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Kąty Wrocławskie cały czas
w czołówce najbogatszych miast
Samorządowe czasopismo Wspólnota od 2001
roku publikuje ranking zamożności gmin, miast,
powiatów i województw. Nasza gmina klasyfikowana jest w kategorii miast nie na prawach powiatu.
Podstawowym kryterium są dochody poszczególnych jednostek samorządowych przypadających
na 1 mieszkańca. Nie należymy jeszcze do tzw.
arystokracji wśród polskich samorządów jak określiła to Wspólnota, gdzie dochody na 1 mieszkańca
przekraczają kwotę 5000 zł. Takich miast i gmin w
Polsce jest 43, są wśród nich Warszawa i Sopot oraz
7 gmin wokół bogatej Warszawy, a także gminy silnie rozwinięte turystycznie (Rewal, Mielno, Ustronie Morskie) oraz niewielkie gminy z surowcami
naturalnymi (np. Kleszczów). Wśród elity są również
Kobierzyce gdzie dochód na 1 mieszkańca wynosi
7000 zł oraz Bogatynia, Karpacz i Świeradów Zdrój.
		dochód
miasto
województwo
na 1 mieszk.

1. Krynica Morska

pomorskie

2. Dziwnów

zachodniopom. 8268,12

14089,00

3. Międzyzdroje

zachodniopom. 7084,97

4. Łeba

pomorskie

6516,00

5. Podkowa Leśna

mazowieckie

6226,20

6. Ożarów Mazowiecki mazowieckie

6207,42

7. Karpacz

dolnośląskie

5994,54

8. Świeradów-Zdrój

dolnośląskie

5973,86

9. Jastarnia

pomorskie

5669,78

10. Bogatynia

dolnośląskie

5176,83

dolnośląskie

4388,52

dolnośląskie

4270,94

34. Siechnice

dolnośląskie

3966,42

35. Kąty Wrocławskie

dolnośląskie

3965,47

…
18. Szklarska Poręba
…
23. Stronie Śląskie
…

Przy obliczaniu dochodów pominięto wpływy
z dotacji celowych, które w okresie korzystania
z funduszy unijnych potrafiły jednorazowo wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu.
Sklasyfikowano 575 miast niebędących powiatami – Kąty Wrocławskie zajmują 35. miejsce z dochodem 3965 zł na mieszkańca. Ranking publikowany jest od 16 lat i tylko raz wypadliśmy poza
50-tkę, w 2012 roku – 55 miejsce.

Zwrot podatku
akcyzowego
dla rolników
Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypad-

ku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego
rejestru,
• imienne faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.,
• oświadczenie o dzierżawionych gruntach rolnych
lub potwierdzone umowy dzierżaw.

Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Zwrot podatku wypłacany będzie
w terminie od 2 do 31 października 2017 r.
przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Wydział Podatków, Opłat
i Egzekucji Administracyjnej

Antoni Kopeć,
Burmistrz MiG Kąty Wr.

Obowiązek meldunkowy nadal istnieje!
Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami obowiązek meldunkowy nadal istnieje. Ustawodawca pracuje nad zmianą ustawy
o ewidencji ludności, które spowodują, że zniesienie obowiązku meldunkowego nie nastąpi.
Zmiany będą miały na celu utrzymanie obowiązku meldunkowego tak jak ma to miejsce
w tej chwili. W związku z powyższym prosimy
o dopełnienie obowiązku meldunkowego osoby, które tego nie uczyniły zgodnie z poniższą
procedurą meldunkową.
Zameldowanie ma na celu potwierdzenie faktu
pobytu osoby w miejscu, w którym przebywa.
Można dokonać zameldowania:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc;
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca.
Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem
polega na dokonaniu zameldowania w miejscu
nowego pobytu bez konieczności stawienia się
w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu, w celu dokonania wymeldowania. W takim
przypadku wymeldowanie z dotychczasowego

miejsca pobytu stałego następuje automatycznie
natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli
takie posiada.
Zameldowania dokonuje się w organie gminy,
właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego:
• w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE
POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM
• w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE
POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE
REGISTRATION FORM
Wymagane dokumenty:
• wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE
POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM lub ZGŁOSZENIE POBYTU
CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM (do pobrania na stronie http://
eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty) zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby,
nowego miejsca pobytu stałego oraz wskaza-

