r.

kw
20 iec
21 ień

Samorządowy Informator Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

egzemplarz bezpłatny

www.katywroclawskie.pl

Święto Flagi
Święto Konstytucji 3 Maja
• str. 9

4 maja
Dzień Strażaka
• str. 8

Recykling: harmonogram Woda w kąckich
wywozu odpadów
kranach
domowych • str. 5
• str. 6

2 WYBORY BURMISTRZA

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

Warszawa, dnia 30 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2021 r.
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. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
w województwie dolnośląskim.
§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 30 maja 2021 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

25 marca 2021r. Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki wyznaczył Juliana
Żygadło do pełnienia funkcji Burmistrza
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.
Julian Żygadło jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych, kierunek: Politologia, specjalność: Administracja Publiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia ukończył
uzyskując tytuł magistra. Następnie ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Podyplomowe Studia
Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej oraz

LP. TERMIN WYKONANIA
CZYNNOŚCI WYBORCZEJ

na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami – Zarządzanie-utrzymanie-wycena. Ukończył również w Europejskiej Grupie Doradczej, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa zdał
egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Pełniący funkcję Burmistrza Julian Żygadło

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
– pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie od 03.2021
– Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (07.2020–03.2021)
– Sekretarz Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich (2014–2020)
– Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (10.2010–
–06.2020)

TREŚĆ CZYNNOŚCI WYBORCZEJ

1

w dniu wejścia w życie
rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w województwie dolnośląskim

2

do dnia 21 kwietnia 2021 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,
– zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3

do dnia 22 kwietnia 2021 r.

– zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej

4

do dnia 23 kwietnia 2021 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do dnia 7 maja 2021 r.
(do godz. 24.00)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza

6

do dnia 12 maja 2021 r.

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, – składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych
wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, – podanie
do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także
o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7

do dnia 14 maja 2021 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, – sporządzenie spisów wyborców
– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych
kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie,
miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść
oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – zgłaszanie
zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

8

do dnia 17 maja 2021 r.

9

od dnia 17 maja 2021 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

10

do dnia 21 maja 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 25 maja 2021 r.

12

w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 29 maja 2021 r.

– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14

w dniu 30 maja 2021 r.
godz. 7.00–21.00

– głosowanie

– 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

INWESTYCJE 3

KWIECIEŃ 2021 r.

Budowa
przedszkola
i żłobka w Kątach
Wrocławskich

Doposażenie placów zabaw
Trwa przetarg, którego finałem ma być doposażenie gminnych placów zabaw. W planach jest zakup sprzętów, które posłużą zarówno małych jak i większym użytkownikom

gminnych terenów rekreacyjnych. Zakupiona ma zostać
piaskownica, drewniany zestaw zabawowy, huśtawki, ale
i góra wspinaczkowa oraz urządzenia do ćwiczeń siłowych.

Wewnątrz obiektu wykańczane są kolejne pomieszczenia

Trwają intensywne prace budowlane, w tym wykończeniowe.
Wewnątrz budynku trwają prace tynkarskie, posadzkarskie,
elektryczne i sanitarne. W trakcie jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Położone jest już pokrycie dachowe.

Remonty świetlic
wiejskich

Doposażona świetlica w Mokronosie Dolnym

Plac zabaw w Czerńczycach

Budowa kanalizacji
W Mokronosie Dolnym budową objęto całą miejscowość.
Wybudowano ok. 9 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz ponad 2,6 km kanalizacji tłocznej, w tym 6 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. W obecnej
chwili trwa procedura odbiorowa inwestycji.
Trwa budowa kanalizacji w Mokronosie Górnym. Inwestycja została rozpoczęta w 2020 r. i jej zakończenie jest zaplanowane na koniec 2022 roku. Wybudowanych zostanie
ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad
2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków
wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem
terenu i niezbędną armaturą. W roku 2020 wykonano ok.
1,3 km sieci kanalizacyjnej w ulicach Słoneczna, Tęczowa,
Pogodna, Radosna, Wesoła i Spokojna. W najbliższym czasie będą odtwarzane nawierzchnie tych ulic. Obecnie trwają prace kanalizacyjne w obszarze zlewni pompowni ścieków P1-MG w alejach Kwiatowa, Konwaliowa, Róż, Bzowa,
Fiołkowa, Maków w Mokronosie Górnym.
Czytaj także str. 6

