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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów  
burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 372 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) podaje się do publicznej wiadomości treść rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  

w województwie dolnośląskim

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:
§ 1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie 

dolnośląskim (Dz. U. poz. 585) wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.”;

2) w załączniku do rozporządzenia wiersze oznaczone lp. 10 - 14 otrzymują brzmienie: 

10 do dnia 4 czerwca 2021 r.
–  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców 

niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

11 do dnia 8 czerwca 2021 r.

–  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie 
głosowania na obszarze gminy, 

–  zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu 
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji  
w warunkach domowych

12
w dniu 11 czerwca 2021 r.  
o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

13 w dniu 12 czerwca 2021 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych 

14
w dniu 13 czerwca 2021 r.

godz. 7.00–21.00
- głosowanie

§ 2.  Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone 
niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2021 r.
           Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

            Wojewoda Dolnośląski 
              Jarosław Obremski

PRZEDTERMINOWE WYBORY
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

13 CZERWCA
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Zmiana organizacji ruchu  
w Kątach Wrocławskich
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że 
zakończono procedurę konsultacji społecznych w ramach 
Projektu Stałej Organizacji Ruchu w ciągu dróg gminnych 
w obrębie północno-zachodniej części miasta tj. osiedli, któ-
re są położone w trójkącie wygrodzonym drogą wojewódz-
ką nr 346 (ul. 1go Maja), drogą wojewódzką nr 362 (ul. Mi-
reckiego) oraz linią kolejową. Równocześnie informujemy, 
że konsultacje odbyły się w dniach 30.03-09.04.2021 r. W ra-
mach konsultacji społecznych złożono 55 wniosków, które 
przekazano do Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego celem ustosunkowania się, co do ich zasadności. 
Uwagi, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez ww. 
Komisję ujęto w projekcie. W związku z pozytywną opinią 
Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla 
poprawionego projektu, Wykonawca rozpoczął procedurę 
uzyskania niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń.
Celem zmiany organizacji ruchu jest uspokojenie ruchu na 
wymienionym obszarze, uporządkowanie ruchu, w tym li-
kwidacja sprzeczności oznakowania.

INWESTYCJE

Bieżnia w Kątach 
Wrocławskich

Zakończony został remont bieżni lekkoatletycznej na stadio-
nie przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Trwają pro-
cedury odbiorowe. Usunięta została nawierzchnia z mączki 
ceglanej, a położona poliuretanowa z elastyczną podbudo-
wą. Nowa bieżnia ma 4 tory o długości 400 m. Dodatkowo zo-
stało zrobiono utwardzenie pod trybunami dla zawodników. 

Remont drogi 
Gniechowice  
- Górzyce

Trwa remont drogi gminnej Gniechowice – Górzyce. Za-
kres robót obejmuje sfrezowanie istniejącej nawierzch-
ni, naprawę pobocza i odtworzenie nawierzchni asfalto-
betonowej. Na realizację zadania zostało uzyskane dofi-
nansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont ulic 
Zwycięstwa, 
Kościuszki 
i Norwida

Na ukończeniu jest remont ulicy Zwycięstwa w Kątach Wro-
cławskich. Prace przeniosły się na ulice  Kościuszki i Norwi-
da. Przypominamy o występujących utrudnieniach w ru-
chu na całym remontowanym odcinku.

Zamknięty 
przejazd kolejowy 
w Mokronosie 
Górnym

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie budowy 
kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, wykonawca 
robót zgłosił konieczność zamknięcia przejazdu kolejowe-
go dla ruchu pojazdów pomiędzy al. Konwaliową w Mokro-
nosie Górnym, a ul. Granitową w Smolecu. Termin zakoń-
czenia utrudnień w ruchu przewidziano do 31.09.2021 r.

Remont drogi 
Romnów 
-Małkowice 

Dobiega końca remont drogi gminnej Romnów – Małkowi-
ce. Wykonawca sfrezował starą nawierzchnię i położył no-
wą nakładkę asfaltobetonową. Naprawione zostały pobo-
cza. Trwają prace związane z przebrukowaniem najwięk-
szych nierówności nawierzchni z kostki granitowej. Na re-
alizację zadania zostało uzyskane dofinansowanie w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pumptrack otwarty
Przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich zo-
stał rozbudowany istniejący teren rekre-
acyjny. Efektem jest tor rowerowy o długo-
ści około 150 m.   

