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Prawidłowo oznacz adres na budynku 
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przypomina o prawidłowym oznakowaniu nieruchomości służącym usprawnieniu  
i przyspieszeniu działań prowadzonych przez służby ratunkowe. 

Warto zadbać o bezpieczeństwo własne oraz domowni-
ków i naprawić ewentualne uchybienia. Szybkość udziele-
nia pomocy potrzebującym jest często decydująca dla ich 
życia i zdrowia. 
Proszę właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych 
podmiotów uwidocznionych w ewidencji gruntów i budyn-
ków, które takimi nieruchomościami władają, o umieszcze-

nie w miejscu widocznym na  ścianie frontowej budynku ta-
bliczki z numerem porządkowym, zgodnym z wydanym za-
wiadomieniem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku, gdy 
budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również 
na ogrodzeniu. 

Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia wnio-
sku o nadanie nazwy ulic działkom drogowym stanowią-
cym drogę wewnętrzną prywatną przed złożeniem wnio-
sku o ustalenie numeru porządkowego. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Go-
spodarki Przestrzennej pokój 23 lub tel. 71 390 72 39 oraz 
71 390 71 42.

Letnisko na Grodzisku
W piątek 28.08 odbyło się Letnisko na Grodzisku, w cza-
sie którego uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu 
letnich aktywnościach. 
Kolorowe drzewa, ogromna kula ziemska, biegające po 
ścieżce biedronki i fantastyczne, pełne emocji prace ma-
larskie. To wszystko to tylko namiastka tego, co się dzia-
ło. Na wiosnę będziemy podziwiać pełną kolorów łąkę 
za sprawą zasadzonych 250 cebulek krokusów. Uczest-
nicy letniska mieli również okazję zapoznać się z boga-
tą ofertą zajęć dodatkowych Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Kątach Wrocławskich na rok szkolny 
2020/2021, którą przypominamy również w tym nume-
rze na str. 6 i publikujemy zajęcia, na które można się 
jeszcze zapisać.               

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje
Grób przeznaczony do likwidacji z powodu braku opłaty – na-
klejki o takiej treści pojawią się wkrótce na nieopłaconych 
grobach. Przypominamy, że raz na 20 lat rodziny zmarłych 

są zobowiązane do uiszczenia opłaty za grób ziemny lub gro-
bowiec. Informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej, ul. Kościuszki 16A, w godz. 7.30-15.30, tel. 71 316 70 79.

ROZMOWA Z
Piotrem Laskowskim
starszym specjalistą ds. doświadczeń  
w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych,  
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie

Uważamy jabłko za typowo polski owoc. Czy rzeczywi-
ście istnieje odmiana, którą możemy nazwać „polską”? 
Piotr Laskowski: Tu trzeba odróżnić dwie sprawy: miejsce 
uprawy owoców i pochodzenie odmiany. Przeważająca ilość 
jabłek, jakie są dostępne w sklepach to owoce uprawiane 
w Polsce przez polskich sadowników. Jednak rzeczywiście 
pochodzenie odmian nie jest już takie oczywiste. Polskiego 
pochodzenia jest odmiana Ligol, ale popularne Szampiony 
pochodzą z Czech, a np. Gala z Nowej Zelandii. 
A intensywnie zielone jabłka, dostępne w sklepach 
w środku zimy?
To już na pewno import.
Jadąc przez wioski, coraz rzadziej możemy zobaczyć sady 
owocowe. Rosną one praktycznie tylko przy starszych 
domach, przy nowych rzadko. Nie jesteśmy zaintere-
sowani jabłkami z własnych, przydomowych jabłoni?