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

· Redakcja: Weronika Szwaj (e-mail: or@katywroclawskie.pl)
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nie adresu dotychczasowego miejsca pobytu,
zawierający określone ustawą dane dotyczące
osoby lub nowego miejsca pobytu czasowego
wraz z deklarowanym okresem tego pobytu,
oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego
i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego,
jeśli taki posiadał, a także potwierdzenie faktu
pobytu osoby, dokonane przez właściciela lub
inny podmiot dysponujący tytułem prawnym
do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego
podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był
ustanowiony
• do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
• do wglądu – dokument potwierdzający tytuł
prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument
poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli
osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama
dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby
w danym lokalu.
Wydział Spraw Obywatelskich

· Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów niezamówionych nie zwraca. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Trwające inwestycje
1. Trwa przebudowa i rozbudowa szkoły w Sadkowie.

12. Trwają prace dotyczące wyposażenia kaplicy cmentarnej w Smolcu.

2. Rozpoczęto prace przy budowie krytej pływalni z łącznikiem przy Szkole
Podstawowej w Kątach Wrocławskich.
3. Trwają prace termomodernizacyjne budynku Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich. Zadanie jest współfinansowane ze środków RPO WD
2014-2020 w wysokości 41% kosztów kwalifikowanych, pozostałe koszty
pokrywa Gmina Kąty Wrocławskie.

13. Trwają roboty budowlane przy budowie ścieżek rowerowych wzdłuż
ogrodzenia lotniska na ul. Chłopskiej oraz wzdłuż ulicy Granitowej
w Smolcu. Zadania finansowane jest ze środków RPO-WD 2014-2020
w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe koszty pokrywa
Gmina Kąty Wrocławskie.

4. Trwają prace renowacyjne podłogi parkietowej sali sportowej w budynku
hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich.
5. Na ukończeniu są prace wykończeniowe przy zadaniu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu”.
6. Na ukończeniu są prace budowlane przy remoncie elewacji świetlicy
wiejskiej w Zachowicach.
7. Rozpoczęto prace budowlane przy realizacji zadania „Budowa świetlic
wiejskich w Kamionnej i Górzycach”.
8. Zakończono i odebrano budowę sieci wodociągowej w ul. Szkolnej
w Sadkowie, na długości ok. 140 m wraz z niezbędną armaturą.
9. Zakończono prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej
wzdłuż ul. Lawendowej w Sadkowie. Wybudowano ok. 600 m kanalizacji
grawitacyjnej.
10. Zakończono i odebrano budowę drogi transportu rolnego Gniechowice
– Stary Dwór etap II długości 2018 m.
11. Trwają prace związane z rozbudową przedszkola w systemie modułowym przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich. Po zakończeniu rozbudowy powstaną 2 nowe oddziały przedszkolne.

DOFINANSOWANIE
Gmina Kąty Wrocławskie informuje, że do dnia 30 września przyjmowane są
zgłoszenia zamiaru wykonania inwestycji obejmujących wymianę ogrzewania na paliwo stałe, instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizację pokrycia dachowego z azbestu
w roku 2018.
Wnioski o dofinansowanie inwestycji planowanych w roku 2017 są przyjmowane do 30 września bieżącego roku.
Wszystkie informacje o dofinansowaniach dostępne są na stronie:
http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty.

INFORMACJA USC
Informujemy, że w 2017 roku będzie istniała możliwość zawarcia związku
małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu Cywilnego w następujące soboty:

		

09.09.2017 14.10.2017 18.11.2017 09.12.2017

Przypominamy, że termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
cywilnego wynosi miesiąc.
Ponadto bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, bądź osobiste stawiennictwo w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 3) wszystkie małżeństwa zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków,
które w 2017 roku obchodzą jubileusz 50-lecia, 60-lecia lub 65-lecia pożycia
małżeńskiego i więcej i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przyznawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale. Ponadto informujemy,
że czas oczekiwania na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Urząd Stanu Cywilnego
Tel. 71 390 72 18
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14. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie.
15. Trwają prace budowlane przy remoncie byłego kościoła ewangelickiego
w Rynku w Kątach Wrocławskich.
16. Modernizacje nawierzchni dróg – nakładki asfaltowe na drogach w miejscowościach: Wojtkowice, Sadków ul. Ogrodowa i odcinek ul. Pod Akacjami,
Sadowice ul. Kolejowa (od torów), Smolec ul. Starowiejska, Kąty Wrocławskie – sięgacz ul. Nowowiejskiej, Rybnica, Małkowice, Smolec ul. Parkowa,
Zachowice ul. Różana z sięgaczem do ul. Żurawiej, Baranowice, Krzeptów
plac manewrowy oraz wykonano odcinek drogi przy ul. 1 Maja w Kątach
Wrocławskich koło Polomarketu (ul. J. Korczaka) wraz z chodnikiem.
17. W ramach modernizacji chodników i placów zostały wykonane odcinki
chodników w miejscowościach: Kąty Wrocławskie: ul. Mireckiego (od
ul. Lipowej do ul. Imbirowej) ul. Wolności i ul. Okrzei odcinek II i III,
Krzeptów (chodnik przy ul. Ziołowej, Strzeganowice (kontynuacja – zakończenie), Sadowice ul. Dworcowa, Gądów – Nowa Wieś Wrocławska,
Nowa Wieś Wrocławska (centrum), Krobielowice – kontynuacja, Sośnica odcinek przy kościele, Zachowice ul. Piwna i plac wokół pomnika św.
Nepomucena w Małkowicach.
18. Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębłowice” na długości 325 mb.

