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W listopadzie 1918 roku, po 123 latach Polska odzy-
skała niepodległość. W 100-lecie tego wydarzenia 
w Gminie Kąty Wrocławskie zorganizowano szereg 
wydarzeń upamiętniających ten ważny czas. 
Główne obchody w Kątach Wrocławskich roz-
poczęły się w niedzielę 11 listopada uroczystą 
mszą święta za Ojczyznę w kościele parafialnym. 
Następnie uczestnicy przeszli pochodem przy 
wtórze Orkiestry i Chóru Smolec Cantans do 
kąteckiego Rynku. Uroczystemu odśpiewaniu 
hymnu towarzyszyło wciągnięcie flagi Polski na 
maszt przez harcerza z ZHP w Kątach Wr. Dele-
gacje i  przedstawiciele pocztów sztandarowych 
złożyli kwiaty pod pomnikiem, przy którym wartę 
honorową wystawił 31. Batalion Radiotechniczny 
z Wrocławia.
W kolejnej części ustępujący burmistrz Anto-
ni Kopeć wręczył medale pamiątkowe osobom 
zasłużonym dla miasta i gminy Kąty Wrocław-
skie. Program artystyczny poświęcony drodze 
ku niepodległości Polski został przygotowany 
przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 
2  w  Kątach Wr. oraz w Sadkowie. Piękny występ 
przygotowali również wychowankowie Stowa-

rzyszenia Krzyś – Byś kolorowo żył. Duże brawa 
otrzymał Chór Sołtysów Dyszkant. Jak zwykle nie 
zawiódł odbiorców Zespół Muzyki Polskiej Moko-
sza, który zaprezentował tradycyjne pieśni pol-
skie. Artystki Teatru Wielkiego z Łodzi zaśpiewały 
najbardziej znanie pieśni i arie polskich kompozy-
torów, m.in. takich jak Stanisław Moniuszko, Stani-
sław Niewiadomski,  Jan Stefani i Fryderyk Chopin 
w programie pt. „O Polskę właśnie”. Po zmierzchu 
na frontowej ścianie budynku ratusza zaprezento-
wano pokaz iluminacji świetlnej.
Występom artystycznym towarzyszyły warsztaty 
dla dzieci zorganizowane przez GOKiS Kąty Wro-
cławskie, w czasie których można było przygoto-
wać niepodległościowy kotylion lub flagę. Zgro-
madzeni na rynku zatańczyli najbardziej znany 
taniec polski – polonez. Nadleśnictwo Miękinia 
w swoim namiocie przeprowadziło wiele zabaw 
i konkursów o charakterze przyrodniczym. Za 
sprawą leśników możliwa była przejażdżka elek-
trycznym samochodem. Żołnierze z  31. Batalionu 
Radiotechnicznego z Wrocławia serwowali gro-
chówkę i grillowaną kiełbasę, wielbiciele milita-
riów mogli obejrzeć sprzęt wojskowy. W urzędo-

wym namiocie po odpowiedzi na proste pytanie 
można było otrzymać niepodległościowy gadżet. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Zie-
mi Kąckiej opowiadali m.in. o historii naszej gmi-
ny. Organizatorzy przygotowali również balony 
w barwach narodowych oraz fotobudkę.
Wszystkim uczestnikom wspólnego świętowania 
dziękujemy za tak liczne przybycie.
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Wyjątkowa rocznica

Otwarcia sesji dokonał radny senior Wojciech 
Wójcik, który przywitał wszystkich zebranych 
i  przedstawił porządek obrad. Przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej Małgorzata Wuj-
ciów wręczyła nowym radnym zaświadczenia 
o ich wyborze. Następnie odbyło się uroczyste 
zaprzysiężenie i radni elekci złożyli ślubowanie. 

W tajnym głosowaniu radni wybrali Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. 
Funkcję tę objął Grzegorz Pacyna.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Mał-
gorzata Wujciów wręczyła Łukaszowi Zbroszczyko-
wi zaświadczenie o wyborze na burmistrza, który 
następnie złożył uroczyste ślubowanie. Ustępujący 

burmistrz przekazał burmistrzowi 
Łukaszowi Zbroszczykowi symbo-
liczny klucz do miasta i życzenia po-
wodzenia w sprawowaniu urzędu. 
Burmistrz Łukasz Zbroszczyk podzię-
kował wyborcom za wybór i  liczne 
głosy poparcia. Nowo wybranym 
radnym pogratulował wyboru. Wy-
raził również nadzieję na współpracę 
dla dobra mieszkańców. 
Po gratulacjach dla burmistrza Łu-
kasza Zbroszczyka i przewodniczą-
cego RM Grzegorza Pacyny nastąpi-
ło zakończenie spotkania.
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SESJA INAUGURACYJNA RADY MIEJSKIEJ

 
 

KWW AKTYWNY 
SAMORZĄD Łukasz 

Zbroszczyk 
- 10 mandatów
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Kopcia NASZA 
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DOBRO 

- 8 mandatów
 

 
 
KW Prawo 

i Sprawiedliwość 
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Rada Miejska w Kątach Wrocławskich 

2018-2023
 

20 listopada 2018 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy odbyła się inauguracyjna se-
sja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. Głównym celem pierwszej sesji VIII kadencji było 
ukonstytuowanie się nowej Rady Miejskiej oraz zaprzysiężenie burmistrza.

