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Urząd pracuje dłużej
Od 1 lipca Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w środy pracuje  
do 17.00. Z kolei w piątki  UMIG otwarty będzie do godziny 14.00.
Przypominamy godziny pracy Urzędu, obowiązujące od 1 lipca 2021r.  
• 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.
Zmienione zostają również godziny pracy Biura Obsługi Urzędu w Smolcu.  
Od 1 lipca będą to: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 9.00-15.30,  
środa 9.00-17.00, czwartek 9.00-14.30, piątek 7.30-13.00.

Punkt konsultacyjny dla rolników
Przypominamy, że Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (ul. 
Zwycięska 8, tel. 71 339 81 85, wewnętrz-
ny 171) we współpracy z Gminą Kąty Wro-
cławskie prowadzi w Kątach Wrocławskich 
punkt konsultacyjny dla rolników.

Od 2021 roku punkt konsultacyjny mieści się w Hali OSiR 
przy ul Zwycięstwa 27 w Kątach Wr.
W czasie dyżuru konsultanta można uzyskać pomoc w za-
kresie:
1. doradztwa rolniczego;
2. wypełniania wniosków o DOTACJE UNIJNE:
- o dopłaty bezpośrednie (obszarowe)
- wnioski i biznesplany na modernizację gospodarstw
- o premię dla młodego rolnika
- rolno-środowiskowe

kontakt: Edyta Gajos 
71 339 81 85 wew.171
telefon w dni dyżuru 71 316 60 86
506 605 479 edyta.gajos@dodr.pl

UWAGA! W okresie pandemii dyżury zastają ograniczone, kon-
takt po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Komunikacja lokalna  
podczas wakacji
Przypominamy, że wraz z zakończeniem roku szkolnego, tj od 28 czerwca, 
autobusy lokalne linii 80, 81, 83 i 84 kursują według wakacyjnego rozkładu 
jazdy. Kursy oznaczone literą „S” nie będą realizowane. Natomiast kursy 
oznaczone literą „D” będą realizowane bez opiekunek szkolnych.
Prosimy o uważne sprawdzanie rozkładów jazdy, dostępnych m.in.  
na stronie www.katywroclawskie.pl w zakładce: komunikacja gminna.
Przypominamy jednocześnie, że 23 sierpnia nastąpią zmiany 
w kursowaniu autobusów DLA, związane z uruchomieniem  
nowych linii aglomeracyjnych.
O szczegółach poinformujemy w kolejnym numerze 
Informatora Gminnego.
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JULIAN ŻYGADŁO  
został wybrany  

Burmistrzem Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie. 

Julian Żygadło jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, na kierunku politologia, specjalność: Administracja Publiczna.  

Studia ukończył uzyskując tytuł magistra. Następnie ukończył na Wydziale Prawa,  
Administracji i Ekonomii, podyplomowe studia na kierunku Samorząd Terytorialny 

i Gospodarka Lokalna oraz na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego  
Politechniki Wrocławskiej studia podyplomowe na kierunku:  

Gospodarka Nieruchomościami – Zarządzanie-utrzymanie-wycena.
Ukończył również w 2013r. kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 

w spółkach skarbu państwa a w Ministerstwie Skarbu Państwa  
zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Julian Żygadło od marca tego roku pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie. Wcześniej – od marca 2021 r. pracował w Starostwie Powiatowym 

we Wrocławiu. W okresie od 2014 do 2020 r. pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej 
Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.  

Od października 2010 do czerwca 2020 r. pracował w Urzędzie Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie, zajmując się zarządzaniem kryzysowym. 

PATRYK HAŁACZKIEWICZ   
został powołany  

zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy  
Kąty Wrocławskie. 

Patryk Hałaczkiewicz jest absolwentem Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

kierunek: politologia, specjalność:  
Integracja europejska i Polityka Regionalna. 

Ukończył studia MBA in Community Management 
Krakowskiej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie.  
Przez ostatnie ponad 2 lata związany był zawodowo 

z Kolejami Dolnośląskimi S.A.,  
gdzie pełnił funkcje Dyrektora ds. Marketingu  

i Promocji, a wcześniej Dyrektora  
ds. Handlowych.  W przeszłości związany był 

również z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
gdzie zajmował się realizacją powstawania 

dokumentów strategicznych jednostek  
samorządu terytorialnego,  

w tym strategii rozwoju lokalnego.