Projekt jest współfinansowany w ramach poddziałania  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Eu-
ropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
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Ilość odpadów zmieszanych  
jest niestety cały czas wysoka
ROZMOWA Z
Sewerynem Jochimem
Prokurentem WPO ALBA S.A.

Nadal funkcjonuje mit „jednej śmieciarki”, czyli mie-
szania przez odbiorcę odpadów wszystkich rodzajów 
śmieci do jednego pojemnika. Co w rzeczywistości dzie-
je się z odpadami posegregowanymi przez Mieszkańca 
gminy Kąty Wrocławskie? Gdzie one trafiają?
Oczywiście to tylko mit. W rzeczywistości odpady są zbieranie 
odrębnie, a następnie rozładowywane na sortowni w osob-
nych boksach celem dalszego sortowania. Ten mit może mieć 
swoje korzenie w dwóch sytuacjach – po pierwsze istnieją 
pojazdy wielokomorowe, które mogą odbierać wiele frak-

cji odpadów jednocześnie, jednak nie mieszając ich ze sobą. 
Po drugie, gdy odpady zbierane selektywnie są mocno zanie-
czyszczone, tj.pomieszane są różne rodzaje odpadów to nie 
sposób ich rozdzielić i są odbierane jako odpady zmieszane.
Po co Alba segreguje śmieci jeszcze raz na sortowni? 
Czy Mieszkańcy nie mogliby segregować samodziel-
nie do końca?
W żadnym kraju na świecie tak to nie funkcjonuje. Mimo 
wysiłków mieszkańców, część surowców jest zanieczysz-
czona i wymaga doczyszczenia. W przypadku szkła jest to 
niewielki odsetek odpadów, ale np. w przypadku papieru 
część mieszkańców omyłkowo wrzuca do niego tzw. tetra-
-packi, czyli opakowania po mleku czy sokach, które są opa-
kowaniami wielomateriałowymi i powinny trafiać do żółtych 
pojemników/worków. To tylko jeden z wielu przykładów.

Jeżeli Alba i tak segreguje odpady – po co segregują 
jeszcze Mieszkańcy? Wydaje się, że robimy dwa razy 
tę samą pracę.
Jak wskazano powyżej – ten proces musi być dwueta-
powy. Ostateczna segregacja wymaga sporej wiedzy 
i wymagałaby od Mieszkańców dużo większego zaan-
gażowania. Na sortowni oprócz wysortowania odpa-
dów, które trafią do recyklingu (butelki PET, szkło, pa-
pier, folie itp.) zostaje wydzielony strumień odpadów, 
które nie mogą zostać poddane recyklingowi, ale nie 
muszą trafić na składowisko. Są to głównie pozostałe 
odpady z tworzyw sztucznych, które są wysokokalo-
ryczne i powstaje z nich tzw. paliwo alternatywne. Ta-
kie paliwo zastępuje paliwa kopalne m.in. w cementow-
niach. Dzięki naszej sortowni ograniczamy ilość odpa-

FOT. SORTOWNIA ALBA WE WROCŁAWIU

Tu wrzucamy tylko:
zużyte ręczniki papierowe,

artykuły higieniczne,
resztki mięsa i ryb,

odchody  
zwierząt domowych.

Szkło i aluminium 
podlegają recyklingowi  

w 100%.
Można je przetwarzać

w nieskończoność.

59 kg makulatury
ratuje 1 drzewo.