Skład Rady Miejskiej 2018-2023:
Krzysztof Bujak
Beata Czuchrowska
Danuta Drożdż
Gabriela Feldman
Tomasz Giniewski
Anna Herbut
Grzegorz Kołcz
Antoni Kopeć
Sebastian Kotlarz
Wanda Laszczyńska
Katarzyna Łapińska-Szymańska
Grzegorz Mitek
Jerzy Osiński
Grzegorz Pacyna
Czesław Pudlik
Katarzyna Sebzda-Sztul
Anna Skórczak
Dorota Smak
Piotr Sobko
Jarosław Wojciechowski
Wojciech Wójcik
* 1 grudnia br. zastępcą burmistrza zostanie Katarzy-
na Łapińska-Szymańska. Po rezygnacji z mandatu 
radnej do Rady Miejskiej wejdzie kolejna osoba z listy.
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Szanowni Państwo.
Gdy w dniu 29 października 1998 roku składałem uroczystą przysięgę obej-
mując funkcję burmistrza Miasta i Gminy wiedziałem, że kiedyś nastąpi taki 
dzień, że pracę na tym stanowisku zakończę. 
Patrząc wtedy na dotychczasową historię zmian na tym stanowisku (trzech 
burmistrzów w ciągu 8 lat) nie przypuszczałem, że spotka mnie taki zaszczyt, 
iż będę tę funkcję pełnił aż 20 lat. Byłem wtedy stosunkowo młodym czło-
wiekiem. Miałem za sobą 3,5 roku pracy na stanowisku zastępcy burmistrza. 
To skromne doświadczenie pozwoliło mi jednak z pewną świadomością zda-
wać sobie sprawę, jak odpowiedzialne stanowisko wtedy przyjmuję. Zawsze 
byłem i jestem pasjonatem tego co robię. Przyznaję się jednak, że miałem 
bardzo wiele obaw czy podołam przyjętym na siebie obowiązkom. Było bar-
dzo wiele do zrobienia, a problemów, które przede mną stały – mnóstwo. 
Długo mógłbym w tym miejscu wymieniać sprawy, które wówczas były 
w sferze marzeń mieszkańców. Miałem jednak ogromne szczęście, bo spo-
tkałem na swojej drodze wielu ludzi, podobnie jak ja ogromnie zdetermino-
wanych, aby z tymi problemami do rozwiązania się zmierzyć. 
Pamiętam dokładnie jak wyglądała ulica Wrocławska i 1 Maja oraz kątecki 
rynek. O ulicach na peryferyjnych osiedlach oraz w poszczególnych miej-
scowościach nie wspominając. Była co prawda oczyszczalnia ścieków, lecz 
brakowało kolektorów kanalizacyjnych, które doprowadzałyby do niej ścieki. 
Trzeba było ponadto zakończyć budowę wodociągów, gdyż część miejsco-
wości korzystało wyłącznie z własnych studni. Dwie spośród 36 miejscowości 
nie miały jeszcze oświetlenia. Zadań do wykonania było bardzo wiele, a w ka-
sie gminy pieniędzy niewiele (dochód na 1 mieszkańca ok. 1 tys. zł). Wysokie 
bezrobocie było dodatkowym wyzwaniem. Trzeba było podjąć działania, aby 
stworzyć nowe miejsca pracy. Piszę o tym dlatego, żeby przypomnieć tym, 
którzy wówczas tutaj mieszkali i pokazać młodszemu pokoleniu oraz tym 
z Państwa, którzy zamieszkali u nas niedawno z  jakiego pułapu startowali-
śmy. Dzisiaj po latach czuję ogromną satysfakcję z tego, co udało się zrobić. 
Myślę, że jest to odpowiedni moment, aby wszystkim, którzy mnie przez te 
lata wspierali bardzo podziękować. Rozpocznę od grupy ponad 100 radnych 
pięciu kolejnych kadencji. Bez Was moi drodzy, bez Waszego zrozumienia 
wizji i potrzeby zmian nawet najbardziej zaangażowany burmistrz nic by 

nie zrobił. Dziękuję Wam za zaakceptowanie wielu odważnych projektów 
w uchwalanych uchwałach budżetowych. Dziękuję za udzielane rokrocznie 
absolutorium oraz jak ja to określałem, za okazywane mi zaufanie i „przyja-
zne wsparcie na plecach”. Przez te lata trzeba było podejmować setki, a może 
nawet tysiące bardzo trudnych decyzji. Bez świadomości, że mogę liczyć na 
Wasze wsparcie trudno byłoby w wielu sytuacjach po prostu zaryzykować. 
Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, aby kogoś nie pominąć, lub aby nie po-
mniejszyć jego zasług. Pozwólcie jednak, że osobę przewodniczącego Rady 
Miejskiej dwóch kadencji – Adama Klimczaka jednak przywołam. Jego spo-
kój, życiowe doświadczenie i umiejętność analizowania zdarzeń przyczyniła 
się do wielu sukcesów tej gminy. To w latach, gdy kierował Radą otrzymali-
śmy mnóstwo nagród i wyróżnień. Dziękuję sołtysom i wszystkim zaanga-
żowanym z rad sołeckich i rad osiedli. Bez Waszej pomocy i wsparcia wiele 
zdarzeń, które miały miejsce przez ostatnie lata byłoby po prostu niemoż-
liwe. Aktywność ludzi w organizacjach pozarządowych pozwoliła, że za ich 
pośrednictwem wykonano cały szereg zadań, których nie zrobiłaby samo-
dzielnie gmina. Chcę podziękować strażakom, działaczom sportowym i tym, 
którzy byli zaangażowani w życie kulturalne naszych miejscowości. Dziękuję 
pracownikom oświaty za ich pracę i pomoc przy wdrażaniu tych wszystkich 
reform, których przez lata było aż nadto. 
Przez te minione lata współpracowałem z wieloma ludźmi. Zawsze jest tak 
bez względu jak to ktoś przedstawia,  na sukces składa się praca wielu ludzi. 
Bez moich współpracowników, którzy zrozumieli, że podjęliśmy się służby na 
rzecz mieszkańców nie byłoby tych moich 20 lat na tym stanowisku. Bardzo 
im za codzienną pracę dziękuję. Za nasze uchybienia i niedoskonałości bar-
dzo przepraszam. Przez te lata pracy poznałem wielu ludzi, którzy nie miesz-
kają w naszej gminie, a pracują w wielu instytucjach, bardzo często na eks-
ponowanych stanowiskach. Bez ich bezinteresownej pomocy i wsparcia nie 
byłoby sukcesu Gminy Kąty Wrocławskie. Zawsze, przy każdej okazji im za to 
dziękowałem i czynię to raz jeszcze, bo ta pomoc była ogromna. Nie jestem 
w stanie wymienić wszystkich, którym bardzo wiele zawdzięczam. Przepra-
szam tych, których nie wymieniłem. 

