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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
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tel. 695 385 509

/,*27$ZLHĞVSRZLWD
WDMHPQLFą F],
/LJRWDWRQLHZLHONDZLHĞZJPLQLH
.RE\OD*yUD6ąSU]\QDMPQLHMGZDSR
ZRG\E\ZáDĞQLHZW\PURNXZVSRPQLHü

.20,1.,

3,(&(.8&+1,(.$)/2:(
*5,//(

352-(.7<0217$ĩ
635=('$ĩ

ZZZNRPLQNLWRPHNSO

RWHMPDORZQLF]HMPLHMVFRZRĞFL7\P
QDMZDĪQLHMV]\PMHVWVHWQDURF]QLFD
RG]\VNDQLDSU]H]3ROVNĊQLHSRGOHJáR
ĞFLDZLąĪHVLĊRQD]VHWQąURF]QLFą
Z\EXFKX3RZVWDQLD:LHONRSROVNLH
JR:áDĞQLHZ/LJRFLHUR]HJUDáDVLĊ
QDMZLĊNV]DQDW\PRGFLQNXIURQWXEL
WZD]Z\FLĊVNDGODSRZVWDĔFyZ2W\P
KLVWRU\F]Q\PZ\GDU]HQLXQLHEDZHP
EĊG]LHP\SLVDüZLĊFHMERZLHPSRG
NRQLHFF]HUZFDRGEĊG]LHVLĊLQVFHQL
]DFMDWHMZLHONLHMELWZ\
DokoĔczenie na str. 6
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DokoĔczenie ze str. 1.

5ROQLF\PDMąĪDO
8FKZDáDZVSUDZLH]PLDQZSOD
QLHPLHMVFRZHJR]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJR]RVWDáDSRGMĊWDMXĪ
ZURNX5ROQLF\PDMąĪDOĪHQLNW
QLHSRLQIRUPRZDáLFKZF]HĞQLHMĪH
QDVWąSLá\WDNGXĪH]PLDQ\ZLĊNV]RĞFL
]QLFKQLHSRGREDVLĊWRFRÄZ\U\VR
ZDá´SURMHNWDQW=QDF]QDF]ĊĞüRVyE
GRPDJDáDVLĊZLĊFSRZURWXGRVWDQX
SLHUZRWQHJR1LHMHVWWRMHGQDNWDNLH
SURVWHSRQLHZDĪE\ZUyFLüGRWHJR
FRE\áR GRVWXGLXPXZDUXQNRZDĔ 
QDOHĪDáRE\RGQRZDSU]HMĞüSU]H]
ZV]\VWNLHSURFHGXU\DWR]QyZPR
JáRE\WUZDüáDGQ\FKNLONDODW
2F]\ZLĞFLH]PLDQ\MDNLHQDQLyVá
SURMHNWDQWQLHGODZV]\VWNLFKE\á\E\
]áHQRZ\SODQXFLHV]\áE\RVRE\NWyUH
P\ĞOąRW\PDE\SRG]LHOLüVZRMHG]LDá
NLLVSU]HGDüMHSROHSV]HMFHQLH:SU]\SDGNXPLHV]NDĔFyZ
NWyU\FKG]LDáNLR]QDF]RQHE\á\MDNR]DJURGRZHWHĪQLFE\
VLĊQLH]PLHQLáR
1DMEDUG]LHMMHGQDNXFLHUSLHOLE\UROQLF\NWyU\FKG]LDáNL]RVWDá\

Menager ds. obsãugi klienta kluczowego

Posiada:
 8PLHMĊWQRĞüSRGHMPRZDQLDGHF\]MLZ]DNUHVLHSRZLHU]RQ\FK]DGDĔ
 8PLHMĊWQRĞüEDUG]RGREUHMRUJDQL]DFMLSUDF\
 8PLHMĊWQRĞüREVáXJLSURJUDPyZ06:RUGL06([FHO
 8PLHMĊWQRĞüSUDF\Z]HVSROH
 8PLHMĊWQRĞüSU]\JRWRZ\ZDQLDUDSRUWyZDQDOL]SLVP
 'RĞZLDGF]HQLHZEUDQĪ\¿QDQVRZHM QSEDQNRZRĞü
 'RĞZLDGF]HQLHQDDGHNZDWQ\PVWDQRZLVNX

&9SURVLP\NLHURZDüQDDGUHVPHLORZ\ELXUR#NLNVFSO
Osoby zainteresowane ofertą pracy i speániające kryteria okreĞlone w wymaganiach prosimy o przesáanie
dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz z nastĊpującą klauzulą:
•

•

WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK Sp. z o.o.S.K z siedzibą
w Ostrzeszowie w celu przeprowadzenia niniejszego postĊpowania rekrutacyjnego na stanowisko
Menager ds. obsáugi klienta kluczowego. PrzyjmujĊ do wiadomoĞci, Īe wyraĪenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbĊdne w celu rozpatrzenia zgáoszenia w toku rekrutacji.
WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK Sp. z o.o.S.K z siedzibą
w Ostrzeszowie w celu przeprowadzenia innych przyszáych postĊpowaĔ rekrutacyjnych w KIK Sp.
z o.o..SK., w szczególnoĞci postĊpowaĔ rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko
zbliĪone. PrzyjmujĊ do wiadomoĞci, Īe zostaáem poinformowany, Īe wyraĪenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbĊdne w celu wziĊcia mojego zgáoszenia pod uwagĊ
w innych przyszáych procesach rekrutacyjnych.