Rzeczywiście zanikają sady przydomowe a produkcja jabłek 
skupiona jest w sadach towarowych. Rzadziej robimy prze-
twory. Jabłka w sklepach kosztują niewiele. Brakuje moty-
wacji do zakładania własnych sadów.
Czy jabłonie są trudne w uprawie?
Nie. Oczywiście namysłu wymaga dobranie odmiany do 
naszych upodobań i stanowisk dla drzew. Jabłoń, jak każ-
da roślina, potrzebuje pielęgnacji i zabiegów. Ale warto. Sa-
dy są po prostu piękne a własne jabłka, zerwane z własne-
go drzewa to rarytas.
Zachęcamy zatem do zakładania sadów i dziękuję za roz-
mowę.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie 
to 5,5 ha sadów, na których rosną 392 odmiany drzew 
owocowych: jabłonie, grusze, śliwy, brzoskwinie, 
morele, łącznie około 1000 drzew. Stacja jest placówka 
naukową. Pracownicy zajmują się tworzeniem listy 
zalecanych do uprawy odmian, badają odrębność, 
wyrównanie i trwałość poszczególnych odmian oraz 
ich wartość gospodarczą.

Niezrównany smak jabłka

Dzieje się na osiedlu

Korzystając z ostatnich ciepłych wieczorów, Rada Osiedla nr 2 zaprosiła mieszkańców na seans kina plenerowego. Widzowie oglądali wspólnie film „Mamma Mia!”  
w reż. Phyllida Lloyda.

Letnisko na Grodzisku

FOT. CM
FOT. AP

FOT. IM

Dzierżawco 
pamiętaj
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzen-
nej przypomina osobom dzierżawiącym 
grunty gminne o konieczności przedłu-
żania umów dzierżawy w przypadku ich 
zakończenia.  
Obowiązkiem Dzierżawcy jest złożenie wniosku o przedłu-
żenie umowy dzierżawy w celu zachowania ciągłości trwa-
nia umów, aby nie wystąpił okres bezumownego korzysta-
nia z gruntów, za który zgodnie Zarządzeniem Burmistrza  
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 800/2017 z dnia 
20.10.2017 r. przysługuje odpowiednio zwiększone wyna-
grodzenie.
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Nowy wóz  
dla OSP
OSP Smolec otrzymała nowy, lekki samochód ratowniczo-
-gaśniczy marki Renault Master. Zakupu dokonała Gmi-
na Kąty Wrocławskie ze środków własnych na kwotę  
270 700 zł. Jest to drugi tego typu samochód zakupiony 
dla jednostki OSP. Podobny otrzymali w 2019 r. druhowie 
z OSP Gniechowice. 
W kolejnych latach jest planowane są zakupy samochodów 
dla jednostek OSP Zachowice i OSP Małkowice.

Nowe ścieżki 
rowerowe
Rozpoczęła się budowa nowej ścieżki rowerowej, która 
połączy Nową Wieś Kącką z Kątami Wrocławskimi. Odci-
nek wyniesie 1245 m. W następnej kolejności wybudowa-
na zostanie ścieżka rowerowa z Sadkówka do stacji kolejo-
wej Sadowice Wrocławskie o długości ponad 600 m. Łącz-
ny szacunkowy koszt obu zadań to prawie 1 161 500 zł.  
Uzyskana kwota dofinansowania to blisko 968 500 zł. 

Nowa bieżnia  
na stadionie

Ogłoszono przetarg na remont bieżni lekkoatletycznej 
na stadionie przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. 
Według założonego planu ma zostać usunięta obecna na-
wierzchnia z mączki ceglanej a położona poliuretanowa. 
Nowa bieżnia będzie miała 4 tory a jej długość to 400 m. 
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Pump track w Kątach Wrocławskich
Po długim okresie projektowania i uzgad-
niania zakresu robót ogłoszono prze-
targ na budowę terenu rekreacyjnego 
przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich. 

Nowy obiekt będzie asfaltowym torem o długości 150 m, 
przeznaczonym do jazdy na wrotkach, rolkach, hulajno-
gach i do trenowania kolarstwa grawitacyjnego. Szacowane 
koszty wykonania robót to około 172 500 zł, z czego  wnio-
skowana kwota dofinansowania 81 124,25 zł.
Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie 
rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej.