Za wspaniałe 20 lat współpracy bardzo dziękuję

dokończenie na str. 3

Henri Bergson napisał: 
„Istnieć znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nie-
skończenie zmieniać siebie samego”.

To Państwo zdecydowali, że nasza Gmina potrzebuje zmian. Składam ser-
deczne podziękowania tym wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy za-
równo w pierwszej jak i drugiej turze wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie. Ogromne zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście 
jest dla mnie zaszczytem, radością i wielkim zobowiązaniem do wytężonej 
pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Przed nami 5 lat pełne wyzwań i budo-
wania lepszej przyszłości dla nas i dla naszych dzieci. Służąc Wam chciałbym 
kierować się słowami świętego Franciszka z Asyżu:
„Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek”.

Dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się w kampanię wyborczą: 
moim przyjaciołom, znajomym, ale przede wszystkim kandydatkom i kan-
dydatom na radnych z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywny 
Samorząd Łukasz Zbroszczyk oraz naszym sympatyczkom i sympatykom. Re-
zultat tych wyborów pokazał, że taka inicjatywa zrzeszająca ludzi aktywnych 
i twórczych jest przez Państwa oczekiwana. Mam nadzieję, że naszą postawą 
zachęciliśmy Państwa do działalności na rzecz Waszych lokalnych społeczno-
ści. Wszak Aktywny Samorząd to aktywni obywatele i obywatelki! Jesteśmy 
otwarci na współpracę i nowe idee, dlatego zapraszamy do współdziałania 
wszystkich mieszkańców naszej Gminy, niezależnie od wyznawanych poglą-
dów politycznych. 
Na koniec chciałbym Państwu serdecznie podziękować za wszystkie gratula-
cje złożone przez Państwa osobiście, telefonicznie, poprzez pocztę elektro-
niczną i na portalach społecznościowych. 

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Zbroszczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy  
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
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Praca w Świetlicy Środowiskowej
Gmina Kąty Wrocławskie poszukuje opiekunów 
do pracy (umowa zlecenie) z dziećmi i młodzieżą 
w świetlicach  środowiskowych  na terenie Gminy 
Kąty Wrocławskie, w miejscowościach: Strzegano-
wice, Górzyce, Zabrodzie. Wymagane wykształce-
nie pedagogiczne.  
Szczegółowych informacji udzieli Anna Dębicka, 
tel. 71 390 71 57.

L.P TREŚĆ WYKONANIE W ZŁ

1. Dochody ogółem   
a) dochody bieżące   
b) dochody majątkowe

107.601.910,24    
101.618.178,99   

5.983.731,25

2. Wydatki ogółem   
a) wydatki bieżące    
b) wydatki majątkowe

99.732.580,41   
73.215.051,20   
26.517.529,21

3. Deficyt/nadwyżka +7.869.329,83

4. Kredyty, pożyczki 3.148.940,20

5. Kwota długu  23.683.673,26

6. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych 7.854.430,90

7. Wartość inwestycji w toku 25.366.540,60

8. Wartość udziałów gminy 83.070.352,60

9. Wartość środków trwałych 235.543.221,21

10. Wartość wyposażenia 3.114.714,99

11. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie i licencje 908.714,07

Raport o budżecie gminy  
na dzień 30 IX 2018 roku

W dniu 08.11.2018 r. w obecności pracownika Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu 
została odebrana osiemnastowieczna ambona znaj-
dująca się w kościele pw. św. Mikołaja w Pełcznicy. 
W ramach prac ambona została oczyszczona, pod-
dana impregnacji strukturalnej oraz zabezpieczona 
przeciw owadzim szkodnikom drewna. Dokonano 
uzupełnienia brakujących elementów. Całość am-
bony została scalona farbą dobraną kolorystycznie 
i technologicznie do pierwotnej warstwy malarskiej. 
Prace były prowadzone przez konserwatora dzieł 
sztuki Pana Marcina Furykiewicza we Wrocławiu.  
Całkowita wartość prac wyniosła 76 000,00 zł.

Prace przy ambonie mogły być prowadzone dzię-
ki wsparciu finansowemu Gminy Kąty Wrocławskie 
(35  000,00 zł), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków we Wrocławiu (20 000,00 zł) oraz 
Fundacji KGHM Polska Miedź (15 000,00 zł). Pozostałą 
kwotę uzbierali mieszkańcy Kozłowa i Pełcznicy. 