25 butelek PET
to 1 nowy polar
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dów trafiających na składowisko i obniżamy całko-
wite koszty dla mieszkańców.
Co się dzieje z odpadami zmieszanymi z terenu gmi-
ny Kąty Wrocławskie? Gdzie one trafiają?
Odpady zmieszane trafiają do kilku tzw. instalacji ko-
munalnych, czyli zakładów wyspecjalizowanych w za-
gospodarowaniu odpadów zmieszanych. Aktualnie 
większość odpadów z Kątów Wrocławskich trafia do 
instalacji znajdującej się pod Świdnicą.
Jaką część odpadów z terenu gminy, stanowią od-
pady zmieszane, które nie nadają się do dalsze-
go zagospodarowania?
Ilość odpadów zmieszanych jest niestety cały czas wy-
soka, w zeszłym roku było to ponad 50% wszystkich 
ilości odbieranych odpadów.
Skąd taka wysoka liczba odpadów zmieszanych? 
Mieszkańcy segregują niestarannie? Czy to jest 
to wina rodzajów opakowań, które trafiają do na-
szych gospodarstw domowych?
Taka ilość odpadów zmieszanych może wynikać z kil-
ku czynników. Pierwszy to rozbieżność między liczbą 
osób zameldowanych pod danym adresem i zadekla-
rowanych jako produkujących śmieci a faktyczną liczbą 
osób zamieszkających pod danym adresem i oczywi-
ście również produkujących odpady. Drugi czynnik to 
niestaranne segregowanie. Tak naprawdę w pojem-
niku na odpady zmieszane powinny znaleźć się tylko 
resztki (zużyte ręczniki papierowe, artykuły higienicz-
ne, resztki mięsa i ryb, odchody zwierząt domowych).
Jeżeli Mieszkaniec wrzuci do odpadów zmieszanych 
takie odpady, które powinny trafić do segregacji, 

co wtedy? Czy są one jakoś wyłapywane? Jakie ma 
to znaczenie dla całego procesu odbioru odpadów?
Po pierwsze mieszkaniec musi liczyć się z możliwością 
kontroli odpadów ze strony Wykonawcy, tj. ALBA. Takie 
przypadki zgłaszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Ką-
tach Wrocławskich i mieszkaniec może w konsekwencji 
zapłacić wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami. 
Po drugie, tylko niestety niewielka ilość surowców trafia-
jących do odpadów zmieszanych może zostać wysorto-
wana – instalacje do odpadów zmieszanych nie są wy-
specjalizowane w tym procesie – i w konsekwencji te su-
rowce w większości przypadków są niestety „stracone”.
Co można zrobić pożytecznego z odpadów? Popro-
szę o przykłady.
99% szkła jest przetapiane i ponownie wykorzystywane 
jako opakowania szklane, podobnie dzieje się z odpadami 
z papieru i tektury – powstają z nich ponownie opakowa-
nia. Tworzywa sztuczne mają dzisiaj prawie nieskończo-
ną ilość zastosowań – od sztandarowego przykładu, czyli 
bluzy typu polar, po meble ogrodowe czy worki na śmieci.
Czy rzeczywiście ze śmieci odebranych od Miesz-
kańców gminy Kąty Wrocławskie takie rzeczy po-
wstają?
Nasza Spółka przekazuje wysortowane odpady bez-
pośrednio do recyklerów czyli firm, które posiada-
ją wszelkie niezbędne pozwolenia, by przetwarzać 
odpad na np. specjalny granulat, z którego następ-
nie produkowane są miedzy innymi polary, czap-
ki czy worki. 
Dziękuję za rozmowę. 
 Rozmawiała Ilona Migacz

FOT. SORTOWNIA ALBA WE WROCŁAWIU

Powyżej i na stronie obok: Sortownia odpadów WPO Alba S.A. we Wrocławiu, jedna z najnowocześniejszych instalacji odzyskiwania odpadów w Polsce.

