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$EVROXWRU\MQD
RF]\ZLVWRĞü
6HVMHDEVROXWRU\MQHF]\OLUR]OLF]D
MąFHEXUPLVWU]yZ ZyMWyZ ]Z\NRQDQLD
EXGĪHWXU]DGNRNRĔF]ąVLĊRGU]XFH
QLHPZQLRVNXRXG]LHOHQLHDEVROXWR

ULXP1LHNLHG\W\ONRRSR]\FMDSRV]XND
ÄG]LXUZFDá\P´DOHMHĞOLQDZHW]DJáR
VXMHSU]HFLZWRLWDNMHVWZPQLHMV]RĞFL
LQDF]HMQLHE\áDE\RSR]\FMą :SU]\
SDGNX5DG\0LHMVNLHMZ0LNVWDFLHQLH
ZFKRG]LáRWRZUDFKXEĊDRGE\ZDMąFD

VLĊF]HUZFDVHVMDSRWZLHUG]LáDWĊ
RF]\ZLVWRĞü&DáDSLĊWQDVWNDUDGQ\FK
JáRVRZDáD]DXG]LHOHQLHPDEVROXWRULXP
1LHPRJáRE\üLQDF]HMVNRUR]DUyZQR
NRPLVMDUHZL]\MQDMDNL5HJLRQDOQD,]ED
2EUDFKXQNRZDZ3R]QDQLXZ\GDá\ZWHM
VSUDZLHRSLQLĊSR]\W\ZQą
:áRGDU]JPLQ\0LNVWDW
+HQU\N=LHOLĔVNLSRGNUHĞOLá
ĪHMHVWWRHIHNWSUDF\ZLHOX
RVyEUDGQ\FKSUDFRZQL
NyZXU]ĊGXLQVW\WXFMLVD
PRU]ąGRZ\FKMDNUyZQLHĪ
SDQLVNDUEQLNNWyUHMZUĊF]\á
NZLDW\

'URJLVWXG]LHQNL
LJDáĊ]LHQDSODFX
]DEDZ
:LQWHUSHODFMDFKUDG
Q\FKSRUD]NROHMQ\SRZUyFLá
WHPDWIDWDOQHJRVWDQXQD
ZLHU]FKQLLSRERF]\GUyJ
SRZLDWRZ\FKZFDáHMJPL

QLHRQDSUDZĊMH]GQLZQLRVNRZDáR
NLONXUDGQ\FK
5DGQD8UV]XOD0LNRáDMF]\N0D
FKRáSURVLáDWHĪR]DEH]SLHF]HQLH]D
SDGQLĊW\FKVWXG]LHQHNNDQDOL]DF\MQ\FK
QDXO3ROQHMRUD]XVXQLĊFLHVXFK\FK
JDáĊ]LQDSODFX]DEDZZ0LNVWDFLH
WydaliĞmy juĪ stosowne zlecenia w sprawie placu zabaw, problem
studzienek równieĪ postaramy siĊ rozwiązaü -PyZLá+=LHOLĔVNLWszystkie
uwagi dotyczące dróg powiatowych,
takĪe tam, gdzie wystĊpują usterki juĪ
po remoncie, zgáosiliĞmy do powiatu
(…) JeĞli chodzi o budowĊ chodnika
i remont drogi powiatowej w Biskupicach, to do ogáoszonych przez gminĊ
i powiat przetargów nikt siĊ nie zgáosiá,
dlatego zostaną one ogáoszone na
nowo. Z tego, co wiem, takĪe policja
záoĪyáa do powiatu pismo, w którym
stwierdza, Īe stan
drogi Kotáów Kaliszkowice
Oáobockie stwarza zagroĪenie
dla ruchu drogowego - GRGDá
EXUPLVWU]
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5DGQL]DWZLHUG]LOLPLQSURMHNWUH
JXODPLQXGRVWDUF]DQLDZRG\LRGSURZD
G]DQLDĞFLHNyZQDWHUHQLHJPLQ\RUD]
]PLDQ\ZUHJXODPLQLHVW\SHQGLXPLP
(ZDU\VWD(VWNRZVNLHJR8G]LHOLOLWDNĪH
]JRG\QDVSU]HGDĪORNDOXPLHV]NDOQHJR
2VWDWQLDXFKZDáDGRW\F]\áDREQL
ĪHQLDR]áRW\FKZ\QDJURG]HQLDGOD
EXUPLVWU]D0LNVWDWXRGOLSFDRER
ZLą]XMHERZLHPQRZHUR]SRU]ąG]HQLH
RNUHĞODMąFHZ\QDJURG]HQLDVDPRU]ą
GRZFyZ3RREQLĪFHSHQVMDEXUPLVWU]D
0LNVWDWXZ\QRVLüEĊG]LH]áEUXWWR
QDFRVNáDGDMąVLĊZ\QDJURG]HQLH]D
VDGQLF]H]áGRGDWHNIXQNF\MQ\
]áGRGDWHNVSHFMDOQ\]á
GRGDWHN]DZLHOROHWQLąSUDFĊ]á
A. àawicka
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DokoĔczenie ze str. 1.
- Przez zaáoĪenie tego terminalu bĊdziemy mieli moĪliwoĞü záoĪenia
o¿ary na potrzeby para¿i bezpoĞrednio na jej konto LQIRUPXMHNV
G]LHNDQ.U]\V]WRI2UG]LQLDN. - Taka moĪliwoĞü istnieje, nie jest to
jednak páacenie za jakąĞ usáugĊ, tylko są to o¿ary na funkcjonowanie
para¿i. Pieniądze poprzez ten terminal wpáywają na konto para¿i, nie
dla ksiĊdza, jak np. pieniądze za odprawiane msze Ğw. MoĪna za od-