Zakończenie prac konserwatorskich 
ambony w kościele p.w. św. Mikołaja w Pełcznicy

Jesień i zima to okres spoczynku w przyrodzie, naj-
bardziej dogodny do usuwania drzew, które stano-
wią zagrożenie dla otoczenia lub nie cieszą już wła-
ścicieli nieruchomości, gdyż utraciły walory ozdobne. 
Czasem drzewa ograniczają planowane zagospoda-
rowanie terenu lub po prostu  właściciele nierucho-
mości chcą posadzić drzewa bardziej szlachetne. Co 
należy wiedzieć jeśli musimy drzewa usunąć? 
Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się 
do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 
przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolist-

nego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, ro-

binii akacjowej oraz platanu klonolistnego,                                                                                                                                 
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
Jeśli zachodzi konieczność usunięcia drzew o obwo-
dach pni większych niż podano wyżej, należy dopeł-
nić obowiązków określonych w ustawie o ochronie 
przyrody tj. zgłosić zamiar usunięcia drzewa lub 
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzewa. 
Kto zgłasza zamiar usunięcia drzewa? Osoby fizycz-
ne, jeśli usuwanie drzew na gruntach stanowiących 
ich własność nie jest związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, dokonują jedynie zgłoszenia 
do burmistrza. Zgłoszenie musi zawierać imię i na-
zwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, 
z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo 
mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieru-
chomości. 
Kto składa wniosek o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzewa? Osoby prawne, jednostki orga-
nizacyjne oraz osoby fizyczne będące właścicielami 
nieruchomości, na których prowadzona jest działal-
ność gospodarcza, przed przystąpieniem do wycinki 
drzew muszą uzyskać zezwolenie na ich usunięcie, tj. 
decyzję administracyjną wydaną przez burmistrza. 
Opisanych wyżej zasad nie stosuje się do drzew 
rosnących na terenie nieruchomości  wpisanej do 
rejestru zabytków. W tym miejscu przypominamy, 
że ośrodek historyczny miasta Kąty Wrocławskie 
zamknięty w obrębie ulic Mireckiego, Wrocławskiej 
i wokół terenów zielonych, które również podlegają 
ochronie uznany jest za zabytek jako miasto histo-
ryczne i został wpisany do wojewódzkiego rejestru 
zabytków. Organem właściwym do prowadzenia 
ww. spraw na terenie starego miasta jest wojewódzki 
konserwator zabytków. 
Druki wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew oraz zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.katyw-
roclawskie.pl 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zasady usuwania drzew  
– procedury i wyjątki

dokończenie ze str. 2

Za wspaniałe 20 lat współpracy  
bardzo dziękuję

Kończę pewien etap swojego życia. Coś się za-
wsze kiedyś zaczyna i kiedyś kończy. Dla mnie te 
lata pracy dla mojej gminy, mojej małej ojczyzny, 
w  której zamierzam mieszkać do końca swoje-
go życia są czasem, który wspominał będę jako 
wspaniałą samorządową przygodę. Zdaję sobie 
sprawę, że ta praca, którą starałem się wykonywać 
z maksymalnym zaangażowaniem przez 7 dni 
w  tygodniu odbywała się kosztem mojego życia 
rodzinnego. Dziękuję mojej rodzinie za wyrozu-
miałość i wsparcie bez którego pełnienie tej funk-
cji nie byłoby możliwe. 
Za sprawą Państwa decyzji, którą bardzo szanuję, 
wyrażoną w ostatnich wyborach sprawy tej gminy 
przekazuję moim następcom. Pełnienie tej funk-
cji to zaszczyt, ale i obowiązek oraz ciężka praca. 
Świat idzie do przodu. Wyzwań przed nimi wiele. 
Jestem jednak przekonany, że nowe spojrzenie 

poparte zaangażowaniem i ciężką pracą spowo-
duje, że nasza gmina będzie się nadal rozwijać. 
To  nasze wspólne dobro, nasza samorządowa 
wspólnota na to zasługuje. Życzę im dużo cierpli-
wości i umiejętności racjonalnego wyboru priory-
tetów oraz konsekwencji przy realizacji obranych 
celów. Z  całą pewnością zadań do wykonania 
będzie więcej niż możliwości ich realizacji. Ludzie 
mają mieć prawo wytyczania daleko wybiegają-
cych w przyszłość planów. Zadaniem rządzących 
jest to, by zrobić wszystko, żeby dużą część tych 
marzeń zrealizować. Życzę Wam dużo zdrowia 
i życzliwych ludzi na swojej drodze. Życzę byście 
za kilka lat, kiedy spojrzycie wstecz, mieli poczu-
cie dobrze wykonanych obowiązków, które będą 
poparte opinią mieszkańców. Gmina Kąty Wro-
cławskie na to zasługuje.

Antoni Kopeć
były burmistrz MiG Kąty Wr.
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Lp. Nazwa inwestycji Opis inwestycji
1 Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. 1 Maja w Kątach 

Wrocławskich
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej typu SDK (system dyscyplinują-
cy kierowców) w drodze wojewódzkiej nr 346 (ul. 1 Maja) w Kątach Wrocławskich przy SP 1.

2 Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w Kątach 
Wrocławskich

Zadanie obejmuje przedłużenie odcinka drogi na ul. Janusza Korczaka – II etap drogi łączącej ul. 1 Maja z łącznikiem 
drogowym ul. Nowowiejskiej do siedziby ZOJO i GOPS. 

3 Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich Zadanie obejmuje wykonanie w 2018 r. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Droga ma długość ok. 60 mb (od ul. Wrocławskiej do budynku z przejściem do Rynku).

4 Budowa drogi w m. Cesarzowice Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem od drogi powiatowej do drogi wewnętrznej 
w celu umożliwienia dojazdu właścicielom posesji w nr 2C i 2D w Cesarzowicach. 

5 Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich Zadanie obejmuje budowę drogi w ul. Legionów w Kątach Wrocławskich. Wykonano część kanalizacji deszczowej 
oraz roboty drogowe. Pozostał do wykonania zbiornik wód opadowych wraz z przepompownią. 