Prace przy budowie przepompowni w Mokronosie Górnym

Sala gimnastyczna
w Małkowicach

Modernizacja drogi
w Gniechowicach

Nowe zadaszenie przy świetlicy w Kozłowie

Kontynuowane są prace przy remontach świetlic wiejskich.
Do tej pory w nowe meble do kuchni i wyposażenie zaopatrzono świetlice w Romnowie, Mokronosie Dolnym, Pełcznicy i Strzeganowicach. Wybudowano zadaszenia nad wejściem do świetlic w Kozłowie i Sokolnikach. W Skałce wykonano remont odwodnienia dachu, zmieniono sposób ogrzewania budynku na energooszczędny i wykonano cyklinowanie posadzki wraz z malowaniem. W Cesarzowicach wymalowano elewację oraz wnętrze świetlicy. Założona została
również klimatyzacja. Wykonane zostało ogrodzenie wokół
świetlic w Wojtkowicach i Kilianowie. Wyremontowano toalety w Nowej Wsi Kąckiej oraz Zachowicach. Dodatkowo
w Zachowicach zmodernizowano instalację kanalizacyjną,
ogrzewanie i oświetlenie. Położono również nowe kafle na
podłodze i ścianach. Wykonano izolację ścian w świetlicy
wiejskiej we Wszemiłowicach. Teraz trzeba skuć tynki, wysuszyć i wykonać je na nowo. Następny etap to instalacja
drenażu budynku, co uniemożliwi zalewanie piwnicy wodą.

Trwa przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej oraz remontu nawierzchni jezdni oraz poboczy w Gniechowicach
na tzw.ogrodach. W ramach zadania naprawiony zostanie również most, naprawione zostaną płyty pomostowe
oraz balustrady.

Tu ma powstać nowa sala gimnastyczna

Czekamy na wyniki konkursu na dofinansowanie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małkowicach. Jednocześnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Aktualny stan mostu w Gniechowicach
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Czy wiesz,
czego nie wiesz
o segregacji śmieci?
Przypominamy: Każdy mieszkaniec w myśl zapisów ustawowych jest zobowiązany do zbierania powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych w sposób
selektywny.
W przypadku mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie
w zamian za uiszczaną opłatę z miejsc zbiórki (gospodarstw domowych) są odbierane następujące frakcje
odpadowe: odpady zmieszane, bioodpady, szkło, papier
i tektura, zbierane łącznie metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe.
Dodatkowo okresowo w terminach określonych w harmonogramie w ramach tzw. ,,wystawki” są odbierane
odpady wielkogabarytowe i zużyte opony (z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego), natomiast po okresie bożonarodzeniowym w terminie, który będzie określony w harmonogramie na 2022 będą
odbierane drzewka i ozdoby bożonarodzeniowe stanowiące części roślin.
Dodatkowo Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na podmiot odbierający odpady obowiązek

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

sprawdzania poprawności segregacji odpadów. W przypadku kiedy nie jest ona prawidłowa, wykonawca jest
zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie właściciela nieruchomości oraz burmistrza. Powiadomienie właściciela nieruchomości następuje poprzez naklejenie na
pojemnik/worek informacji o stwierdzenie nieselektywnego zbierania odpadów.
Konsekwencją stwierdzenia nieprawidłowości, w drodze decyzji administracyjnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej,
zostanie naliczona opłata stanowiąca dwukrotność stawki
miesięcznej od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość
tj. 46 zł/os/m-c.
Pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady są dodatkowo wyposażane w transpondery RFID, określające ich
wagę w trakcie realizowanego odbioru, a trasa pojazdu
jest monitorowana przez system GPS.

PAPIER

Gmina nagradza
kompostujących
Do gminy można wnioskować o zniżkę za wywóz
odpadów. Zniżka jest przeznaczona dla osób,
które są właścicielami domu jednorodzinnego
i kompostują. Na stronie Urzędu Miasta i Gminy
w zakładce „Załatw sprawę-przydatne formularze”
jest dostępny formularz deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie lub w Biurze
Obsługi Klienta w Smolcu (ul. Wierzbowa 9 obok apteki).
Dodatkowo można skontaktować się z Zakładem
Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich
pod nr tel. 71 31 67 504 w celu otrzymania pojemnika
na odpady zmieszane i odpady bio (o ile taki został
zadeklarowany w formularzu).