INFORMACJE Z GMINY

Nabory na B+R
na Dolnym Śląsku
Jeszcze do do 28 sierpnia można składać wnioski w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R. O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty
samodzielnie lub we współpracy, tj. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami
naukowymi lub podmiotami leczniczymi, z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP, ale i duże przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z całego obszaru Dolnego Śląska.
Alokacja i poziom dofinansowania
Do 28 sierpnia tego roku w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów w działaniu 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa:
1. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność
B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to prawie 84,5 mln zł. Wsparcie
mogą otrzymać projekty dotyczące badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych. O dofinansowanie prac B+R występować mogą
zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja
przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB. Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dotacji, o który
przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny
poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 65-80 % kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60 %. Maksymalna wartość
projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.
2. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wsparcie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. Alokacja dla tego konkursu to prawie 36,9 mln zł.
Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do
wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 25 mln zł.

W tym konkursie dofinansowanie mogą otrzymać wszelkie inwestycje w badania, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny
prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr
przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury badawczej. Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia etatów badawczych,
projekty realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej lub w ramach partnerstwa przedsiębiorstw.
Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem aplikacji w terminie do 28 sierpnia br.
Więcej informacji można uzyskać w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pod
tel. 71 776 58 12; 71 776 58 13 Otworzy się w nowym oknieInfo.dip@umwd.pl;
www.dip.dolnyslask.pl

Kwalifikacje drogą
do zatrudnienia
Jesteś osobą powyżej 30 roku życia?
Jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo?
Chcesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy?
zadzwoń 71 333 11 36
Projekt KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-0112/16-00
realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski w ramach Osi Priorytetowej VIII
Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Jaki jest cel projektu?
Poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidziany jest dla 130 osób.
Kto może wziąć udział w projekcie?
• osoby mieszkające w powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim,
dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, trzebnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław,
• kobiety i mężczyźni powyżej 30 roku życia, bezrobotni lub bierni zawodowo,
o niskich kwalifikacjach (kształcenie zakończone na poziomie szkoły średniej
lub zasadniczej szkoły zawodowej),
• kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia, bezrobotni lub bierni zawodowo,
• osoby z terenów wiejskich.
Co zyskują uczestnicy?
• indywidualne poradnictwo zawodowe,
• warsztaty nauki aktywnego poszukiwania pracy,
• szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami uczestników i oczekiwaniami pracodawców lokalnego rynku pracy,
• trzymiesięczne staże zawodowe (dla części uczestników),
• materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
• zwrot kosztów dojazdu,
• catering na warsztatach i szkoleniach,
• stypendium szkoleniowe – około 810 zł.,
• stypendium stażowe – około 990 zł.
Jaki jest termin realizacji projektu?
01.03.2017-30.06.2018
Czy uczestnik projektu ponosi koszt wkładu własnego? Nie.
KONTAKT
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu – Biuro Projektu
ul. Ostrowskiego 22, pokój 3/1
Tel. 71 333 11 36
e-mail: projektefs@handlowa.eu
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: http://handlowa.eu/pl/projekty/projekty-unijne/kwalifikacje-droga-do-zatrudnienia
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FOTORELACJA z kolonii letniej w Kątach Rybackich