6 Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów 
pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejo-
wego – Mokronos Górny – budowa parkingu

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, 
wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. Zadanie uzyskało dofi-
nansowanie  w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

7 Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich – II etap Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni od budynku dawnego kościoła ewangelickiego do wschodniej pierzei 
rynku wraz z budową niezbędnej kanalizacji deszczowej, fontanny wraz infrastrukturą podziemną, oraz dwóch 
podziemnych zbiorników na odpady.

8 Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelic-
kiego

Zadanie obejmuje przebudowę budynku dawnego kościoła ewangelickiego z jego adaptacją na bibliotekę wraz 
z utrzymaniem Regionalnej Izby Pamięci oraz zagospodarowanie terenu rynku pomiędzy budynkiem Ratusza, 
a budynkiem kościoła ewangelickiego i położoną w tym obszarze kanalizację deszczową. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu RPO WD na lata 2014-2020.

9 Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie

Zakupiona została działka pod budowę szkoły w Krzeptowie. W oparciu o wybraną w konkursie koncepcję zostanie 
zlecona dokumentacja projektowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z salą gimnastyczną, infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu.

10 Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowa-
dzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycz-
nym w Sadkowie

Zadanie jest kontynuacją inwestycji przewidzianej na lata 2017, 2018 i 2019. Zakończono budowę nowej części 
szkoły, trwają roboty związane z budową sali gimnastycznej, i prace związane z przebudową istniejącego budynku 
szkoły. 

11 Budowa kanalizacji sanitarnej południe gminy– wykonanie 
projektu

Zadanie obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach 
Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice, Gniechowice, Zachowice, Czerńczyce, Kilianów, Kamionna, a także dla 
miejscowości Nowa Wieś Kącka oraz Pełcznica. Docelowym odbiornikiem ścieków jest oczyszczalnia w Jurczycach. 

12 Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – kontynuacja Zadanie obejmie budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Dolny. 
Ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do systemu kanalizacyjnego Wrocławia w kierunku ulicy Mokronowskiej. 
W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabro-
dzie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. 

13 Rewitalizacja parku na terenie gminy w m. Pietrzykowice Zakres prac obejmuje wykonanie bramy wejściowej, utwardzenia terenu przy wejściu, ścieżki edukacyjnej, alejek 
parkowych wraz z małą architekturą, punktu widokowego, siłowni zewnętrznej, urządzeń dla dzieci, oświetlenia 
parkowego, wiat, mostków, nasadzeń. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach PRO WD na lata 2014-2020. 

14 Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocław-
skich

Zadanie obejmuje prace przy zieleni, starorzeczu, wykonanie ścieżki zmysłów oraz tablic edukacyjnych w parku. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach PRO WD na lata 2014-2020.  

15 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap 
I oraz rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu 
nawodnego w Smolcu

Zakres prac w parku w Smolcu obejmuje remont linii brzegowej i przepustów oraz remont ruin dawnego dworu 
nawodnego 
Zakres prac w parku w Zabrodziu obejmuje wykonanie ścieżek, oświetlenia wraz z małą architekturą obejmującą 
m.in. urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci, mostków. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach ZIT WROF RPO WD na lata 2014-2020. 

16 Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach 
Wrocławskich – na cele turystyczne

W zakresie inwestycji jest wykonanie parkingu dla samochodów osobowych z zatoką do parkowania autokaru 
i peronem przystankowym, nowych nawierzchni istniejących ścieżek, małej architektury, oświetlenia parkowego. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

17 Budowa świetlic wiejskich we wsiach Kilianów i Kębłowice Zakres obejmuje wykonanie świetlic wiejskich w technologii murowanej.
18 Budowa świetlicy w Pełcznicy Zadanie obejmuje budowę obiektu niepodpiwniczonego, parterowego z poddaszem nieużytkowym w technologii 

tradycyjnej murowanej wraz z zagospodarowaniem terenu. 
19 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa 

w Kątach Wrocławskich
Zadanie w trakcie postępowania przetargowego. Zakres obejmuje remont nawierzchni trawiastej z systemem 
nawodnienia płyty boiska.

20 Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu Zadanie obejmuje remont nawierzchni płyty boiska wraz z wykonaniem systemu nawodnienia. 
21 Projekt przebudowy drogi w ul. Daszyńskiego w Kątach 

Wrocławskich
Zadanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem drogowym oraz wykonaniem nawierzchni 
jezdni i chodnika w ul. Daszyńskiego.

22 Projekt przebudowy dróg w ul. Zwycięstwa, Kościuszki 
i Norwida w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje projekt drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w ul. Zwycięstwa, Kościusz-
ki i Norwida.

23 Projekt Sygnalizacji świetlnej typu SDK w ul. Spółdzielczej 
w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej typu SDK (system dyscyplinujący kierowców) 
w ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich.

24 Budowa oświetlenia drogowego Zadania obejmują budowę oświetlenia z energooszczędnymi oprawami LED:  w Pełcznicy ul. Jaskółcza i Orla i w Sa-
motworze ul. Główna.