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

SZKŁO

ODPADY
ZMIESZANE

wyrzucać

wyrzucać

wyrzucać

wyrzucać

wyrzucać

•	odkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach
•	nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno
w ramach akcji dobroczynnych
•	plastikowe opakowania po produktach
spożywczych
•	opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach)
•	opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

•	opakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

•	butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
•	szklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)

•	odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

•	do pojemnika z odpadami zmieszanymi
należy wrzucać wszystko to,
czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych

nie wyrzucać

•	ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
•	opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

nie wyrzucać
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
•	opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

•	ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
•	papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
•	papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach
budowlanych
• tapet
•	pieluch jednorazowych i innych
materiałów higienicznych
• papieru termicznego (w tym paragonów)
•	zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych
• ubrań

nie wyrzucać

nie wyrzucać
• kości i mięsa
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
•	innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

Nowe boksy na odpady przy ul. Kościuszki.

KWIECIEŃ 2021 r.
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PIJ
WODĘ.
BĘDZIESZ WIELKI!
• Ułatwia trawienie.
• Usuwa substancje toksyczne z naszego organizmu.
• Odżywia umysł. Poprawia naszą formę psychiczną
i zdolność kreatywnego myślenia.
• Reguluje ciśnienie krwi.
• Odmładza. Uelastycznia skórę.
• Ułatwia odchudzanie, przyspiesza metabolizm,
hamuje apetyt.
• Gasi pragnienie. Gotowe napoje zawierają cukier a cukier
to główny zabójca naszego dobrego samopoczucia.

Woda? Zdrowia doda.
ROZMOWA Z

Markiem Buczakiem
prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Kątach Wrocławskich
Skąd pochodzi woda w kranach w domach położonych
na terenie gminy?
Marek Buczak: – ZGK eksploatuje 6 stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie gm. Kąty Wrocławskie. Woda
w stacjach uzdatniania pobierana jest jest z 16 studni głębinowych, które czerpią ją z trzeciorzędowych poziomów wodonośnych. Trzeciorzędowe warstwy wodonośne w większości przypadków, ze względu na głębokość występowania
oraz miąższość pokładów gruntu nad nią ( studnie na terenie gminy posiadają głębokość od 60 m pod powierzchnię
terenu do 161 m p.p.t), są znacznie mniej podatna na zanieczyszczenia naturalne oraz antropogeniczne pochodzące m.in ze ścieków oraz pestycydów stosowanych w rolnictwie. Woda ujmowana na terenie gminy mieści się w większości parametrów w I klasie (skala V stopniowa) czystości.
Jak woda jest oczyszczana?
Woda ze studni głębinowych tłoczona jest rurociągami na
stacje uzdatniania wody gdzie poddawana jest procesom
aeracji (napowietrzania), filtracji oraz dezynfekcji. W procesie aeracji następuje usunięcie związków organicznych
oraz pozostałych substancji mających wpływ na smak i zapach wody, proces ten zapewnia również wydajne usuwanie żelaza i manganu w procesie filtracji. Po napowietrzaniu woda poddawana jest filtracji w filtrach ciśnieniowych
na specjalnych złożach filtracyjnych, na których następuje
usuwanie głównie jonu amonowego, żelaza i manganu. Po
procesie filtracji woda jest dezynfekowana (usunięcie mikroorganizmów) oraz magazynowana w zbiornikach wody
czystej skąd tłoczona jest na sieć wodociągową.
ZGK Sp. z o.o. uzdatnia średnio ok 4900 m³ wody na dobę
i podaje ją do mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą siecią wodociągową o łącznej długości ok. 242 km.
Jak oceniana jest jakość wody, która wypływa z kranów
w gospodarstwach domowych naszej gminy?
Woda oceniania jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz 2294).