                                                                                            FOT. ARCHIWUM PH

Wybory dotyczą kadencji 2021-2023. Przedterminowe wybory odbyły się 13 czerwca. Julian Żygadło uzyskał  2 978 głosów co przełożyło się na 52,4% głosów, przy frekwencji wynoszącej 
29,71%. Pozostali kandydaci otrzymali: Borys Błaut - 1364 głosy (24,04% uprawnionych do głosowania), Maciej Klimowicz 829 (14,61% uprawnionych do głosowania) a Piotr Chmurzyński 
464 głosy (8,17% uprawnionych do głosowania).

FOT. WS
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Jak to niegdyś w Kątach było…
5 czerwca 2021r. Regionalna Izba Pamięci w Kątach Wrocławskich ponownie otworzyła się dla zwiedzających i zaprasza na zwiedza-
nie wystawy  „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich”. Na ekspozycję składa się ponad 1000 eksponatów: sprzętów 
gospodarstwa domowego, narzędzi rolniczych oraz elementów wyposażenia zakładów rzemieślniczych. Są to przedmioty zarówno 
pochodzenia miejscowego, jak i przywiezione z różnych stron przez powojennych migrantów.

Dzieża z Helenkowa
Drewniana dzieża przywieziona została z Helenkowa 
– gmina Kozowa, powiat Brzeżany, województwo tar-
nopolskie, przez babcię i mamę Jana Krzaczka z Nowej 
Wsi Kąckiej.
Dzieża służyła głównie do wyrabiania ciasta i innych czyn-
ności kuchennych, potocznie mówiło się na nią „miska”, 
w jednym jej końcu trzymano mąkę i była tam ona przez 
cały czas, wystarczyło tylko dodać inne produkty, by „za-
misić” ciasto. Dzieżę trzymano w komorze – spiżarni, któ-
ra znajdowała się obok domu.
Babcia Jana Krzaczka, mając lat 12, odziedziczyła dzieżę 
po swojej zmarłej w 1914 r. mamie. Jeszcze w Helenko-
wie wyszła za mąż i z dzieżą przyjechała na Dolny Śląsk 
w 1945 r. W 1946 r. urodził się Jan i – jak przytacza ro-
dzinne opowieści – jako niemowlę był również w niej ką-
pany.  Dzieża była stale używana w domu Państwa Krza-
czków aż do lat 60. 

Pralka Miele
Pralka, znanej do tej pory, firmy Miele pochodzi z nowej 
Wsi Kąckiej. Przez długie lata używał jej Antoni Dudziec, 
brat babci Jana Krzaczka i jego rodzina.
Pralka została w Nowej Wsi po niemieckich właścicielach 
domu. W 1945 r. były we wsi tylko trzy pralki elektryczne 
tego typu i jedna podobna, tyle że nakręcana za pomocą 
korby. Stała w specjalnie do tego przeznaczonym pomiesz-
czeniu, znajdującym się w starym domu, który po wybudo-
waniu nowego służył jako budynek gospodarczy. Pomiesz-
czenie to miało wybetonowaną podłogę i osadzoną krat-
kę ściekową. W rogu pomieszczenia znajdowała się kuch-
nia, która zamiast blatu miała wmurowany kocioł do go-
towania wody.
Pralka ta pod drewnianym bębnem miała trójfazowy sil-
nik, który wprawiał mechanizm w ruch. Do środka pral-
ki wlewano wrzątek, uprzednio przygotowany w specjal-
nym kotle, dodawano mydliny i rozpoczynało się pranie. 
Później ubrania przepuszczano przez wałki wyżymacz-
ki i przekładano do osobnej balii z wodą. Po zakończeniu 
prania z dna bębna wyciągano specjalny korek i wypusz-
czano brudną wodę.
Pralka użytkowana był jeszcze przez kolejne rodziny za-
mieszkujące ten dom, aż do czasu kiedy na rynku pojawi-
ły się powszechnie dostępne pralki typu Frania.