Spółki wodne  
- dlaczego warto  
do nich przystąpić
W związku z licznymi zgłoszeniami i interwencjami mieszkańców 
dotyczących niedrożnych rowów i zalewania posesji w okresie opa-
dów deszczu, Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich infor-
muje, że wszelkie uwagi należy kierować do zarządcy drogi, i tak:
- dla dróg gminnych: UMiG w Kątach Wrocławskich,  
wydział dróg i transportu tel. 71/390-71-65
- dla dróg powiatowych: Obwód Drogowy Mirosławice  
tel. 71/3162-245, 606-898-865
- dla dróg wojewódzkich: Obwód w Cieszycach  
tel. 71/390-88-28, 609-990-935
- dla dróg prywatnych – właściciel drogi
Właściwego zarządcę drogi można sprawdzić pod adresem  
wrosip.pl w Module Ogólnym w zakładce Zawartość mapy/Le-
genda i tam zaznaczyć Analiza własnościowa.
Przypominamy, że utrzymanie przepustów drogowych należy 
do ich właściciela.
W przypadku gruntów rolnych i rowów melioracyjnych 
- Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej  
tel. 71/317-52-36, 501-778-306.
Przeważającą większość spraw związanych z melioracjami wod-
nymi są w stanie załatwić właśnie spółki wodne, bowiem zgod-
nie z obowiązującym prawem utrzymanie urządzeń wodnych 
(rowów, systemów drenarskich) - należy do zainteresowa-
nych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte 
działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy 
lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spół-
ka wodna działająca na terenie gminy, do tej spółki lub te-
go związku spółek wodnych (art. 205 ustawy z dnia 20 lipca  
2017 r. Prawo wodne t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624).
Przez zainteresowanego właściciela gruntu należy rozumieć 
wszystkie te osoby, które są w obrębie korzystnego oddziaływa-
nia urządzenia (rowu, drenów) a więc nawet takie, które mają da-
leko do rowu, ale woda z ich terenu do niego odpływa.
Pragniemy Państwa zachęcić do wstąpienia w szeregi członków 
spółki wodnej. Bycie członkiem spółek wodnych niesie dla ich 
członków wiele korzyści - najważniejsze, że opłacając składkę 
roczną w wysokości 19 zł/ha posiadanego gruntu jest się zwol-
nionym ze świadczenia innych powinności względem utrzymania 
urządzeń wodnych. A to dużo, bo konserwująca rów Spółka mo-
że domagać się od mieszkańców zwrotu poniesionych kosztów 
jego utrzymania (nawet kilkutysięcznego). Ponadto będąc człon-
kiem spółki wodnej to Państwo decydujecie, gdzie i w jakiej ko-
lejności mają być prowadzone prace melioracyjne. Dla Was SW 
może wykonywać prace melioracyjne po bardzo atrakcyjnych ce-
nach, bez naliczania zysku oraz VAT-u. 
Spółki wodne mogą starać się o dotacje z jednostek samorządo-
wych (w tym roku Gmina udzieliła dotacji w wysokości 200 tys. zł). 
Członkami spółki wodnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak 
i osoby prawne. Uzyskanie statusu członka spółki wodnej jest co 
do zasady dobrowolne. Co ważne, następca prawny członka spół-
ki staje się zgodnie z prawem członkiem takiej spółki. Wstępuje 
bowiem w jego prawa i obowiązki. W takiej sytuacji są np. rolnicy.
Widzimy jak nasza Gmina dynamicznie się zmienia. Wiele grun-
tów rolnych zostało przekształconych na tereny zabudowane. 
Niegdyś spółka wodna była po to by poprzez należyte utrzyma-
nie urządzeń wodnych zapewnić rolnikom sprawne odprowa-
dzenie nadmiaru wód opadowych z obszaru upraw polowych. 
Obecnie z uwagi na znaczne zurbanizowanie obszarów zmelio-
rowanych Spółki oprócz podstawowych działań muszą również 
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom przed zalaniem ich po-
sesji. Są to coraz trudniejsze zadania, bowiem sieć rowów pozo-
staje niemal ta sama a zwiększa się ilość wody napływającej do 
rowów w o wiele krótszym czasie. Dzieje się to na skutek „be-
tonowania powierzchni” oraz zawężania światła rowów przez 
ich zarurowanie.
Oczekiwania mieszkańców, co do odprowadzania wody są coraz 
większe, bowiem stojąca woda w uprawach polowych jest mniej-
szym zagrożeniem niż stojąca woda w urządzonym z wielką pie-
czołowitością ogrodzie czy w obrębie zabudowań.
Niestety nowi właściciele gruntów niegdyś rolnych a obecnie bu-
dowlanych, nie wiedzą nic o spoczywającym na nich obowiązku 
utrzymania urządzeń wodnych. Często nie mają oni wiedzy o wy-
stępujących na ich terenie drenach a nawet konieczności uzyska-
nia zgody na zrzut wody ze swojej działki do rowu. Od tych osób, 
niebędących członkiem spółek wodnych można dochodzić zwro-
tu poniesionych kosztów na utrzymanie rowów czy systemów 
drenarskich (art. 454 Prawa wodnego). A są to koszty znacznie 
większe niż wyżej wspomniana składka roczna.
Dlatego też zachęcamy do przystąpienia do spółki wodnej, gdyż 
również od Państwa w dużej mierze zależy czy nie będzie podto-
pień i utrzymywania się zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej.