Jakość wody dostarczanej do odbiorców, kontrolowana jest
przez zewnętrzne laboratoria posiadające stosowne akredytacje jak również poprzez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrocławiu. W ramach tych badań kontrolowane są parametry fizykochemiczne wody oraz parametry mikrobiologiczne. W minionym roku powyższe laboratoria przeprowadziły 117 badań jakości wody na terenie gminy. Dodatkowo w ramach nadzoru nad sprawnością procesu uzdatniania wody spółka prowadzi badania we własnym
laboratorium w zakresie parametrów fizykochemicznych.
Czy można ją pić bez przegotowania?
Wodę dostarczaną przez ZGK Sp. z o.o. można pić bez przegotowania prosto z kranu. Woda spełnia wszystkie normy
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spółka w bieżącym roku planuje wyposażyć dział obsługi klienta w saturator podłączony bezpośrednio do sieci wodociągowej,
aby można było „naszą kranówkę” pić zawsze schłodzoną
i gazowaną.
Rozumiem, że Pan pije kranówkę?
Oczywiście. Zarówno w domu, jak i w pracy. Przede wszystkim dlatego, że w ten sposób produkuję mniej odpadów
plastikowych (butelek). Poza tym kranówka praktycznie
pozbawiona jest mikroplistików, które mogą występować
w źle przechowywanej wodzie butelkowanej. Woda w sie-

ci ma zawsze stałą temperaturę. Woda ujmowana obecnie
przez spółkę (surowa), jeszcze przed uzdatnieniem już nadaje się do picia. Uzdatnianie ją dodatkowo polepsza, w tym
aby chronić zarówno instalacje naszych klientów jak i naszą oraz aby nie dochodziło do wtórnego zanieczyszczenia
w samej sieci wodociągowej.
Jakie plany inwestycyjne ma Zakład Gospodarki Komunalnej?
Do najważniejszych zadań w najbliższych latach, które spółka zamierza zrealizować należą:
1. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Smolec.
2. Rozbudowa ujęcia wody w m. Kębłowic, stanowiącego
również pomocnicze zasilanie w wodę dla m. Smolec,
m. Krzeptów.
3. Wykonanie projektu dla zadania pn.:Budowa sieci wodociągowej Kąty Wrocławskie – Sadowice.
4. Kontynuacja procesu hermetyzacji oczyszczalni ścieków.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Smolec ul. Laurowa/Radosna/Słoneczna/Ładna/ Parkowa wraz z przepompownią.
6. Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej Sadków – Oczyszczalnia ścieków.
Dziękuję za rozmowę
rozmawiała Ilona Migacz
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Spis Powszechny trwa
Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

SPIS NARODOWY
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• Czy muszę się spisywać?
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
• Czy jedna osoba może spisać współlokatorów, mieszkających pod jednym adresem?
Tak, jak najbardziej. Trzeba tylko znać wszystkie dane tych
osób, w tym numery PESEL.
• Czy osoba spisana przez współlokatora może spisać
się samodzielnie, celem zmiany informacji?
Tak, oczywiście.
• Czy dane przekazane w ramach spisu są bezpieczne?
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. W procesie przetwarzania
danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem
do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy
statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.
• Kiedy mam się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021
r. trwa do 30 września 2021 roku. Do końca kwietnia NSP
realizowany będzie wyłącznie drogą zdalnego samospisu.
Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej, dzwoniąc na numer: 22-279 99 99. Rachmistrzowie
telefoniczni zaczną pracę od 4 maja.
Ankietę do samospisu znajdziesz tu: www.spis.gov.pl

Oznacz
nieruchomość

Tylko prawidłowo zaadresowana przesyłka
ma szanse trafić szybko do adresata

Przypominamy o konieczności prawidłowego oznakowania nieruchomości. Usprawni
to i przyspieszy dojazd służb ratunkowych,
komunalnych, kurierów.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, zgodnym z wydanym zawiadomieniem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Zbliża się kwalifikacja wojskowa
Informujemy, że od 24 do 27 maja 2021r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla terenu Gminy Kąty
Wrocławskie. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:
1. Mężczyzn urodzonych w 2002 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1997–2001, którzy nie mają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
3. Osoby (mężczyźni i kobiety) urodzone w latach 2000–
–2001, które
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie
województwa/powiatu,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze wzglę-

du na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa/powiatu, jednak osoby te przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
4. Kobiety urodzone w latach 1997–2002, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół

policealnych na kierunkach: technik farmaceutyczny oraz
technik weterynarii, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
5. Osoby pełnoletnie, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie mają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
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4 maja – święto strażaków
FOT. ARCHIWUM OSP ZACHOWICE

FOT. ARCHIWUM OSP ZACHOWICE

W minionym roku, działania druhów Ochotniczej straży Pożarnej skupiły się na pomocy związanej z pandemią COVID-19. Poprzedni
rok to również walka z żywiołem, jakim była powódź.