Ponadto informujemy, Īe:
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób ¿zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepáywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie
danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostĊpnionych w celu przeprowadzenia
postĊpowania rekrutacyjnego jest KIK Sp. z o.o.S.K z siedzibą w Ostrzeszowie pod adresem ul. Sportowa
6a, wpisana do rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pani/Pana dane osobowe bĊdą
przetwarzane przez okres niezbĊdny do przeprowadzenia postĊpowania rekrutacyjnego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostĊpnionych w celu przeprowadzenia postĊpowania
rekrutacyjnego przysáuguje Pani/Panu prawo dostĊpu do treĞci danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usuniĊcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz prawo do Īądania przeniesienia danych.

pozwala naprowadzenie dziaáalnoĞci, ale wydaje mi siĊ, Īe jest
on nie do koĔca zgodny z prawem i wojewoda moĪe go w kaĪdej chwili odrzuciü. Po co, po raz kolejny, odkáadaü ten temat,
zróbmy to, co mamy do zrobienia, dzisiaj - SU]HNRQ\ZDáUDGQ\
1LHZV]\VF\MHGQDNE\OLWHJRVDPHJR]GDQLD-RDQQD
%OHZąVNDVWZLHUG]LáDĪHOHSLHMEĊG]LHMHĞOLUDGQLMHV]F]HUD]
VSRNRMQLHSU]HP\ĞOąWHPDWL]DMPąVLĊQLP
QDQDVWĊSQ\FKREUDGDFK

:LQDVWXGLXP"

Szukamy kogoĞ, kto jest:
 .RPXQLNDW\ZQ\
 6\VWHPDW\F]Q\
 6XPLHQQ\

JeĞli pasujesz do opisu, to moĪesz liczyü na:
 8PRZĊRSUDFĊQDFLHNDZ\FKZDUXQNDFK
 0RĪOLZRĞüUR]ZRMX]DZRGRZHJRV]NROHQLDNXUV\FRW\ONRZ\P\ĞOLV]
 8F]HVWQLF]HQLHZUyĪQ\FKSURMHNWDFKJUXS\.,.
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SU]HNV]WDáFRQH]]DJURGRZRPLHV]NDQLRZ\FKQDW\SRZRPLHV]
NDQLRZH2ND]XMHVLĊĪHWDNLHRVRE\PRJąPLHüZSU]\V]áRĞFL
SUREOHP]UR]EXGRZąVZRLFKJRVSRGDUVWZ3UDZR]DNáDGD
ERZLHPPRGHUQL]RZDQLHLUHPRQWRZDQLHEXG\QNyZDOHNLHG\
NWyU\Ğ]UROQLNyZFKFLDáE\Z\EXGRZDüFRĞQRZHJRPyJáE\
SRMDZLüVLĊNáRSRWERZHGáXJSURMHNWXQDG]LDáFHPLHV]NDQLR
ZHMSRZLHU]FKQLD]DEXGRZDĔQLHPRĪHSU]HNURF]\ü7R
ZáDĞQLHFLRVWDWQLSU]\E\OLQDVHVMĊQDNWyUHMPLDáRRGE\üVLĊ
JáRVRZDQLHZVSUDZLH]DWZLHUG]HQLDSODQX=DF]ĊWRMHGQDN
G\ZDJRZDüQDGW\PF]\QLHSU]HFLąJQąüVSUDZ\ZF]DVLHER
REHFQ\QDVDOLSURMHNWDQW]DSURSRQRZDáQDQLHVLHQLHQDSODQ
GZyFKQRZ\FKSXQNWyZ-DNX]QDáE\á\E\RQHNRU]\VWQHGOD
UROQLNyZ1LHFKRG]LáRMHGQDNRMDNLHĞNOXF]RZH]PLDQ\3RQDGWR
QLNWQLHGDMHJZDUDQFMLĪHZRMHZRGDLFKQLHZ\NUHĞOL2SLQLH
UDGQ\FKE\á\SRG]LHORQHMHGQLFKFLHOLDE\QLHZSURZDG]Dü
QRZ\FK]PLDQLJáRVRZDüQDGXFKZDáąLQQLZROHOLRGáRĪ\üMą
QDSyĨQLHMV]\WHUPLQ

3RFRSRUD]NROHMQ\
RGNáDGDüWHQWHPDW
PaĔstwo wiecie doskonale, co ja sądzĊ o tym planie - PyZLá
SU]HZRGQLF]ąF\.DURO.RQDUVNLOwszem, jeden z punktów