zorganizowanej dla 120 dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie

SETNE
URODZINY

Artystyczne
wakacje

W trosce o bezpieczeństwo bawiących się
dzieci, Gmina Kąty Wrocławskie zamontowała
ogrodzenia na placach zabaw i boiskach sportowych.
Nowe kolorowe ogrodzenia stanęły m.in. na
placach zabaw w Kątach Wrocławskich przy
ul. Kościuszki i ul. Daszyńskiego, a także w Bliżu. Uzupełniono brakujące i zniszczone panele
ogrodzeniowe w Krzeptowie, Rybnicy i Pietrzykowicach oraz zamontowano bramy i furtki
w ogrodzeniach przy ul. Waniliowej w Kątach
Wrocławskich i w Strzeganowicach za świetlicą.
Tym samym zakończono kolejny etap grodzenia
obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Dnia 06.08.2017 r.
Pani Franciszka Tarnowicz
obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin, z tej
uroczystej okazji
życzymy wszelkiej pomyślności
oraz wielu lat w szczęściu i zdrowiu.
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Antoni Kopeć
wraz z pracownikami Urzędu

W dniach od 24 do 28 lipca br., 15 dzieci z naszej
gminy, kolejny raz uczestniczyło w wakacjach
artystycznych w miejscowości Krośnice koło
Milicza. Warsztaty zorganizowane zostały przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej, której Gmina Kąty Wrocławskie
jest członkiem. Zajęcia były prowadzone przez
studentów Akademii Sztuk Pięknych. Dzieci,
podczas spotkań, zapoznały się z różnorodnymi
formami artystycznymi z zakresu rzeźby, malarstwa i zdobnictwa tworząc prace własnego autorstwa. Dodatkowo miały możliwość skorzystania z szeregu innych zajęć i zabaw m.in. z kąpieli
na krytym basenie oraz dyskoteki.
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Ogrodzenia
placów zabaw

OGŁOSZENIA

»» Sklep z odzieżą używaną, Kąty Wrocławskie,
Rynek 6, I piętro zaprasza.
»» Zatrudnię Pana do pracy w stajni w pełnym
i niepełnym wymiarze godzin. Szymanów
tel. 601724313
»» Wywóz gruzu i śmieci w kontenerach,
tel. 693 066 151
»» KURS TAŃCA WESELNEGO, Sadków, tel. 500 175 923
»» Wdowiec szuka osoby do pomocy w pracy w domu
w Kątach Wr., tel. 71 39 06 537, 695 986 377
»» Kierownik budowy Andrzej Pałka, TERMOWIZJA,
Bogdaszowice, ul. Chmielna 43, tel. 601 714 497
»» Udzielę korepetycji z języka niemieckiego
na każdym poziomie zaawansowania,
tel. 668-677-326

OKNA DRZWI PCV•ALU
BRAMY • DRZWI • NAPĘDY
PARAPETY • ROLETY ZEWNĘTRZNE
ŻALUZJE • ROLETKI • MOSKITIERY

NAPRAWA OKIEN

PROFESJONALNY MONTAŻ

Mokronos Dolny,

ul. Stawowa 28
M&G OKNA

607 263 442

www.mgokna.pl

biuro@mgokna.pl

Kąty Wrocławskie Wrocław
Maniów -Wrocław
Bielany Wrocławskie -Wrocław
Chwałów -Wrocław
Środa Śląska
tǇŶĂũŵƵũĞŵǇďƵƐǇ͗ϭϵ͕ϯϬ͕ϲϬŽƐŽďŽǁĞ͘
Kąty Wrocławskie ul. 1-go Maja 90
Tel. 666-045-643
Mail. biuro.anita@gmail. com

Przyjmowanie ogłoszeń: 71 390-71-46

Obsługujemy obecnie trasy:

OGŁOSZENIA DROBNE
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OGŁOSZENIA

SOLUTIONS FOUND • PROMISES KEPT

OFERTA PRACY

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Operator/-ka produkcji
Serwis Naprawy Telefonów

Miejsce pracy: Pietrzykowice (pow. wrocławski; gm. Kąty Wrocławskie)
Numer Ref.: SMOB/2017/05

• Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
na pełny etat,
• Umowa o pracę na czas NIEOKREŚLONY po 15 miesiącach,
• Bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do karty Multisport,
bony świąteczne 2 razy w roku, dopłaty do wypoczynku,
możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
wyjazdy integracyjne),
• Rozbudowany system premiowania,
• Nagradzamy innowacyjne myślenie, pomysłowość
i lojalność,
• Zapewniamy szkolenia niezbędne do realizacji
powierzonych obowiązków.
CV z klauzulą o przetwarzaniu danych prosimy przesyłać
wpisując w tytule wiadomości nr ref. stanowiska na adres:

rekrutacja@anovo.com
ANOVO Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20C Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie
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)”
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