FOT. ARCHIWUM OSP ZACHOWICE

Dzięki pracy strażaków, podczas powodzi w 2020 r., udało się zminimalizować skutki działania żywiołu.

Lato to czas wyjazdu do uciążliwych i często zagrażających zdrowiu i życiu,
gniazd os i szerszeni.

W październiku po obfitych opadach deszczu zaczął utrzymywać się wysoki stan wód na rzekach: Czarna Woda, Strzegomka i Bystrzyca. Czarna Woda zagrażała mieszkańcom
m.in. Gniechowic, wody Strzegomki. Zalały pola i łąk Sokolnik, Kozłowa i Pełcznicy. W bezpośrednim zagrożeniu
znajdowały się domostwa położone najbliżej rzeki. Kilkudniowe zabezpieczenie gospodarstw workami z piaskiem,
następnie całodobowe czuwanie naszych OSP zapewniły,
że wygraliśmy walkę z żywiołem.
W trakcie roku członkowie OSP są dysponowani do licznych wypadków drogowych, walczą z pożarami, jak pożary domów, zapaleń sadzy w kominach lub stert słomy. Na terenie gminy Kąty Wrocławskie działają 4 Jednostki Operacyjno-Techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Gniechowice, OSP Małkowice, OSP Smolec
oraz OSP Zachowice.

Strażacy z terenu gminy często uczestniczą w akcjach ratowniczych
na drodze ekspresowej A4 oraz drodze nr 35.

Wypalanie traw grozi utratą dopłat
Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć,
że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz
cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.
Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna
i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw,
co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele,
za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku
lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną
również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczy-

ną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których
życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń
przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której
wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej,
jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który
sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób
albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze
pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zo-

bligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach
PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR
może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą
wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc.
W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie
wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również
pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za
dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.
mat. ARiMR
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2 maja Święto Flagi

HISTORIA
GMINA 9

2 maja 1945 r. flaga polska została zawieszona w Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa.
FOT. WS

Oficjalnie biało-czerwona flaga została uznana za symbol
narodowy w 1919 roku. Zgodnie z konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej a ich używanie jest ściśle
uregulowane. Nie bez znaczenia jest kolejność barw narodowych. Znak w godle, czyli orzeł, jest ważniejszą jego częścią niż tło. To dlatego na fladze kolor biały jest na górze,
a czerwony na dole. Jest to widoczne w mowie, ponieważ
mówi się, że faga jest biało-czerwona. Jeśli natomiast barwy zawieszone są w układzie pionowym, to biały umieszcza
się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. W rozetkach (kotylionach) kolor biały powinien być wewnątrz,
czerwony na zewnątrz.
Polskie barwy, jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel
pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Barwy narodowe mają także swoje symboliczne znaczenie. Jak zaznaczył Andrzej Bebłowski z Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego w rozmowie z PAP, „kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń, dobrobyt, a kolor czerwony – krew, czyli walkę o suwerenność, walkę o niepodległość”. Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone
były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja
Ponad dwa wieki temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę
rządową znaną nam dzisiaj jako Konstytucja 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa, która regulowała podstawy ustroju Rzeczpospolitej. Oprócz
tego, że dokument obejmował w swoich zapisach organizację władz państwowych, obowiązki obywateli, oraz ich
prawa, to w założeniu był próbą ratowania Polski m.in.

poprzez wzmocnienie władzy wykonawczej i zniesienie
„liberum veto”.
Przez cały okres zaborów Konstytucja 3 Maja była symbolem dążenia narodu polskiego do odzyskania niepodległości, a następnie była pierwszym świętem państwowym ustanowionym w niepodległej Polsce w 1919 r.
Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wie-

lu miastach doszło do krwawych demonstracji studenckich.
Od tego czasu władze zabroniły publicznego świętowania,
a próby manifestowania były często tłumione przez milicję.
Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia
1951 o dniach wolnych od pracy.
Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą
z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia).

MAJOWA KRZYŻÓWKA
1

Porozmawiaj
o dzieckiem
o znaczeniu godła
i polskich barw
narodowych.