Aby przystąpić do spółki wodnej wymagane jest złożenie 
deklaracji członkowskiej, którą można pobrać w siedzibie 
RZSW lub skontaktować się z kierownikiem robót: Tadeusz 
Rejkowicz tel. 501-778-306 lub poprzez biuro: 71/317-52-36.
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Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich

Zapraszamy do Regionalnej Izby 
Pamięci w Kątach Wrocławskich
Okienko zachęca, by zaglądnąć do wnętrza izby. W rogu duże drewniane łóżko z wezgłowiem, zaścielone wzorzystą kapą. Nad nim 
obraz Jezusa, błogosławiącego z łódki słuchający lud. Obok fotografia ślubna gospodarzy. Na kaflowej kuchni garnki, na stole drew-
niana szkolna tabliczka, okulary, fajka. Jakby gospodarze wyszli na chwilę, np. do pobliskiej apteki, magla czy sklepu. To fragment 
wystawy w Regionalnej Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich, która 5 czerwca 2021 r. ponownie otwiera się dla zwiedzających w nowo  
wyremontowanej siedzibie, inaugurując swój powrót wernisażem stałej ekspozycji zatytułowanej: „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth 
do Kątów Wrocławskich”.

Na ekspozycję składa się ponad 1000 eksponatów, które 
prezentowane są w specjalnie zbudowanej według pro-
jektu Marka Stanielewicza z wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych scenografii, będącej makietą Kątów Wrocław-
skich. W sali Izby Pamięci wybudowano domki z lokala-
mi mieszkalnymi, usługowymi i warsztatami, nad który-
mi góruje wieża ratuszowa. Do wiejskiej chaty, zakładu 
szewskiego czy kowalskiego można wejść, otworzyć szu-
flady, dotknąć narzędzi. Wśród eksponatów znajdują się 
m.in. sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia rolni-
cze czy elementy wyposażenia zakładów rzemieślniczych: 
szewskiego, kowalskiego oraz fotograficznego. Są to przed-
mioty zarówno pozostawione przez opuszczających swe 
kąckie domy niemieckich mieszkańców, jak i przywie-
zione z różnych stron przez przybywających tu polskich  
przesiedleńców. Celem wystawy jest ukazanie powojen-
nych warunków życia codziennego mieszkańców ziemi kąc-
kiej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie zaszły 
po 1945 r. Starano się stworzyć miejsce spotkania przed-
miotów „niemieckich” i „polskich”, z którymi związane są 
konkretne historie dawnych niemieckich i nowych pol-
skich mieszkańców. Zgromadzone obiekty odwzorowu-
ją te skomplikowane dzieje, jak ręcznie pisana i zdobiona 

FOT. B. PŁUSKA
FOT. B. PŁUSKA

Na zdjęciach z zakładu fotograficznego państwa Danielewiczów, odnajdzie się wielu mieszkańców Kątów Wrocławskich.
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kronika miasta Kąty z końca XIX w. oddana przez wysie-
dlaną Niemkę polskiemu dziecku za garść cukierków, czy 
sztandar polskiej drużyny strażackiej z 1946 r. przerobio-
ny ze sztandaru niemieckich strażaków.
Wart uwagi jest ponadto sam budynek, w którym mie-
ści się Regionalna Izba Pamięci. Jego budowę rozpoczę-
to z początkiem XIX w., odpowiadając na potrzeby ewan-
gelickich mieszkańców ówczesnych Canth. Budynek za-
projektował Karl Friedrich Schinkel – jeden z najwybitniej-
szych architektów tamtych czasów. Budową interesował 
się, finansował a także wizytował król pruski Wilhelm III. 
Kościół przestał pełnić swoją funkcję w 1945 r. Zamie-
niony został na kino, później dom kultury, a następnie 
sklep. Z oryginalnego wnętrza świątyni pozostał jedynie 
niewielki fragment stropu z pomalowanymi ręcznie de-
skami. W 2020 r. zakończony został gruntowny remont 
całej budowli. Odtworzono oryginalną elewację ze zdo-
bieniami, odnowiono wnętrza i zaadaptowano je na ce-
le biblioteczne i ekspozycyjne.
Regionalna Izba Pamięci powstała dzięki pasji i zaangażo-
waniu lokalnych miłośników historii i regionalistów, sku-
pionych w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Kąckiej. Człon-
kowie Stowarzyszenia przez lata gromadzili eksponaty, 
spisywali wspomnienia i dawne historie. Obecna ekspo-
zycja powstała we współpracy z Gminą Kąty Wrocławskie, 
Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” oraz Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i Sportu. 