25 Projekty oświetlenia drogowego Zadania obejmują projekty oświetlenia z energooszczędnymi oprawami LED.  Kąty Wrocławskie ul. Leśna, Skałka – 
Samotwór pomiędzy miejscowościami w pasie drogi wojewódzkiej nr 362, Pełcznica–Kąty Wrocławskie pomiędzy 
miejscowościami w pasie drogi wojewódzkiej nr 346, Kamionna – od wsi w pasie drogi powiatowej 2002D do drogi 
2000D, Czerńczyce ul. Dębowa, Gniechowice ul. Lipowa, Górzyce ul. Krótka, Kąty Wrocławskie ul. Korczaka, Kębłowi-
ce ul. Zwycięstwa, Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa, Sadków ul. Ogrodowa, Smolec ul. Ogrodowa, ul. Chabrowa, ul. 
Starowiejska, Kąty Wrocławskie, Pełcznica, Sośnica - doświetlenie przejść dla pieszych, Zabrodzie dz. nr 9/2, 7 
Sadków ul. Nasypowa, Smolec ul. Dębowa i ul. Miodowa Smolec ul. Główna, Pietrzykowice ul. Fabryczna

26 Nakładki asfaltowe: Wojtkowice II – dz. 125dr na powierzchni  2106m2 Gniechowice ul. Porzeczkowa (sięgacz) – dz. nr 397/4dr – na powierzchni  
496m2

27 Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, 
gmina Kąty Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zadanie realizowane wraz z Powiatem Wrocławskim. 

28 Przebudowa drogi wojewódzkiej W-362 Stoszyce – Romnów Zadanie realizowane we współpracy z Województwem Dolnośląskim. 

INWESTYCJE GMINNE W TRAKCIE REALIZACJI
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W 2018 roku przeżywamy szczególne wydarzenia, 
które miały miejsce w naszej Ojczyźnie. Należą do 
nich 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości oraz 60. rocznica sakry biskupiej Karola 
Wojtyły. Dodatkowo 40 lat temu podczas konkla-
we kardynałowie po raz pierwszy wybrali Polaka 
na Najwyższego Pasterza Kościoła Katolickiego.
Włączając się w obchody tych dat, Muzeum 
w  Bielsku Podlaskim, Wydział Katechezy i Szkol-
nictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohi-
czynie oraz Dekanat Bielski zorganizowały XIII 
edycję Międzynarodowego Konkursu Plastyczne-
go „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Konkurs 
ten od ponad dekady przyciąga dzieci i młodzież 
z całej Polski i świata. Uczestnicy mieli za zadanie 
wykonać pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVIII 
Dnia Papieskiego – „Promieniowanie Ojcostwa”.
Cieszy mnie fakt, że uczennica Zuzanna Bieszczad 
z klasy VIIa z parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Ką-
tach Wrocławskich zajęła I miejsce, a Weronika 
Woźniak z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskie-
go w Jaszkotlu z klasy VIIIc otrzymała wyróżnie-
nie. Obie laureatki uczęszczają do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka 
w Kątach Wrocławskich. Młodzi artyści, tworząc 
swoje prace, w różny sposób interpretowali hasło 
Dnia Papieskiego i zdobyli cenne wskazówki pły-
nące z nauki Papieża Polaka.
16 października 2018 roku w siedzibie Muzeum 
w  Bielsku Podlaskim odbył się finał konkursu – 
ogłoszenie wyników połączone z otwarciem wy-
stawy nagrodzonych i wyróżnionych prac. W uro-
czystości zakończenia konkursu i wernisażu wziął 
udział biskup drohiczyński, Tadeusz Pikus. 
Na XIII edycję konkursu plastycznego „Święty Jan Pa-
weł II w oczach dziecka” wpłynęło blisko 1,6 tys. prac, 
z czego ponad 50 z innych krajów – Wielkiej Brytanii, 
Białorusi, Austrii, Niemiec, Irlandii, Ukrainy i Rosji.
Prace konkursowe można obejrzeć na stronie: 
www.muzeum.bialystok.pl.
Wyróżnienie, które zdobyły nasze uczennice, jest 
niewątpliwym powodem do dumy dla szkoły, 
parafii, diecezji oraz naszej umiłowanej Ojczyzny. 
Uczennicom i ich rodzicom gratuluję, życząc dal-
szych sukcesów.

Adam Wilczyński – katecheta

Gniechowicki  
Dzwon Wolności

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości miały w gniechowickiej społecz-
ności szczególny charakter. Dwudniowe święto-
wanie pod hasłem „Gniechowicki Dzwon Wol-
ności” rozpoczęło się 10. listopada wieczornicą 
patriotyczną. Oklaskiwano występy uczniów klas 
I i II b z tutejszej Szkoły Podstawowej oraz wspól-
nie śpiewano pieśni patriotyczne. Wieczornica, 
która zgromadziła ok. 170 osób, zakończyła się 
w późnych godzinach wieczornych. Drugi dzień 
obchodów rocznicy odzyskania niepodległo-
ści, 11. listopada, to koncert  chóru „Filomena”, 
scholi „Dzieci Filomenki”, solistów RDZPiT  „Wro-
cław” oraz Zespołu Impuls. Jak zawsze słuchaczy 
zachwyciły dzieci ze scholi, a także występy soli-
stów: Moniki Węgłowskiej, Magdaleny Kuneckiej, 
Wojtka Kotlika czy Bogusławy Solpy. Ostatnim 
utworem koncertu była  „Pieśń Dzwonu Wolno-
ści” wykonana przez Piotra Kuneckiego. Owacjom 
i  gratulacjom nie było końca. Dziękujemy za tak 
piękne uczczenie rocznicy odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości.

