

I. Należności ogółem 

 

 

20.518,31 

 

62.367,55 

1. Z tytułu dostaw  towarów 

 i usług w tym : 

wymagalne 

 

  8.797,12 

  4.362,23 

      

 

4.763,63 

3.913,14 

 

2. Stan środków na rachunku 

bankowym 

 

 11.721,19 

 

57.603,92 

 

Należności wymagalne w kwocie  3.913,14 zł  dotyczą nieuregulowanych płatności  z tytułu 

wynajmu pomieszczeń  GOKiS.  Na dzień  31 lipca 2017 r. należności wymagalne uległy 

zmniejszeniu i  wynoszą  3.532,41 zł. 

 

4.WYNIK  FINANSOWY 
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 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich na dzień 30 czerwca 2017r.  

osiągnął  stratę   w wysokości  42.010,27zł. 

 

 

 