Ilona Migacz

KULTURA

Trochę historii…
Uroczyste otwarcie Regionalnej Izby Pamięci miało miejsce 15 lutego 2010 r. Teraz Izba zyskała elegancką, nowoczesną siedzibę.

Szybko okazało się, że zgromadzone zbiory nie zmieszczą 
się w małym pomieszczeniu i konieczne będzie znalezie-
nie nowego lokum. Z pomocą przyszły ówczesne władze 
Gminy Kąty Wrocławskie i we wrześniu 2011 r. udostępni-
ły Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Kąckiej lokal na pierw-
szym piętrze dawnego kościoła ewangelickiego z przezna-
czeniem na Regionalną Izbę Pamięci.
Prace remontowe trwały do marca 2012 r., a 18 maja ofi-
cjalnie wznowiono udostępnianie zbiorów Regionalnej Iz-
by Pamięci. Powierzchnia wystawiennicza powiększyła się 
z 60m² do 240 m². W końcu można było bez przeszkód pre-
zentować zgromadzone lokalne pamiątki, jak również po-
większać zbiory bez obaw o brak miejsca. Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Kąckiej prowadziło w tym czasie w Izbie 
wiele projektów edukacyjnych, dzięki którym dzieci, mło-

dzież i sympatycy historii mogli poznać swój region, odkryć 
zapomniane dzieje naszej gminy, włączyć się w budowanie 
lokalnej tożsamości.
Podczas prac remontowych budynku kościoła ewange-
lickiego, prowadzonych w latach 2017-2019, Izba, dzięki 
pomocy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, tymczaso-
wo przeniesiona była do hali widowiskowej przy ul. Brzo-
zowej. Kolejne przeprowadzki były trudne logistycznie, 
pojawiły się również problemy z miejscem przechowy-
wania zbiorów o dużych gabarytach. Długo trwały tak-
że perturbacje związane z powrotem na piętro kościo-
ła ewangelickiego. W międzyczasie powstał scenariusz 
wystawy i projekt zabudowy uwzględniający zasoby Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej i dostosowany do 
potrzeb lokalnej społeczności. Ostatecznie 16 grudnia 

2019 r. została podpisana czterostronna umowa pomię-
dzy Gminą Kąty Wrocławskie, Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury i Sportu, Ośrodkiem „Pamięć i przyszłość” oraz Sto-
warzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej na organizację 
wystawy zatytułowanej „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth 
do Kątów Wrocławskich”.
5 czerwca 2021 r. będzie dniem, w którym Izba zo-
stanie ponownie otwarta dla zwiedzających – w no-
wej odsłonie, dzięki projektowi Marka Stanielewicza, 
nieustannemu wsparciu ze strony Ośrodka „Pamięć 
i Przyszłość”, jak również pomocy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Kąty Wrocławskie oraz Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu będziemy mogli odkrywać i popularyzo-
wać naszą historię.
   Magdalena Klag

FOT. B. PŁUSKA

FOT. B. PŁUSKA
FOT. B. PŁUSKA

Przez okno zajrzeć można do odtworzonej chaty.