Monika Sagan

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających 
się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bole-
sława Kominka w Kątach Wrocławskich jest przy-
jęcie najmłodszych w poczet uczniów. W tym roku 
uroczystość pasowania odbyła się 24 październi-
ka. Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym mo-
mentem życia każdego dziecka. Uczniowie z nie-
cierpliwością czekali na dzień, w którym poprzez 
pasowanie zostaną włączeni do społeczności 
szkolnej. W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pan Antoni Ko-
peć, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Jarosław 
Wojciechowski, Dyrektor Zespołu  Obsługi Jedno-
stek Oświatowych pan Marek Osiński, Dyrektor 
szkoły  pani Lidia Reps, Wicedyrektor szkoły  pani 
Ewa Winnicka, Wicedyrektor szkoły  pani Beata 
Zielińska oraz Rodzice pierwszoklasistów. Uroczy-
stość rozpoczęła się powitaniem wraz z Wycho-
wawcami. 
Ten rok jest czasem szczególnym nie tylko dla 
uczniów klas pierwszych, ale i dla naszej Ojczy-
zny, przypada bowiem setna rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Z tej okazji trze-
cioklasiści przygotowali dla swoich młodszych 
kolegów niezwykłą lekcję historii. Uczniowie 
klas pierwszych wykonywali przygotowane dla 

nich  zadania  oraz prezentowali  krótkie występy 
artystyczne. Po wprowadzeniu sztandaru  nad-
szedł czas ślubowania.  Tekst ślubowania  odczy-
tała p.dyrektor, a następnie  pasowała pierwszo-
klasistów na uczniów naszej szkoły. Wychowawcy 
wręczyli swoim uczniom pamiątkowe dyplomy. 
Uroczystość przygotowały i prowadziły nauczy-
cielki: Iwona Gidzińska i Alicja Łęgocka-Drab oraz 
Katarzyna Szydłowska.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Pasowanie na Ucznia

Niezapomniany dzień

W dniu 08.10.2018 r. gościliśmy w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Smolcu pana Manfreda Däu-
wela wraz z małżonką Rosemarie Däuwel z Nad-
renii-Palatynatu w Niemczech, którzy wręczyli 
nagrody naszym uczniom biorącym udział w  65. 
Konkursie Europejskim „Europa in der Schule” pod 
hasłem: „Pomyśl – na czym opiera się Europa? 
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018”. 
W tym dniu gościlismy również Pana Dyrektora 
Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Marka 
Osińskiego oraz rodziców nagrodzonych uczniów. 
Uczniowie z całej Europy mieli możliwość spraw-
dzenia swoich sił aż w 9 kategoriach tematycz-
nych. Spośród 35 wysłanych prac z naszej szkoły, 
aż 8 z nich zostało wyróżnionych. 
Klasy I-III:
2. MIEJSCE – Urszula Bujoczek
2. MIEJSCE – Filip Bawełkiewicz
Klasy IV-VI:
1. MIEJSCE – Dominika Hewczuk, która otrzyma-
ła również specjalne wyróżnienie z Ministerstwa 
Edukacji w Niemczech.
1. MIEJSCE – praca zespołowa: Julia i Daria Klesz-
czyńskie
2. MIEJSCE – praca zespołowa: Oskar Fedorowicz, 
Kacper Lenartowicz, Michał Kołtuniuk
3. MIEJSCE – praca zespołowa: Viktor Veletnik, To-
biasz Bawełkiewicz
3. MIEJSCE – Natalia Puczyńska
3. MIEJSCE – praca zespołowa: Maria Kubicz, Wik-
toria Koziełek, Marika Węglarz.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy, laureatom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

J. Bawełkiewiecz
A. Puczyńska

„Europa  
in der Schule”
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Szkoła Podstawowa w Małkowicach organizuje 
Gminne Przeglądy Literatury Patriotycznej i Religij-
nej cyklicznie, w tym roku jubileuszową XX edycję 
zorganizowano w Kątach Wrocławskich przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Przez te lata zmieniała się formuła wydarzenia, 
zmieniali się ludzie, zmieniał się repertuar. Ale 
idea patriotyzmu, duch poezji i muzyki oraz at-
mosfera towarzysząca spotkaniom pozostały nie-
zmienne od lat. W tym roku okazją do świętowa-
nia w większym gronie była także setna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wśród zaproszonych gości pojawili się pan bur-
mistrz A. Kopeć, dyrektor ZOJO M.  Osiński, ks. 
proboszcz R. Gromadzki oraz pani dyrektor Domu 
Kultury M.  Wach. Przybył także inicjator pierw-
szych Przeglądów, były nauczyciel w małkowic-
kiej szkole, p. F. Kula.
Występy rozpoczęli uczniowie z Niepublicznego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Jaszkotlu, którzy wprowadzili wszystkich w pod-
niosły nastrój poprzez śpiew patriotycznych pie-

śni. Następnie swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne prezentowali uczniowie ze szkół z naszej 
gminy: Sadkowa, Smolca, Kątów Wrocł., Gniecho-
wic i Małkowic. Wszyscy artyści zaprezentowali nie-
zwykłą wrażliwość, talent i profesjonalizm. 
Tę niezwykłą uroczystość uświetnił swoim recita-
lem śpiewak operowy Mirosław Owczarek, który 
opowiedział o dawniejszych Przeglądach, ponie-
waż był ich gościem specjalnym i często zasiadał 
w jury oceniającym występy. Artysta wspomniał 
także ś.p. Józefa Wiejackiego, rzeźbiarza, którego 
prace zawsze towarzyszyły Przeglądom, a mister-
nie wykonane drewniane medaliony stawały się 
pamiątką po kolejnych spotkaniach z poezją. 
Uwieńczeniem XX Gminnego Przeglądu był jubi-
leuszowy tort nawiązujący do setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości.  

M.W.

Dziękujemy gościom, występującym oraz ich na-
uczycielom i wszystkim, dzięki którym było tak pięk-
nie i uroczyście.