Most w Bogdaszowicach

Trwają intensywne prace przy odbudowie mostu na dro-
dze gminnej Stoszyce – Bogdaszowice. 
Wykonawca zdemontował stare, zawalone przęsła, rozebrał 
i odtworzył ławy podłożyskowe. Dokonał napraw przyczół-
ków mostowych. W ciągu najbliższych dni nastąpi odtwo-

rzenie konstrukcji przęsła a w następnej kolejności od-
tworzona zostanie nawierzchnia drogowa oraz balustra-
dy. Planowany czas ukończenia prac remontowych i odda-
nia mostu do użytku to październik 2020 r. Koszt zawartej 
umowy na wykonanie remontu wynosi blisko 350 000 zł.

Nowa świetlica w Nowej Wsi Wrocławskiej
Zostały zakończone prace przy budowie świetlicy w Nowej 
Wsi Wrocławskiej. Trwają poprawki. W obowiązku wyko-
nawcy jest jeszcze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania dla 
mieszkańców, nastąpi po uzyskaniu powyższego zezwole-
nia. Świetlica z podgrzewalnią posiłków ma powierzchnie 
239 m kw. Zaopatrzona jest w ogrzewanie gazowe, klimaty-
zację, rolety zewnętrzne na wszystkich oknach i drzwiach, 
zbiornik na wodę deszczową oraz szambo. 
Koszt budowy świetlicy wyniósł nieco ponad 1 477 000 zł.

Kanalizacja w Mokronosach
W Mokronosie Dolnym zostało wybudowanych około  
9,0 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz 2,6 km sieci 
kanalizacji tłocznej, 8 przepompowni ścieków wraz z oprzy-
rządowaniem, przyłączami wodnymi i energetycznymi. Pla-
nowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2020 r. Jed-
nocześnie trwa budowa kanalizacji w Mokronosie Górnym. 
Zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 
8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prą-
du oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armatu-
rą. Również tutaj odtworzone zostaną drogi, na których bę-
dą prowadzone roboty ziemne. Zakończenie prac planowa-
ne jest na październik 2022 r. Koszt budowy kanalizacji sa-
nitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym wyniesie blisko  
36 000 000 zł. Budowa w Mokronosie Dolnym otrzymała do-
finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2 198 500 zł.

WIZUALIZACJA PROJEKTOWA
FOT. IM
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Komunikacja  
w Gminie  
Kąty Wrocławskie
Gmina Kąty Wrocławskie włączyła się w obchody Międzynarodowego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu. Z tej okazji 22 września, w Dzień Transportu Publicznego,  
na pasażerów kolei, na peronach w Kątach Wrocławskich oraz Mokronosie Górnym,  
czekała kawa i herbata oraz słodki poczęstunek. Gmina postanowiła również rozszerzyć 
tematykę Tygodnia i wspólnie z Komendą Miejską Policji w Kątach Wrocławskich zor-
ganizowała spotkania w szkołach poświęcone zasadom bezpiecznego poruszania się 
w drodze do szkoły i domu. 

Organizacja transportu publicznego to jedno z najważniej-
szych zadań, jakie stawia przed sobą Gmina Kąty Wrocław-
skie. Władze Gminy mają świadomość, jak wielu mieszkań-
ców dojeżdża do pracy i szkoły we Wrocławiu a z drugiej 
strony jak ważna jest możliwość sprawnego przemiesz-
czania się po terenie samej Gminy. Dodatkowo organiza-
torzy komunikacji gminnej znają korzyści tej formy trans-
portu: mniejsze wydzielenie CO2 i innych zanieczyszczeń, 
mniejsze zagęszczenie pojazdów na drodze, szybszy i bez-
pieczniejszy dojazd do Wrocławia w porównaniu z prze-
jazdem samochodem osobowym.
Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, władze Gminy 
uruchomiły sieć autobusów szkolno-dowozowych, z któ-
rych korzystają dzieci dojeżdżające do szkół oraz dorośli  

potrzebujący dojazdu do Kątów Wrocławskich oraz innych 
ważnych punktów węzłowych, jak stacje PKP w Smolcu 
i Sadowicach Wrocławskich. Ponadto Gmina uruchomiła 
linie aglomeracyjne, łączące miejscowości położone na 
terenie gminy Kąty Wrocławskie z węzłami przesiadko-
wymi we Wrocławiu Nowy Dwór i FAT, umożliwiając kon-
tynuację podróży liniami MPK Wrocław, w tym jazdę na 
wspólnym bilecie.
W 2020 r. Gmina Kąty Wrocławskie dofinansowała  
9 dodatkowych par połączeń pociągów na trasie Wro-
cław Główny – Kąty Wrocławskie z przystankami w Mo-
kronosie Górnym, Smolcu i Sadowicach oraz kursy jed-
nej pary połączeń z Wrocławia do Bielawy, przez Ką-
ty Wrocławskie.