prawienie mszy Ğw. takĪe zapáaciü poprzez terminal, lecz wtedy para¿a
wypáaca ksiĊdzu tĊ kwotĊ ze swojego konta.
7HUPLQDOZPLNVWDFNLHMSDUD¿LXUXFKRPLá5HMRQRZ\%DQN6SyáG]LHO
F]\Z/XWXWRZLH
&]\WHJRW\SXSáDWQRĞFL]GRPLQXMąSDUD¿DOQHNRQWRQDUD]LHQLH
E\áE\PWHJR]E\WSHZLHQ6ąG]ĊĪHZLĊNV]RĞüZLHUQ\FKZFLąĪZROLGDü
NVLĊG]XÄFRáDVND´LXVá\V]HüVHUGHF]QHÄ%yJ]DSáDü´
K.J.
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2W\PĪHMHGQD]SDVLHNZ3U]HGERURZLH]DUD
ĪRQDMHVW]JQLOFHPDPHU\NDĔVNLPLQIRUPRZDOLĞP\
ZNZLHWQLRZ\PZQXPHU]HÄ&]2´6\WXDFMDMXĪZWHG\
Z\GDZDáDVLĊáDWZDGRRSDQRZDQLDLWDNWHĪVLĊVWDáR
3RSU]HSURZDG]HQLXQLH]EĊGQ\FKG]LDáDĔLSUR
FHGXU]JRGQ\FK]Z\W\F]Q\PL0LQLVWHUVWZD5ROQLF

WZDL5R]ZRMX:VL3RZLDWRZ\/HNDU]:HWHU\QDULL
Z2VWU]HV]RZLHF]HUZFDXFK\OLáUR]SRU]ąG]HQLH
R]ZDOF]DQLXWHJRV]NRGQLNDFRR]QDF]DĪHSDVLHNL
]QDMGXMąFHVLĊZREV]DU]H]DSRZLHWU]RQ\P]RVWDá\
RF]\V]F]RQHLRGNDĪRQHLVąZROQHRGWHMFKRURE\

DZ\NRQDQDSHUOXVWUDFMDSDVLHN
QLHZ\ND]DáDQRZ\FKRJQLVN]D
UDĪHQLD
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)LUPD.L.6S]RR6.]VLHG]LEąZ2VWU]HV]RZLHSRV]XNXMH
NDQG\GDWNLNDQG\GDWDQDVWDQRZLVNR