Tak mieszkali Kątczanie sto lat temu.
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Nowy skarbnik 
gminy
Z dniem 1 maja gmina Kąty Wrocławskie ma 
nowego skarbnika. Agatę Dudek-Golińską 
zastąpiła na stanowisku Małgorzata Golian.
Małgorzata Golian ukończyła studia w Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu o specjalności zarządzanie 
przedsiębiorstwem a następnie studia podyplomowe: 
rachunkowość i kontrola finansowa, choć tuż po egza-
minie maturalnym ukończyła Studium Medyczne na Wy-
dziale Położnych.
Karierę zawodową rozpoczęła na Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu w dziale kadr. W Urzędzie Miasta 
i Gminy w Kątach Wrocławskich pracuje od 2010r.
W wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej i rockowej, 
uwielbia chodzić do filharmonii. Chętnie czyta także książki 
naukowe z dziedziny fizyki, psychologii i medycyny. Szcze-
gólnie fascynuje ją fizyka kwantowa.

Informacja
Gmina Kąty Wrocławskie informuje, że cennik umiesz-
czania reklam w pasie drogowym dróg gminnych został 
określony w Uchwale nr XV/224/19 Rady Miejskiej w Ka-
tach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-
gowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
Zgodnie z ww. Uchwałą, opłata za zajęcie pasa dro-
gowego w przypadku reklamy wynosi 1,80 zł/m2 po-
wierzchni reklamy dziennie.
W przypadku chęci umieszczenia reklamy w pasie dro-
gowym dróg gminnych należy wystąpić do Gminy Ką-
ty Wrocławskie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego 
wraz ze wskazaniem powierzchni reklamowej.

Rachmistrzowie 
nie chodzą  
po domach
Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej se-
niorki z Łobza (województwo zachodniopomorskie) zapu-
kała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmi-
strza spisowego. Oszustka zmanipulowała seniorkę, aby ta 
wpuściła ją do mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy 
seniorka poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pienią-
dze i uciekła. Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przy-
pomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po 
domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!
„Jeśli ktoś do nas zapuka, zadzwoni przez domofon i powie, 
że jest rachmistrzem to jest to oszustwo i powinniśmy zgłosić 
sprawę na policję. Rachmistrzowie do odwołania nie chodzą 
po domach. To bardzo ważna informacja i przekazujmy ją 
znajomym i sąsiadom.” – mówił Łukasz Salwarowski, Prezes 
Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Seniora.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Jerzego Dyrkacza
legendy piłki ręcznej, wybitnego trenera młodych sportowców w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, wspaniałego człowieka i przyjaciela.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach.

pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
Julian Żygadło

wraz z Radą Miejską

Na zdjęciu od lewej: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Anna Skórczak, ustępująca Skarbnik Agata Dudek-Golińska, nowa Skarbnik Małgorzata Golian, 
pełniący funkcję Burmistrza Julian Żygadło.
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Szczepmy się! 
Warto.
Około 24,6% mieszkańców gminy Kąty 
Wrocławskie jest zaszczepionych prze-
ciwko Covid-19. Na dzień 13 maja było to  
5 764 osoby. Dla porównania w skali całe-
go kraju, odsetek Polaków zaszczepionych 
co najmniej jedną dawką szczepionki na 
koronawirusa wynosi 31,61%. Odsetek za-
szczepionych dwiema dawkami to 12,22 % 
całego społeczeństwa.

Przypomnijmy, że na terenie gminy można się zaszczepić 
w czterech punktach: w Kątach Wrocławskich w przychod-
ni przy ul.Staszica, w przychodni KAMA przy ul.1-go Ma-
ja oraz w gabinecie dr Ewa przy ul.Brzozowej. Natomiast 
w Smolcu można się zaszczepić w przychodni CertaMed 
przy ul.Wierzbowej.

FOT. ADOBE STOCK
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Portrety założycieli zgromadzeń zakonnych już wiszą w kaplicy w Licheniu.

Jadwiga Możejko podczas pracy nad kolejną zazdrostką.

Anita Kałuża-Sitnik podczas prac nad portretem bł.Honorata Koźmińskiego.

Kąckie obrazy w Licheniu
Siedem obrazów kąckiej artystki Anity Kałuży-
-Sitnik zdobi kaplicę bł.Honorata Koźmińskie-
go w Sanktuarium w Licheniu. Portrety ukazu-
ją założycieli zgromadzeń, które powstały z ini-
cjatywy bł. Honorata. Portret o. Koźmińskiego 
zawiśnie w ołtarzu głównym kaplicy.
Kaplica z pracami kąckiej malarki znajduje się 
w ogrodach licheńskich, naprzeciw tzw. starego 
kościoła pw.  Boskiej Częstochowskiej.