FOT. WS
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Wejdź na stronę  
GOKiS Kąty Wrocławskie 
i wybierz zajęcia
Ciekawostki, nowości i dawne pasje. Powracamy i poruszamy kulturę i sport. Sprawdź co Ci w duszy gra i co jest dedykowane właśnie 
Tobie, Twoim dzieciom, czy rodzinie. Z nami nie możesz się nudzić, a każde popołudnie będzie aktywne, rozwojowe i wypełnione 
dawką dobrej energii. Wypełnij formularz i zapisz się.
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Biała Niedziela
Ponad 100 porad lekarskich udzielono w Kątach Wrocławskich podczas Białej Niedzieli. Chętni mogli poddać się badaniom poziomu 
cukru i cholesterolu, ukrwienia kończyn dolnych, ciśnienia i gęstości kości, zrobić ekg. W ramach imprezy działał także punkt honoro-
wego dawstwa krwi. Ponad 60 osób oddało łącznie 20 litrów krwi.

Sukces młodej sportsmenki
Maria Feldman, 12-letnia mieszkanka Skałki zdobyła tytuł wicemistrza podczas  
Mistrzostw Polski w Ju-Jitsu. Maria startowała w formule NoGi, czyli bez kimon. Z kolei 
w zawodach w formule Gi (w kimonach) zdobyła trzecie miejsce. 

Młoda zawodniczka sporty walki uprawia od 5 lat. Zaczy-
nała od zapasów w Tygrysach Smolec, a od dwóch lat tre-
nuje Ju-Jitsu. – Nie potrafię powiedzieć dlaczego akurat ten 
sport wybrałam, ale sporty walki sprawiają mi największą 
radość – mówi.
Przygotowania do mistrzostw wymagały bardzo dużego wy-
siłku. Maria trenuje 6 dni w tygodniu po 1,5 godziny. Jed-

nak, jak mówi znajduje jeszcze czas na naukę, grę w szachy 
malowanie oraz spotkania z przyjaciółmi.
Maria Feldman ma też kolejne marzenia: wystartować w Pu-
charze Polski i walczyć o Mistrzostwo Świata. Marzy także, 
by Ju-Jitsu stało się dyscypliną olimpijską i by mogła wystar-
tować na olimpiadzie. 
Maria jest stypendystką gminy Kąty Wrocławskie.

Rajd 
klasyków
„Klasyki w Koronie” to kontynuacja ubiegło-
rocznej imprezy „Ratujmy Klasyki”. 

Tym razem miłośnicy starych pojazdów wybrali się na  
60-kilometrowy rajd, ze startem na rynku w Kątach Wro-
cławskich a metą przy Pałacu Krobielowice. Finał imprezy 
zwieńczyła licytacja pięknie odrestaurowanego Komara. 
Wpisowe uczestników rajdu w całości zostało przekazane 
na ratowanie zdrowia Andżeliki. 

FOT. WS
FOT. GF
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Zapraszamy na wino  
z Zachowic
– W wiosce mieszka 580 osób a winnic mamy 4. To najwyższa w Polsce liczba winnic, przypadająca na jednego mieszkańca – z szerokim 
uśmiechem opisuje Zachowice prekursor zachowickiego winiarstwa Mike Whitney, właściciel Winnicy Adoria.