2
3

Wyjaśnij dlaczego
świętujemy 2 i 3 maja.

4

5

6

POZIOMO:
4. 	... veto, zostało zniesione Konstytucją
3 Maja
5. 	jest w godle Polski
6. 	najważniejszy dokument, reguluje podstawy
ustrojowe kraju
7. 	najdłuższa rzeka w Polsce
8. 	na górze polskiej flagi jest kolor...

7

8

PIONOWO:
1. 	stolica i największe miasto Polski
2. 	bohaterem święta przypadającego
2 maja jest...
3. 	król, za rządów którego ustanowiono
Konstytucję 3 Maja

100 MIESZKAŃCY

Kąty Wrocławskie,

Jest inny
świat

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ja to rozumiem, jako pokazywanie ponadczasowych bytów, pierwiastków boskości
w świecie („Madonna Małkowicka”, „On”,
seria „Diabły polskie”) ale i boskości ukrytej w przyrodzie (seria „Chwasty”).
W kościele w Małkowicach można podziwiać pięć Jego obrazów zatytułowanych „Tajemnice Światła”. To uzupełnienie Tajemnic Różańcowych. Wprowadzenie w inny świat, Boski porządek, pełen
miłości i spokoju.
W tej chwili sztaluga Janusza Łozowskiego
stoi pusta. – Czekam na wiosnę – tłumaczy

Maluje naszą gminę od wielu lat. – Tu jestem szczęśliwy – mówi malarz Janusz Łozowski. – Kąckie wioski, przyroda Doliny Bystrzycy inspirują mnie, powodują, że chce
się uwieczniać na płótnie myśli, odczucia,
emocje.
W pochmurne, deszczowe przedpołudnie zajeżdżam do
Małkowic. To tu w domu obok kościoła ma swoją pracownię artysta-malarz Janusz Łozowski. Gospodarz wraz z żoną prowadzą mnie drewnianymi, wąskimi schodkami na
poddasze, do królestwa pana Janusza. Wchodzimy do kolorowego wnętrza, pełnego bibelotów i pamiątek, gromadzonych przez lata kapeluszy ale przede wszystkim pełnego obrazów. Ze ścian spoglądają anioły i inne byty, podziwiam zabytki ziemi kąckiej, łąki nad Bystrzycą i martwe natury pełne barwnych kwiatów.
– Zawsze byłem realistą – mówi o sobie malarz – ale to był
realizm mój, Jasia Łozowskiego. I pokazuje sportretowane
przez siebie Małkowice, z kotem na pierwszym planie („Niedziela w Małkowicach”). Domy pochylają się ku sobie, jakby
wymieniały się najnowszymi ploteczkami z życia wsi. Nad
panoramą miejscowości twarz Chrystusa, dobrotliwie spogląda na wioskę. Kolejny obraz urzeka barwnymi plamami.
Kolory przenikają się, tworząc barwną abstrakcję. Dlaczego
„Spotkanie”? – Akurat tak czułem – mówi rozbrajająco pan
Janusz i powtarza – tak właśnie wygląda mój świat.
Wiele obrazów Janusza Łozowskiego powstało na starych
deskach. Zaczęło się od drewna z rozbieranych schodów. Żal było wyrzucać – mówi artysta – Były tu przez lata. Wiele osób po nich chodziło. W czasach wesołych i smutnych.
Poczułem, że deski będą doskonałe do przedstawienia na
nich moich emocji. I tak powstał cykl 33 obrazów „Jest inny
świat albo opowieści drewnianej duszy”. Później jako podo-

brazie posłużyły wezgłowia łóżek, drzwi, okiennice. W pracowni podziwiam fragment toaletki. Z głównej, drewnianej części spogląda anioł, rozmyty żółtymi i pomarańczowymi plamami. Po bokach wciąż są przymocowane lustra,
przez które przeglądała się niejedna małkowicka gospodyni. – Deski są świetnym tworzywem. Trochę żywym, trochę
nieżywym – mówi powoli, nostalgicznie pan Janusz. – Ważne jest dla mnie malarstwo religijne – dodaje po chwili. – Ale

z uśmiechem. Wtedy przez wielkie okno
w pracowni wpadnie więcej światła. Kolory zaczną świecić i błyszczeń i same nawoływać do nakładania ich na kolejną deskę.
Ilona Migacz