Narzuty na łóżko
Na wystawę narzuty zostały przekazane przez Ferdynan-
da Wojcieszonka. Obie narzuty powstały w roku 1955 we 
wsi Borowiki, gmina Krywicze, powiat Wilejka, wojewódz-
two Wilno i zostały wykonane przez Jadwigę Wojcieszonek 
– mamę Pana Ferdynanda.  W przeważającej części nakry-
cia te są własnego wyrobu, począwszy od uprawy lnu, wy-
tworzenie z niego nici, farbowanie za pomocą barwników 
naturalnych, a następnie ich ręczne wykonanie. Pani Ja-
dwiga ze znajomymi sąsiadkami siadały wieczorami i przę-
dły, był to sposób, jak mówił Pan Ferdynand, na wspólne 
spędzanie czasu, ale i na wykonanie przeróżnych użytecz-
nych przedmiotów. Narzuta fioletowo-żółta została wyko-

nana w całości w własnych surowców, narzuta zielono-bia-
ła tylko częściowo, ponieważ biała nić została kupiona, był 
to wyrób fabryczny.

Kronika Romnowa
To historia i wydarzenia spisane przez rodzinę właściciela 
dóbr Joachima Ledera, a konkretnie przez jego żonę Eli-
sabeth i obejmuje dzieje od 1292 do czasów drugiej woj-
ny światowej. 
Celem kronikarskim było stworzenie „zabytku”, jakim mo-
głaby poszczycić się wieś Romnów, jako że innych zabyt-
ków nie posiadała.  Autorce udało się dotrzeć do wielu ar-
chiwalnych dokumentów i odtworzyć historię wsi od koń-

FOT. BARTEK PŁUSKA
FOT. BARTEK PŁUSKA
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cówki XIII w., kiedy to Konrad zwany Stillevoit, mieszczanin 
wrocławski kupił wieś wraz z łąkami, lasami, łowiskami ryb, 
kamieniami, znakami granicznymi, jak również z młynem. 
Dzieje zapisane w kronice kończą się wraz z rokiem 1945.
Kronika została anonimowo przesłana do Urzędu Miasta 
i Gminy Kąty  Wrocławskie, a stamtąd trafiła do Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Kąckiej i na stałą ekspozycję w Re-
gionalnej Izbie Pamięci.

Zakład fotograficzny Państwa Danielewiczów
Kazimiera i Karol Danielewiczowie założyli swój zakład fo-
tograficzny w 1947r., na miejscu zakładu niemieckiego. 
W muzeum  zbudowano replikę pracowni. Można obej-
rzeć sprzęty do wywoływania zdjęć – powiększalnik, sta-
tyw, stare aparaty fotograficzne, płytki negatywowe. Jed-
nak przede wszystkim można zobaczyć zdjęcia. Daniele-
wiczowie fotografowali podczas uroczystości rodzinnych, 
świąt państwowych, w zakładach pracy, uwieczniając Miesz-
kańców Kątów Wrocławskich. Odbitki i negatywy znalezio-
ne zostały przypadkiem. Odkryli je podczas remontu stry-
chu dawni sąsiedzi Państwa Danielewiczów. Zakład mie-
ścił się przy ulicy Świdnickiej 9. Obecnie działa w tym miej-
scu salon fryzjerski.

Magdalena Klag, Ilona Migacz

FOT. BARTEK PŁUSKA

FOT. MK

FOT. MK

FOT. MK
FOT. MK
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Nowe obiekty sportowe
Twierdzisz, że brakuje Ci ruchu? Prowadzisz siedzący tryb życia? Nie ma już wymówki. W Kątach Wrocławskich otwarte zostały atrak-
cyjne obiekty sportowe.

Gotowi do startu? Start!
Miłośnicy biegania mogą już trenować na wyremontowa-
nej bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Zwycię-
stwa w Kątach Wrocławskich. Stara nawierzchnia z mącz-
ki ceglanej zastąpiona została nową, poliuretanową. Kom-
fort biegania zwiększa elastyczna podbudowa nawierzchni. 
Zastosowana technologia ma uniemożliwić długie zalega-
nie kałuż. Bieżnia ma 4 tory o długości 400 m i prosty od-
cinek wzdłuż trybun o długości 110 m. Na zdjęciu wspólny 
trening zawodniczek Maximusa, Smoleckiej Zadyszki i Ja-
guarsów. – Samo się biega – mówią zawodnicy o bieżni.