Uprawy winorośli otaczają wioskę. Okoliczne pagórki po-
przecinane są równymi rzędami krzewów. – Znalezienie 
dobrej lokalizacji zajęło mi mnóstwo czasu – zaczyna opo-
wieść Mike Whitney. – Krzewy winorośli najlepiej czują się 
rosnąc na stoku a pierwsze pagórki, wyjeżdżając z Wrocła-
wia, znalazłem właśnie w Zachowicach. Wkraczając mię-
dzy krzewy, obwieszone o tej porze roku dorodnymi gro-
nami, można odnieść wrażenie przeniesienia się do połu-
dniowej części Europy. Mike nie lubi jednak tego porówna-
nia. – Warunki klimatyczne do uprawy winorośli są na Dol-
nym Śląsku bardzo dobre – tłumaczy. – Mamy tu najdłuż-
szy w Polsce okres wegetacyjny. Największą liczbę godzin 
słonecznych w roku. I kochamy to robić – dodaje – a wino-
rośl się odwdzięcza. 
Adoria jest najstarszą zachowicką winnicą. Założona zosta-
ła 12 lat temu. W międzyczasie powstały trzy kolejne: An-
ny i Janusza Terleckich oraz Wiesława Maślankowskiego. 
To łącznie blisko 10 tysięcy krzewów. – Oczywiście, że mu-
simy uprawiać takie odmiany, które są najbardziej odpo-
wiednie dla klimatu środkowej Europy – mówią winiarze. 
– Stąd nasz wybór padł na odmiany riesling, chardonnay, 

pinot noir i dornfelder oraz bacchus. – Pierwsze trzy nale-
żą do grona najczęściej uprawianych odmian winorośli na 
świecie – tłumaczy Mike. Powstają z nich szlachetne, roz-
poznawalne i lubiane przez smakoszy wina trunki – dodaje. 
Jednak, żeby wino powstało potrzeba najpierw wiele, cięż-
kiej pracy. – Winnica wymaga doglądania i pracy przez więk-
szą część roku – podkreślają zgodnie winiarze. – Jeszcze zi-
mą przycinamy krzewy. Trzeba to robić powoli, precyzyjnie, 
z namysłem. Źle przycięty krzew nie obrodzi – tłumaczą. Wio-
sną trzeba przejrzeć winorośl, czy dobrze przetrwała chło-
dy, urwać dzikie pędy ponaciągać druty, odnowić uszkodzo-
ne słupy, przejrzeć i przygotować sprzęt, zamówić nawozy. 
Lista zajęć zda się nie mieć końca. Lato to czas przycinania 
wybujałych pędów i nadmiernych liści. Trzeba to robić kil-
kakrotnie w ciągu jednego sezonu. Większość prac wykonu-
je się ręcznie a to wymaga siły i wytrwałości. Mocnych rąk 
i pleców. – Tym bardziej, że pracuje się zarówno w zimniej-
sze dni, jak i w upalne. Praca musi być zrobiona – tłumaczą.
Kulminacja, najważniejszy moment to oczywiście zbiory, 
na Dolnym Śląsku przypadające na październik. Wcześniej 
trzeba stoczyć jeszcze najważniejszą wojnę, z najgroźniej-

szym przeciwnikiem, czyli ze… szpakami. Terminologia mi-
litarna jest jak najbardziej adekwatna bowiem winiarze do 
swoich bojów wytaczają… armaty. Słychać je w całej okolicy. 
Szczególnie nad ranem i wieczorem nad wsią rozlegają się 
niskie, głębokie odgłosy huków. – Musimy – mówią zgodnie 
Mike, Janusz i Wiesław. – Szpaki potrafią ogołocić w ciągu 
jednego wieczoru hektar upraw. Tym bardziej, że o tej po-
rze roku nie mają w okolicy większego przysmaku – wyja-
śniają. – Najprzyjemniejszy jest moment tłoczenia owoców 
– dodaje jeszcze Wiesław. – Prasa się kręci. Spod niej wypły-
wa złocisty, pachnący sok. Potem purpurowy, ze złocisty-
mi refleksami. Czysta przyjemność. I wielka radość – mówi.
Winiarze z wielką pasją opowiadają o swojej pracy. – Za-
ryzykowaliśmy i nie żałujemy – twierdzą a Wiesław doda-
je – dla mnie praca winnicy to odskocznia od ciągle prowa-
dzonej pracy zawodowej. Zapraszamy do Zachowic, miło-
śników wina i tych, którzy choć na chwilę chcieliby trafić do 
niezwykłego świata winorośli – zaprasza.
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