7UDJLF]Q\¿QDáXVXZDQLDGU]HZD
DokoĔczenie ze str. 1.
Dlatego ta tragiczna sytuacja nie
wspóágra z misją, jaką speániamy. Tu na
dodatek dotyczy to ochotników, którzy
poĞwiĊcają swój wolny czas, swoje obowiązki, by nieĞü pomoc ludziom. Jestem
pewien, Īe straĪacy z OSP Kobyla Góra

nie przystąpiliby do usuwania drzewa,
gdyby nie mieli absolutnej pewnoĞci,
Īe osoba, którą kilkakrotnie upominali,
opuĞciáa zagroĪone miejsce.
1LHPDZąWSOLZRĞFLĪHQLNWQLHPLDá
]áHMZROLĪHGUXKRZLHSU]\VWąSLOLGRDNFML
SU]HNRQDQLĪHPLHMVFHJG]LHEĊGą

WSZECHģWIAT BEZ TAJEMNIC
AKADEMIA MâODYCH ODKRYWCÓW
CWINT - ZAPRASZA
=DSUDV]DP\G]LHFLLPáRG]LHĪQDF\NOZDUV]WDWyZPDMąF\FKQDFHOX
]DFLHNDZLHQLH.RVPRVHPRUD]ZLHG]ąR]MDZLVNDFK]DFKRG]ąF\FKZPDNUR
LPLNURĞZLHFLH:DUV]WDW\WRF\NOWU]\JRG]LQQ\FKVSRWNDĔRUD]GRGDWNR
Z\FKRWZDUW\FKREVHUZDFMLZLHF]RUQRQRFQ\FK:DUV]WDW\EĊGąSURZDG]RQH
ZGZyFKJUXSDFKZLHNRZ\FKG]LHFL]NODV\V]NRá\SRGVWDZRZHMRUD]
G]LHFL]NODV\LPáRG]LHĪJLPQD]MDOQD
:DUV]WDW\EĊGąREHMPRZDá\WHPDW\NĊ6áRĔFHSODP\SURWXEH
UDQFMHDQDOL]D]PLDQZ\]QDF]DQLHSUĊGNRĞFLZLURZDQLD6áRĔFD]HJDU\
VáRQHF]QHEH]WDMHPQLFNRPSXWHURZDPDSDQLHEDGRPRZHSODQHWDULXP
REVáXJDVSU]ĊWXDVWURQRPLF]QHJRPHFKDQLNDQLHEDZDKDGáR)RXFDXOWD
SODQHW\8NáDGX6áRQHF]QHJRJZLD]GR]ELRU\LRELHNW\ÄJáĊERNLHJRQLHED´
WDMHPQLFHZV]HFKĞZLDWDZLHONLZ\EXFKHZROXFMDJZLD]GQDV]DJDODNW\ND
'URJD0OHF]QDVXSHUQRZHF]DUQHG]LXU\FLHPQDPDWHULDJUDZLWDFMD
3RGF]DVQRFQ\FKREVHUZDFMLEĊG]LHP\REVHUZRZDüJZLD]GR]ELRU\
JURPDG\NXOLVWHLRWZDUWHJZLD]G\]PLHQQHLSRGZyMQHPJáDZLFHJDODNW\NL
SODQHW\-RZLV]6DWXUQ0DUV:HQXV8UDQ1HSWXQ0LĊG]\QDURGRZą
6WDFMĊ.RVPLF]Qą,66ÀDU\,ULGLXP
7(50,1<:$56=7$7Ï:
/,3,(&6,(53,(ē
0,(-6&(&:,173DU]\QyZ.RE\OD*yUD
6]F]HJyá\ZZZFZLQWRUJSOZZZIDFHERRNFRPFZLQWSRODQG
,1)250$&-(3LRWU'XF]PDOSG#HFLVSO