Bądź jak Iga Świątek!
Tenisiści mogą cieszyć się nowoczesnymi kortami w Kątach 
Wrocławskich. W ramach remontu usunięta została stara 
nawierzchnia z trawy sztucznej, usunięto starą i położo-
no nową podbudowę z kruszywa. Na powierzchni 36x36 
m położona została nawierzchnia z trawy sztucznej.  Za-
instalowano również nowe słupki na siatkę oraz kotarę 
umożliwiającą równoczesne prowadzenie dwóch rozgry-
wek lub dwóch zajęć. Piasek kwarcowy, którym posypa-
ne są korty umożliwia regulację siły odbicia piłki. – Korty 
są bardzo odpowiednie dla kolan, są miękkie – mówi An-
drzej Fiałkowski, prezes Kąteckiego Towarzystwa Teniso-
wego „Smecz” no i są suche zaraz po deszczu, nie utrzy-
mują się na nich kałuże – dodaje. 

Pump otwarty
– Jest mega! – mówią zgodnie Michał i Miłosz. – Wyskoki są 
super! A jeszcze mamy wiedzą gdzie jesteśmy i nie narze-
kają, że jeździmy po ulicach – dodają roztropnie.
Atrakcją rozpoczynających się wakacji jest możliwość ko-
rzystania z pumptracka przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocław-
skich. Tor rowerowy o długości 150 m jest efektem rozbu-
dowy istniejący terenu rekreacyjnego. 
Projekt jest współfinansowany w ramach poddziałania  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 
-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Boisko w Kątach Wrocławskich, przy ul. Zwycięstwa
Remont został przeprowadzony w 2019 r. Stara nawierzch-
nia trawiasta zastąpiona została sztuczną z drenażem i sys-
temem zraszania. Boisko przeznaczone jest do piłki noż-
nej oraz rozgrywek futbolu amerykańskiego. Jak widać  
na zdjęciach jest doskonałe do zajęć lekkoatletycznych.

FOT. NATALIA SARACYN
FOT. NATALIA SARACYN

FOT. NATALIA SARACYN
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FOT. NATALIA SARACYN
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FOT. NATALIA SARACYN

FOT. NATALIA SARACYN

Za pomoc w realizacji sesji fotograficznej dziękujemy: 
Jaguars Kąty Wrocławskie, Dijo Maximus Kąty Wrocławskie, Kąteckie Towarzystwo Tenisowe „Smecz”, Akademia Piłkarska Jedenastka, Smolecka(za)Dyszka, 
Klub Biegacza Kąty Wrocławskie, Karolina Denesiak, Tomasz Giniewski.
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Remont ciągu  
ulic Zwycięstwa,  
Kościuszki  
i Norwida

Trwają prace przy remoncie ciągu ulic Zwycięstwa, Ko-
ściuszki i Norwida. Na ul. Zwycięstwa i Kościuszki poło-
żono drugą warstwę masy asfaltowej. W trakcie robót, 
pracownicy odkryli relikty historycznej budowli. Między 
dawnym młynem miejskim (ul. Norwida 4b) a miejscem 
po średniowiecznej Bramie Młyńskiej (zbieg ulic Norwi-
da i Kościuszki) łyżka koparki odsłoniła mury i wierzch 
sklepienia wykonane z cegły, z dodatkiem granitowych 
bloków i płyt z łupka, położone ok. 20-30 cm poniżej po-
ziomu jezdni. 
Jest to miejsce dawnej przeprawy mostowej przez „ze-
wnętrzną” fosę miejską – szeroki nawodniony kanał otacza-
jący Stare Miasto od strony południowej (wzdłuż ul. Wro-
cławskiej). Fosa „wewnętrzna”, oddzielona od „zewnętrz-
nej” ziemnym wałem, znajdowała się w bezpośredniej bli-
skości umocnień okalających obszar miasta lokacyjnego 
i przepływała tuż przy Bramie Młyńskiej. Prawdopodob-
nie w latach 20. XIX wieku, po wyburzeniu bram miejskich, 
zmodernizowano drogę prowadzącą do miasta od strony 
wschodniej i wówczas most nad fosą „zewnętrzną” zastą-
piono murowanym sklepionym przepustem w formie ka-
nału o wymiarach 1,6 x 8,4 m. 
Przed 1883 r. odcinek fosy „zewnętrznej” położony tuż przy 
młynie (po północnej stronie przepustu) zasypano a pły-
nące nią wody poprowadzono do młynówki podziemnym 
rurociągiem. Najpóźniej w początkach XX wieku tak samo 
potraktowano odcinek fosy położony przy promenadzie. 
W kolejnych dziesięcioleciach jedyną pozostałością prze-
pustu była murowana balustrada oddzielająca chodnik 
i jezdnię ul. Norwida od zieleńca urządzonego w miejscu 
fosy. Natomiast widocznym do dziś śladem po fosie są po-
krywy studzienek kanalizacyjnych prowadzących do ruro-
ciągu, którym wciąż płynie woda.
Mury i sklepienie odsłoniętego przepustu  to wartościo-
wy zabytek techniki. To świadectwo dawnego zagospoda-
rowania okolic młyna miejskiego i przemian układu urba-
nistycznego w XIX i XX wieku. Prowadzone obecnie robo-
ty budowlane nie naruszą starej konstrukcji. Zabytek zo-
stał opisany, naniesiony na plany, zabezpieczony i zosta-
nie przykryty nową nawierzchnią.  
Planowany termin zakończenia remontu ulic Zwycięstwa, 
Kościuszki, Norwida to połowa sierpnia. 