XX Gminny Przegląd Literatury 
Patriotycznej i Religijnej 

Kozłów do hymnu
11 listopada mieszkańcy Kozłowa wzięli udział 
w  Ogólnopolskiej Akcji „Niepodległa do Hymnu” 
i równo o godzinie 12:00 wspólnie odśpiewali 
Mazurek Dąbrowskiego. Uwieńczeniem tego dnia 
było odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz Dębu 
Niepodległości, zasadzonego przez mieszkańców, 
w nawiązaniu do wydarzeń z 1918 roku. Dokład-
nie 100 lat temu nasi przodkowie sadząc dęby, 
świętowali powrót Polski na mapę Europy.

Sołtys Kozłowa Janusz Bronowicki

„Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej”

    
Z głębokim żalem i smutkiem  

przyjęliśmy wiadomość, że odeszła od nas

Ś.P.  Łucja Krokosz
Kierownik Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich

Synowi i bliskim  
składamy wyrazy współczucia

Pracownicy ZGM  
w Kątach Wrocławskich

Z wielkim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Łucji Krokosz
Kierownik Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich

Rodzinie zmarłej 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia w trudnych chwilach
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 

Rada Miejska i pracownicy UMiG

Pani

Alfredzie Hajdamowicz
wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 
 Rada Miejska i pracownicy UMiG

Od 1.10.2018 r. swoją działalność rozpoczął

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt 
Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie. 

Lokal dostosowany jest do potrzeb i możliwości 
dzieci niepełnosprawnych, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
z uwagi na m.in. sprzężony charakter zaburzeń, 

autyzm, zespół Aspergera. 
NTPP Imago jest jednostką oświatową 

zarejestrowaną przez ZOJO.  
Zajęcia są finansowane z subwencji oświatowych. 

Brak opłaty wpisowej, 4-osobowe grupy, 
wykwalifikowana kadra. Zespół Imago składa się 

z pedagogów specjalnych, asystentów, psychologa, 
fizjoterapeuty, neurologopedy, muzyko- i dogo-

terapeuty. Przedszkole działa od pon. do pt. 
w godzinach 7:30-16:30.

Zapewniamy specjalistyczną opiekę,  
terapię oraz edukację w jednym miejscu. 

Rekrutacja trwa cały rok. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
pod nr tel. 513 176 069, 606 320 329

www.facebook.com/przedszkoleimago/ 

W ciepłe, wrześniowe południe uczniowie klasy VI   
ze Szkoły Podstawowej w Sadkowie wraz z paniami 
Urszulą Gaber, Kingą Kalinowską i Alicją Sudoł, wzię-
li udział w pikniku wraz ze starszymi podopiecznymi 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Małkowicach. 
Wspólny, gromki, śpiew, rozmowy o dawnych czasach 
oraz przygotowane przez uczniów i ich rodziców sma-
kołyki, wypełniły całe, kolejne już, spotkanie. 
Ostatnia, razem zaśpiewana piosenka biesiadna oka-
zała się niezwykle wymowna. „Nie zgaśnie tej przy-
jaźni żar, co połączyła nas. Nie pozwolimy, by ją starł 
nieubłagany czas ...”.

„Nie zgaśnie tej 
przyjaźni żar …”
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OGŁOSZENIA

GNIECHOWICE, ul. Lipowa 1
tel. 726 155 766 

restauracja.vera@tlen.pl

ORGANIZUJEMY 
WIGILIE FIRMOWE

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 
NA DANIA ŚWIĄTECZNE

Szczegóły w restauracji i na Facebooku. 
Zapraszamy

Jesteśmy � rmą, która zajmuje się serwisowaniem sprzętu elektronicznego. 
Obecnie dla naszej � rmy ANOVO w Pietrzykowicach poszukujemy: 

BDS – Business Development Specialist 

Jeśli jesteś na początku swojej drogi zawodowej, chciałabyś/łbyś zdobyć 
cenne doświadczenie zawodowe – aplikuj do Nas! 

ANOVO docenia potencjał, zapewnia rozwój osobisty i zawodowy budując indywidualną ścieżkę rozwoju. 

Zależy nam aby kandydat posługiwał się komunikatywnie
językiem angielskim i niemieckim.

Był osobą komunikatywną i otwartą na wyzwania 

    Z a p r a s z a m y ! 

CV można wysłać bezpośrednio: 
Mail: rekrutacja@anovo.com - w tytule maila prosimy wpisać nazwę stanowiska. 
Poczta tradycyjna: Dział HR, Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883)” 

 » Sprzedam grunty rolne, powierzchnia 2,25 ha, obręb 
Pełcznica. Tel. 601 083 470

 » Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wr. Rynek 6, I piętro 
zaprasza

 » Kupię działkę budowlaną w Kątach Wrocławskich, 
tel. 605 660 662

 » Kurs tańca weselnego, Sadków, tel. 500 175 923
 » Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach, tel. 693 066 151 
 » Punkt Poczty Polskiej – wysyłaj listy, paczki, opłaty, 

przekazy pocztowe. Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 20 
(przy Biurze Ubezpieczeń)

 » Pranie dywanów, kanap, aut, sprzątanie, malowanie, 
usługi ogrodnicze. Tel. 535 679 346

 » Sprzedam tanio ziemniaki jadalne białe i czerwone, 
oraz sadzeniaki i buraki pastewne oraz ogórki kiszone, 
cena do uzgodnienia, tel. 71 390 73 20

 » NetFix usługi informatyczne, Kąty Wr., tel. 799 113 262
 » Sprzedam ziemię orną w Małkowicach 5,5 ha.  

Tel. 71 360 57 50, 607 085 065
 » Sprzedam monety polskie z czasu PRL: 100 zł, 200 zł.  

Tel. 71 316 61 23 

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46

OGŁOSZENIA DROBNE
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OGŁOSZENIA
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