SRZDODüGU]HZRMHVWZROQHRGRVyE
SRVWURQQ\FK$MHGQDNGRV]áRGRWUDJH
GLL]JLQąáF]áRZLHN6SUDZDWUD¿áDGR
3URNXUDWXU\5HMRQRZHMZ2VWU]HV]RZLH
Na razie nie jestem w stanie nic
powiedzieü odnoĞnie ustaleĔ, jakie miaáyby zapaĞüLQIRUPXMHSURNXUDWRU
,UHQHXV].DĨPLHUF]DNCzeka nas
przesáuchanie osób, które byáy na miejscu, prowadziáy te dziaáania. Historia
choroby tego czáowieka znajduje siĊ
w kaliskim szpitalu, wiĊc nie mogĊ dziĞ
o¿cjalnie potwierdziü pojawiających siĊ
informacji o nietrzeĨwoĞci tego mĊĪczyzny. Wiemy na razie, co byáo przyczyną zgonu, natomiast co do uchybieĔ,
dotyczących zabezpieczenia miejsca
tych prac, bĊdĊ mógá siĊ wypowiedzieü
dopiero po przeprowadzeniu Ğledztwa. WáaĞnie ustalenie okolicznoĞci
zdarzenia jest naszym zadaniem. To
jest dopiero początkowe stadium postĊpowania i na razie niewiele wiemy.
5]HF]\ZLĞFLHZLHP\QLHZLHOH
QLHV]F]ĊĞOLZ\ Z\SDGHN WUDJHGLD
ĞPLHUüF]áRZLHND«1LHPDSRGVWDZ
DE\QLHZLHU]\üVáRZRPU]HF]QLND363
ĪHZV]\VWNR]RVWDáR]URELRQH]DEH]
SLHF]RQHĪHNUĊFąF\VLĊPĊĪF]\]QD
ZNRĔFXSRVáXFKDá«$MHGQDN]JLQąá
FK\EDZLĊFQLHZV]\VWNRZ\JOąGDáR
WDNMDNSRZLQQR«0RĪHNWyU\Ğ]SLąW
NLVWUDĪDNyZXVXZDMąF\FKGU]HZR
PyJáF]XZDüW\ONRQDGW\PE\QLNW
QLHZWDUJQąáQDPLHMVFHDNFMLDOHF]\
]DSRELHJáE\QLHV]F]ĊĞFLX"
1DUD]LHSHZQHMHVWW\ONRĪHZVNX
WHNQLHV]F]ĊĞOLZHJRZ\SDGNXĞPLHUü
SRQLyVáOHWQLPĊĪF]\]QD&]\VDP
]DZLQLáF]\ZLQQLVąWDNĪHVWUDĪDF\
SU]HSURZDG]DMąF\DNFMĊ"2GSRZLHGĨ
QDWHS\WDQLDEĊG]LHPRĪOLZDGRSLHURSR
SU]HSURZDG]HQLXVWDUDQQHJRĞOHG]WZD
K. Juszczak

Specjalista ds. ofertowania
Zadania:
 $QDOL]D]DS\WDĔRIHUWRZ\FKLGRNXPHQWDFML
 $QDOL]RZDQLHLSRUyZQ\ZDQLHRIHUW
 3R]\VNLZDQLHRIHUWRGGRVWDZFyZLZ\NRQDZFyZ
 3U]\JRWRZ\ZDQLHSU]HGPLDUyZUREyWNRV]WRU\VyZRIHUWRZ\FKQDSRG
VWDZLHGRNXPHQWDFMLEXGRZODQHM
 3U]\JRWRZ\ZDQLHLZ\V\áDQLHRIHUWFHQRZ\FKGR,QZHVWRUyZ=DPD
ZLDMąF\FK
 8G]LDáZQHJRFMDFMDFK
Wymagania:
 8PLHMĊWQRĞüF]\WDQLDGRNXPHQWDFMLEXGRZODQHM
 =QDMRPRĞüSURJUDPyZ$872&$'1250$
 =QDMRPRĞüSDNLHWX062ႈ
FH GRGDWNRZ\PDWXWHPEĊG]LH]QDMRPRĞü
063URMHFW
 0LOHZLG]LDQHGRĞZLDGF]HQLH]DZRGRZHQDSRGREQ\PVWDQRZLVNX
 6\VWHPDW\F]QRĞüGRNáDGQRĞü
 %DUG]RGREUDRUJDQL]DFMDSUDF\ZáDVQHM
 ,QLFMDW\ZDVDPRG]LHOQRĞüLNUHDW\ZQRĞü
 =QDMRPRĞüWHFKQRORJLL]ZLą]DQ\FK]UHDOL]DFMą
Oferujemy:
 0RĪOLZRĞüUR]ZRMX]DZRGRZHJRZG\QDPLF]QLHUR]ZLMDMąFHMVLĊ¿UPLH
 3UDFĊZ]JUDQ\PLDPELWQ\P]HVSROH
 0RĪOLZRĞüXF]HVWQLF]HQLDZFLHNDZ\FKSURMHNWDFK
 1LH]EĊGQHQDU]ĊG]LDSUDF\
&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
Specjalista ds ofertowania .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. 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.