Współpraca Artur Kwaśniewski

Remont drogi 
Romnów  
- Małkowice

Zakończył się remont drogi gminnej Romnów – Małkowi-
ce o długości 1.3330 m. Sfrezowano starą nawierzchnię 
bitumiczną, wyremontowano pobocza, odtworzono niską 
zieleń i dokonano lokalnego remontu nawierzchni z bru-
kowca. Inwestycję dofinansowano w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych

Remont drogi  
i mostu  
w Gniechowicach

Na ukończeniu jest remont drogi i mostu w Gniechowi-
cach na tzw.ogrodach. Zdjęta już została stara nawierzch-
nia z kostki trylinkowej, wyrównano podbudowę drogi oraz 
wyprofilowano krawężniki. Wkrótce droga pokryta zosta-
nie nową warstwą bitumiczną. Jednocześnie trwają przy-
gotowania do remontu mostu.

Nowe ścieżki rowerowe

Kończy się budowa nowej ścieżki rowerowej z Nowej Wsi 
Kąckiej do Kątów Wrocławskich. Po zakończeniu prac roz-
pocznie się budowa  ścieżki rowerowej z Sadkówka do 
stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie. 

Budowa przedszkola  
i żłobka  
w Kątach Wrocławskich

Na ukończeniu są prace przy budowie zespołu przed-
szkolno-żłobkowego w Kątach Wrocławskich. Wykonaw-
ca kończy układanie nawierzchni na placu zabaw dla dzie-
ci przedszkolnych. Wykonana została pergola, która oto-
czyła plac zabaw i boisko sportowe. Trwa nasadzanie zie-
leni oraz wyposażanie wnętrz w sprzęty, które były w za-
kresie wykonawcy. Jednocześnie przygotowywany jest 
przetarg na doposażenie obiektu.

Nowe samochody dla OSP

Ogłoszony został przetarg na dostawę lekkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Operacyjno-
-Technicznej OSP w Zachowicach. Nowy pojazd ma za-
wierać zbiornik na wodę o pojemności 300 l oraz dodat-
kowy zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 30 l.  
Napęd 4x4 umożliwi jazdę po trudnym terenie. 
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego planuje również jednostka OSP Małkowice. Dzięki 
podjętym staraniom strażacy z Małkowic otrzymali pro-
mesę na dofinansowanie z NFOŚiGW/WFOŚiGW w wyso-
kości 219 000 zł, jak również dotację budżetową MSWiA 
w wysokości 213 000 zł. Z kolei gmina Kąty Wrocławskie 
udzieli jednostce dotacji w wysokości 563 000 zł. Na zdję-
ciu samochody zakupione w 2020 r. dla OSP Gniechowice.

Mokronos Dolny  
skanalizowany

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie 
Dolnym. Długość nowego odcinka wynosi ponad 11 km. 
Wybudowano również 6 przepompowni ścieków i 2 prze-
pompownie przydomowe. Osoby zainteresowane podłą-
czeniem swoich domów do kanalizacji, mogą zgłaszać się 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocław-
skich. Szczegóły na: www.zgk-katy.pl.
Budowa kanalizacji uzyskała dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na zdjęciu kolejny 
odcinek przedsięwzięcia, czyli budowa kanalizacji w Mo-
kronosie Górnym.
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Bądźmy bezpieczni podczas 
wakacyjnego odpoczynku
ROZMOWA Z
Jakubem Jurzakiem
ratownikiem wodnym