3RPLPRĪHUROQLF\PRJOL]áRĪ\üZVW\F]
QLXZQLRVNL]XZDJDPLGRSODQXZLĊNV]RĞü
]QLFKLWDNRGU]XFRQR
5DGQD7HUHVD2NRĔX]QDáDĪHVWDáRVLĊ
WDNERE\á\RQHQLHVSyMQH]HVWXGLXP
Ta uchwaáa nie powinna w ogóle przejĞü.
Wielu z nas nie wiedziaáo, co to jest w ogóle
studium. Nikt nie powiedziaá nam, co siĊ bĊdzie dziaáo w przyszáoĞci z naszymi nieruchomoĞciami, jeĞli uchwaáa w sprawie studium
zostanie podjĊta. Jest szereg niejasnoĞci, nie
strzelajmy sobie w kolano.
2VWDWHF]QLHQLHJáRVRZDQRQDGXFKZDáą
GRW\F]ąFąSODQXWDN]GHF\GRZDáDZLĊNV]RĞü
UDG\1LHVSRGREDáRVLĊWRUROQLNRPNWyU]\
P\ĞOHOLĪHVSUDZD]RVWDQLHGH¿QLW\ZQLH]D
PNQLĊWDQDVHVMLLUDGQLRGU]XFąXFKZDáĊ&]\WDNE\VLĊVWDáR"
1LHZLDGRPR

1LHGDVLĊZV]\VWNLFKXV]F]ĊĞOLZLü
*áRV]DEUDáUyZQLHĪ-y]HI:LONRV]:áRGDU]'RUXFKRZD
SU]HNRQ\ZDáĪHQLHGDVLĊXV]F]ĊĞOLZLüZV]\VWNLFKPLHV]NDĔ
FyZERNDĪG\PDLQQHRF]HNLZDQLDZREHFWHJRSODQXLQLJG\
QLHEĊG]LHWDNĪHZV]\VF\EĊGą]DGRZROHQL=DSURSRQRZDá
UyZQLHĪDE\Z\VWąSLüGR:LHONRSROVNLHJR2ĞURGND.V]WDáFHQLD
6áXĪE6DPRU]ąGRZ\FK]SURĞEąRRSLQLĊQDWHPDWSODQX:yMW
QLH]JRG]LáVLĊUyZQLHĪ]Z\SRZLHG]LąUDGQHM2NRĔWáXPDF]ąF
ĪHVWXGLXPQLHE\áRURELRQHSRWRĪHE\NRPXĞXWUXGQLDüĪ\FLH
'RGDáĪHSRSU]HGQLDUDGDSUDFRZDáDQDGQLPNLONDODW

:yMWNRQWUDUROQLN
6áRZDWHUR]ZĞFLHF]\á\MHGQHJR]PLHV]NDĔFyZ
- Nie chcieliĞcie nam niczego utrudniaü? 70% osób jest
niezadowolonych z tego planu. Ja widzĊ, Īe juĪ dzisiaj powinny
byü naniesione poprawki. Dlaczego od razu nie wyjaĞniliĞcie
ludziom, o co w tym wszystkim chodzi? OdwoáujĊ siĊ juĪ czwarty
raz! Sąsiednia dziaáka od samego początku uznana jest jako
przemysáowa, i to jest ciekawe, to juĪ wedáug mnie korupcja PyZLáZ]EXU]RQ\PĊĪF]\]QD
-y]HI:LONRV]VWZLHUG]LáĪHWRE]GXU\3DGáRZLHOH
SU]\NU\FKVáyZ2EHFQLQDVDOLSLHUZV]\UD]ZLG]LHOL
JRWDN]GHQHUZRZDQHJR
 Jest pan powaĪnym czáowiekiem? WątpiĊ w to,
bo caáe pana Īycie wskazuje na to, Īe pan nie jest
powaĪny - VNRPHQWRZDáZ\SRZLHGĨUROQLND
0ĊĪF]\]QDQLHGDáMHGQDN]DZ\JUDQąSRGV]HGá
GR:LONRV]D]PDSNDPLĪHE\XGRZRGQLüVZRMąUDFMĊ
Panie wójcie, pan mnie za kartoÀa uwaĪa czy
co? Ja mam dziaákĊ 458, a dziaáka 459 uznana jest
za przemysáową. Wszystko przez urbanistĊ, który te
zmiany wprowadza, i wy go nie zwolnicie, tylko go
trzymacie. WnoszĊ zaĪalenie do wojewody, to nie
są Īarty, nie mam zamiaru dáuĪej siĊ denerwowaü VNZLWRZDáUROQLN

=DWHQSODQSRZLQQ\SROHFLHüJáRZ\
=VDOLSDGá\UyZQLHĪVáRZDĪH]DWDNVNRQVWUX
RZDQ\SODQSRZLQQ\SROHFLHüJáRZ\
0LHV]NDĔF\XZDĪDMąĪHMHVWGRQLF]HJRLQLH
GDVLĊZQLPQLFSRSUDZLüERVWXGLXPZV]\VWNLH
JR]DEUDQLD
5ROQLNRPSR]RVWDMHWHUD]F]HNDüQDRVWDWHF]Qą
GHF\]MĊUDGQ\FKZWHMVSUDZLH
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