Anita Kałuża-Sitnik to artystka pochodząca z Wrocławia, 
która od kilku lat prowadzi autorską pracownię w Kątach Wro-
cławskich. Wzorując się na malarstwie dawnych mistrzów do-
skonali swój warsztat, osiągając swobodę w posługiwaniu się 
techniką, kolorem i światłem. Swoją twórczość dzieli na dwa 
obszary. Jeden to malarstwo sakralne, gdzie od wielu lat reali-
zuje obrazy zdobiące kościoły w kraju i za granicą. W drugim 
podejmuje różnorodną tematykę, jednak w centrum zaintereso-
wań jest człowiek. Jej  prace to zderzenie realnego, otaczają-
cego nas świata z indywidualnym spojrzeniem na jego wybrane 
elementy. Poprzez zatrzymane w kadrze postaci, oddaje ulotny 
nastrój chwili, intymność, codzienność.

Świat wydziergany na szydełku
- Moich kwiatów nie trzeba podlewać – śmieje się Jadwiga Możejko z Czerńczyc. W donicy „wyrośnięta” opuncja, z wieloma odrostami, 
pokryta różowymi kwiatami. Nie trzeba podlewać , bowiem zrobiona jest  z …. włóczki.

- Pierwszy był Minionek – zaczyna opowieść o swojej pa-
sji pani Jadwiga. – Syn poprosił, żebym zrobiła dla jego 
chrześniaka. Znalazłam w Internecie: żółty tułów, nie-
bieskie spodenki na grubym brzuszku, charakterystycz-
ne okulary. Dwa wieczory i gotowe. Jak tylko rodzina zo-
baczyła ukończoną pracę, posypały się prośby. Od tam-
tej pory Jadwiga Możejko zrobiła kilka Minionków, Kreci-
ka, Koziołka Matołka, liczne dinozaury, ośmiornicę, psy, 
koty, ale i kolekcję warzyw.  – Wnuki ciągle mają jakieś 
pomysły i prośby – śmieje się. Jak jej się to udaje? Gdzie 
szuka przepisów i instrukcji?  – Wystarczy, że zobaczę 
fotografię – odpowiada. – Najtrudniejsze jest uchwyce-
nie proporcji. Czasami muszę coś spruć, spróbować ina-
czej – wyjaśnia. 
Kolekcja prac pani Jadzi jest imponująca: maskotki, ozdo-
by na choinkę, serwetki, obrusy, firany. Mieszkanka Czerń-
czyc jednak najbardziej lubi robić makiety, jak ta Bożona-
rodzeniowa Szopka. Kompozycja zachwyca misterią robo-

ty i mnogością szczegółów: w grocie, w żłóbku leży Dzie-
ciątko Jezus. Maleństwa pilnuje Maryja z Józefem, obok 
pasterze z owcami i jeszcze osiołek. Obok groty kołyszą 
się dwie palmy. Przed grotą rozpościera się trawa pokry-
ta kolorowymi kwiatami.
- Robię w każdej wolnej chwili, choćby przed telewizorem 
podczas filmu czy meczu. Jak idę do szwagra na ploteczki 
to zawsze zabieram ze sobą robótkę. Po prostu lubię mieć 
zajęte ręce – dodaje. – Szydełkowania nauczyła mnie ma-
ma. Uczyła jak prowadzić gospodarstwo: prać, sprzątać, 
gotować, oporządzać zwierzęta, pracować w polu, szyć 
i właśnie szydełkować. To było oczywiste, że musimy umieć 
robić takie rzeczy. Czy pani Jadzi udało się zarazić kolejne 
pokolenie sympatią do robótek ręcznych? – Nie za bardzo 
– odpowiada z nostalgią. – Pokazałam wnuczce podstawo-
we wzory, ale się nie wciągnęła. Ma inne zainteresowania 
– na chwilę milknie, jednak po chwili śmieje się – a może 
wnuki polubią rękodzieło? Bo czemu nie?
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Pokoloruj Dolinę Bystrzycy 
Pokolorowany obrazek przynieś do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1 lub prześlij na adres:  
redakcja@katywroclawskie.pl. Na uczestników zabawy czekają nagrody.
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