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie są liczne „dzi-
kie” plaże nad dawnymi wyrobiskami piasku i żwiru.  
Czy wchodzenie do takiej wody jest bezpieczne?
Niestety nie. Akweny te nie są w żaden sposób przy-
stosowane do zażywania kąpieli. Tym samym stwarza-
ją warunki, sprzyjające  utonięciom zwłaszcza wobec 
osób, które nie potrafią dobrze pływać lub znajdują się 
na nich samotnie. W celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa powinniśmy wybierać kąpieli-
ska strzeżone przez ratowników wodnych, które są po-
dzielone na strefy dla umiejących pływać do 4 metrów 
głębokości (oznaczone żółtymi bojami), strefa dla nie-
umiejących pływać do 1,2 m głębokości (oznaczona czer-
wonymi bojami) oraz brodzik do 0,4 m głębokości (ozna-
czony białymi bojami). 
Ktoś powie: Umiem dobrze pływać, poradzę sobie.  
Co by mu Pan odpowiedział?
Nigdy nie lekceważmy żywiołu jakim jest woda. Zawsze na-
leży do niej podchodzić z pokorą, a co najważniejsze nigdy 
nie przeceniać swoich umiejętności pływackich. W każdej 
chwili może nas złapać np. skurcz, co jest szczególnie nie-
bezpieczne na otwartych, niestrzeżonych akwenach wod-
nych. Ważną kwestią jest również często poruszany temat 
alkoholu. Rośnie w nas wówczas brawura, a wtedy już tyl-
ko krok od tragedii. Pamiętajmy, aby nigdy nie wchodzić 
do wody po spożyciu alkoholu. 
Pływanie na materacach wodnych, łódkach? Taka ką-
piel jest bezpieczniejsza?
Od razu przypomina mi się zdarzenie z maja  tego ro-
ku, kiedy to w Kołobrzegu dorosły mężczyzna zasnął 
na materacu i odpłynął ponad 500 metrów od brzegu. 
Na szczęście zostali wezwani ratownicy wodni, którzy 
wciągnęli mężczyznę wraz z materacem na łódź. Nie-
stety tego typu sytuacje z dmuchańcami są plagą dla 
ratowników, zwłaszcza nad morzem. Wszystko jest dla 
ludzi, jednak musimy pamiętać o podstawowych zasa-
dach bezpieczeństwa. Przede wszystkim z takich mate-
racy korzystają dzieci, które nigdy nie mogą pozostać 
bez opieki rodziców! W przypadku łódek, pamiętajmy 
o stosowaniu kamizelek ratunkowych. Nie wstydźmy 
się z nich korzystać. 
Rzeka Bystrzyca, Strzegomka aż się proszą, by do nich 
wejść w upalny dzień. 
Rzeki są jednym z najbardziej niebezpiecznych rodzajów 
zbiorników wodnych. Statystyki Policji odnośnie utonięć 
z 2020 roku pokazują, że najwięcej utonięć, bo aż 118 mia-
ło miejsce właśnie nad rzekami. Rzeki płynąc z daną pręd-
kością układają w bardzo specyficzny sposób dno. Począt-
kowy fragment płycizny może krok dalej zamienić się w kil-
kumetrową głębinę. Są to tzw. przykosy, które tworzą się 
najczęściej na łukach rzek i to właśnie tam najczęściej do-
chodzi do utonięć, dlatego korzystajmy ze strzeżonych ką-
pielisk zorganizowanych.

Remonty  
szkół
W trakcie wakacyjnego odpoczynku dzieci, w szkołach 
gminnych będą trwały intensywne prace remontowe. 
Remonty i naprawy dachów przeprowadzone zostaną 
w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Kątach Wrocławskich, 
w przedszkolu przy ul. Drzymały oraz w szkole w Gnie-
chowicach. 
Remonty obejmą częściowe wymiany pokrycia dachów,  
np. w Szkole Podstawowej nr 2 wymieniona zostanie uszko-
dzona blachodachówka a na całym dachu  budynku szkoły 
nr 1 wymienione zostanie pokrycie z papy termozgrzewal-
nej oraz  niezbędne obróbki blacharskie wraz z elementa-
mi odwodnienia dachu.