FOT. ARCHIWUM AGRAR MAGNICE

Zbiór szparagów na polu w Strzeganowicach

Szparagi można zbierać wyłącznie ręcznie

Król szparag
że witaminy. Ma działanie antyoksydacyjne. Pomaga niszczyć, odpowiedzialne za starzenie, wolne rodniki. Pomaga zmniejszać skutki uboczne zażywanego paracetamolu.
Pobudza działanie wątroby, nerek, jelit. – Starożytni, którzy zajadali ze smakiem szparagi, uznawali je za afrodyzjak – ze śmiechem mówi Szreder.
Tylko 10% upraw ze Strzeganowic stanowią szparagi zielone. Według smakoszy, białe to prawdziwy rarytas, ale jego
przygotowanie wymaga więcej pracy. Ważne jest staranne,
dokładne obranie łodyg. Inaczej do potrawy trafią twarde
włókna. Białe szparagi wymagają również więcej pracy na
polu. Trzeba je przykrywać folią, która chroni przed światłem, ale także przed zimnem czy przegrzaniem. Zbiór zarówno zielonych jak i białych szparagów to ciężka praca. Trzeba osunąć ciężką folię, rozgarnąć ziemię i specjalnym nożem wyciąć łodygę. – Trzeba wiedzieć, jak to robić.
Źle ucięty szparag nie będzie mógł trafić do konsumentów

Białe szparagi obierz starannie. Oderwij twarde
końce. Ugotuj w osolonej i pocukrzonej wodzie tak,
by główki szparagów wystawały nad wodę.
Na patelni rozpuść masło wraz z bułką tartą.
Na panierkę wrzuć szparagi.

Zupa-krem ze szparagów
Ugotuj pokrojone w kostkę marchew, pietruszkę
i ziemniaki. Gdy będą miękkie wrzuć pokrojone
w kostkę i obrane ze skórki białe szparagi. Całość
zblenduj. Dopraw solą i białym pieprzem. Podawaj
z grzankami lub ugotowanymi główkami szparagów.

– mówi Mirosław Szreder. – Gdy zaczynaliśmy pracę przy
uprawie, 95% plonów trafiało na eksport – wspomina jeszcze. – Polacy musieli się dopiero nauczyć, by jeść szparagi i jak je przyrządzać. Teraz jednak Agrar Magnice nie narzeka na brak klientów. Po świeże warzywa potrafią przyjeżdżać miłośnicy kuchni z całej Polski.

Polski koliber
FOT. PIOTR ŚNIGUCKI

- To pierwsza wiosenna nowalijka, pochodząca z gruntu
– przypomina Mirosław Szreder ze spółki Agrar Magnice. – Dostajemy go, gdy organizm, po zimie woła o świe-

Szparagi w panierce

FOT. AD

Smakosze mówią o nim „król”, ponieważ
swoją karierę zaczynał od królewskich
stołów. Ma niezliczoną ilość składników
odżywczych. Mowa oczywiście o szparagach. Uprawy ze Strzeganowic, gm. Kąty
Wrocławskie należą do najbardziej rozpoznawalnych polskich wytwórców tego warzywa.

FOT. ARCHIWUM AGRAR MAGNICE

GMINA 11
11
POMYSŁ NA MAJÓWKĘ

KWIECIEŃ 2021 r.

Gdy znajdziemy się obok tego wspaniałego owada usłyszymy dziwny trzepot – to dźwięk jego skrzydeł. Porusza nimi 5000 tys. razy na minutę, co pozwala mu zawisać nieruchomo w powietrzu, podobnie jak robią to kolibry. Jego
nazwa etymologiczna to fruczak gołąbek, choć powszechnie nazywany jest „polskim kolibrem”. Fruczak gołąbek
jest jednym z 20 gatunków zawisaków zanotowanych na
terenie Polski. Należą one do najszybciej latających motyli i w ogóle owadów. Postać dorosłą można spotkać od
maja do października. Przylatują do nas z południa Europy. Przysmakiem dorosłych fruczaków jest nektar astrów,
budlei, cynii, dalii, także goździków, jaśminu czy lawendy.
Jeśli mamy takie rośliny w naszym ogrodzie lub na balkonie, to może uda się nam zobaczyć tego wyjątkowego, ciekawego i szybkiego motyla.
na podst. mat. DZPK
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