Dzień Dziecka w przedszkolu
1 czerwca dzieci przychodzące do przed-
szkola publicznego w Kątach Wrocławskich 
przywitały Kąckie Lwy. 
Kolejną atrakcją było spotkanie z Matim i  Leonem –  
niezwykle przyjaznymi alpakami. 
Następnie dzieci obejrzały teatrzyk w wykonaniu na-
uczycieli i pracowników pt. „Kaczka Dziwaczka”. Na bo-
isku przedszkolnym odbyły się konkurencje sportowe 
– bieg po zdrowie  w ramach akcji „Sprintem do Ma-
ratonu”. Na deser kuchnia przygotowała pyszne lody 
z owocami. Przedszkolaki wróciły do domu z koloro-
wym balonem.  
Cytując słowa Janusza Korczaka – „Kiedy śmieje się dziec-
ko, śmieje się cały świat” – w Dniu Dziecka w naszym 
przedszkolu świat był z całą pewnością w znakomitym 
humorze. 

FOT. JW.
FOT. MD

Przedszkolaki dziękują Mateuszowi Cyganowi za pomoc w organizacji spotkania  
z lamami.
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FOT. IM

FOT. IM

FOT. IM
FOT. MAJA ŻURAWEK

FOT. MAJA ŻURAWEK

FOT. MAJA ŻURAWEK

Klasyki w drodze
Ponad 100 zabytkowych pojazdów przejechało w sobotę 19 czerwca blisko 100 km, aby zebrać pieniądze na pomoc chorym bliźnia-
kom, mieszkańcom naszej gminy Nikosiowi i Adasiowi.

Trasa rajdu „Jazda w stylu wolnym – ratujmy klasyki” pro-
wadziła z Kątów Wrocławskich, przez Środę Śląską, Ko-
stomłoty, Sobotkę z metą w Kątach Wrocławskich. – Im-
preza odbywa się już po raz czwarty – wspomina współor-
ganizatorka Magdalena Sieńko. – W pierwszej edycji wzię-
ło udział 40 pojazdów. Cieszymy się więc, że impreza przy-
ciąga coraz więcej uczestników z całej Polski, jak i widzów 
na trasie. A jest co podziwiać. Na zlocie pojawiły się perełki 
polskiej i światowej motoryzacji: m.in. unikatowy Volkswa-
gen Karmann GHIA 1969 rok, sportowy samochód produ-
kowany w latach 1955–1974 . Uwagę widzów zwracały tak-
że Autosan H9-21 o imieniu Oli z roku 1987, Porsche 911 
z 1979 roku, piękna Warszawa z 1970 roku, fantastyczny 
motocykl  Jawa Kivacka 35 z  1955 roku, prawie niespo-
tykany samochód osobowo-terenowy – Volkswagen 181  
Kurierwagen to, także auta bloku wschodniego piękny Mo-
skowicz i Zaporożec. Kolejną edycję klasyków już zaczyna-
my planować – dodaje Borys Błaut, współorganizator i pro-
wadzący imprezę. – Na pewno będzie na co popatrzeć i na 
pewno będziemy zbierać fundusze, by pomóc kolejnym lo-
kalnym dzieciakom – zapewnia.

Dziękujemy Auto Obsługa Magdalena Sieńko i Mai Żurawek 
za udostępnienie zdjęć.

Piknik historyczny
Średniowieczni wojowie i rękodzielnicy opanowali  
12 i 13 czerwca las nieopodal Kamionnej. Podczas pik-
niku historycznego można było obejrzeć, jak powsta-
wały gliniane naczynia czy barwne krajki. Można było 
spróbować podpłomyków i miodu pitnego, jak również 

gry na rogu (nie tak łatwej, jak by się wydawało). Zain-
teresowaniem cieszyły się warsztaty linorytu, witrażu 
oraz kowalskie. Liczną grupę widzów gromadziły pokazy 
średniowiecznych walk. Na zdjęciach wojowie skupieni 
w drużynach: Panser Galter Drott – Wrocławska Druży-

na Rekonstrukcji Historycznej, Bielska Drużyna Najem-
na „Svantevit” Drengowie znad Górnej Odry oraz Brac-
two Rycerskie Joannitów Strzegomskich. Organizator-
ka imprezy – Anna Lamparska prezentuje suknię uszytą  
na wzór średniowiecznych.
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Jeżeli nie możesz spisać się 
samodzielnie, skorzystaj  
ze stanowiska do samospisu w gminie.  
17 lipca i 14 sierpnia od 9.00 do 15.00  
pracownicy biura spisowego  
Urzędu Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich będą pełnić dyżur, 
w czasie którego pomogą wypełnić 
internetowy formularz  
NSP 2021.
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