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POWIAT STR Z E LE C K I
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu 3 grudnia 2007 roku o godzinie 10

oo

w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2,
w sali narad na II piêtrze odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w
celu sprzeda¿y nieruchomoci Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Kalinowicach, ul. Stara Poczta, niezabudowanej. Nieruchomoæ oznaczona jest
numerem dzia³ki 352/7 o powierzchni 0,1190 z mapy 5, a wpisana jest w
ksiêdze wieczystej nr 50679 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Cena wywo³awcza nieruchomoci  30.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny  300,00 z³
Wadium (p³atne w pieni¹dzu) - 1.500,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 28 listopada 2007 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Lenica, Oddzia³
Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci, a w przypadku odst¹pienia
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego  przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomoci nabywca uiszcza podatek VAT w
wysokoci 22 % ceny.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomociami,
pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje
¿e w dniu 3 grudnia 2007 roku o godzinie 10oo
w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad
na II piêtrze odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y
nieruchomoci Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Kad³ubie przy ul. Wodnej nr 13, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni u¿ytkowej 792,64 m2. Nieruchomoæ oznaczona jest numerem
dzia³ki 1156/2 o powierzchni 0,4852 z mapy 7, a wpisana jest w ksiêdze
wieczystej nr 51749 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Cena wywo³awcza nieruchomoci  198.226,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny  1.990,00 z³
Wadium (p³atne w pieni¹dzu) - 10.000,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 28 listopada 2007 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Lenica, Oddzia³
Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci, a w przypadku odst¹pienia
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego  przepada.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomociami,
pod numerem telefonu 0-77-4401-740 lub 00-77-4401-737.

U WAGA
Firma TNS sp. z o.o. - Zak³ad Produkcji Pomocniczej w Zawadzkiem
1. zatrudni od zaraz
specjalistê do spraw handlu i marketingu
ze znajomoci¹ rynku konstrukcji stalowych.
Wskazana znajomoc j. angielskiego.
Jestemy firma nowa na polskim rynku. Zapewniamy du¿e mo¿liwoci
rozwoju zawodowego i satysfakcjê finansow¹.
***
2. poszukuje firmy do adaptacji pomieszczen magazynowych
Oferty prosimy sk³adaæ pod adresem 47-120 Zawadzkie,
ul. ks. Wajdy 1a, tel +48 77 544 30 00

DOTACJE !!!
Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich przyjmuje
wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê o przyznanie jednorazowych rodków na podjêcie
dzia³alnoci gospodarczej.
Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 11 Powiatowego
Urzêdu Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 077 4621817,
077 4621800
maksymalna kwota dotacji:
13 200,- z³.

Spawacz pilnie
poszukiwany

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

dok. ze str. 1
liczba bezrobotnych przypadaj¹cych
na jedna ofertê obni¿y³a siê ponad 2
razy! To jest oczywicie tylko statystyka, ale niew¹tpliw¹ poprawê na
rynku odczuwamy. Nie znaczy to jednak, ¿e o pracê jest bardzo ³atwo, gdy¿
nadal w rejestrach jest ponad 2200
osób bezrobotnych. Nie wszyscy s¹
jednak zainteresowani prac¹, zw³aszcza na warunkach, które oferowane s¹
na lokalnym rynku. Ludzie s³ysz¹ o
redniej p³acy publikowanej przez
GUS w granicach 2600-2800 z³ i chcieliby te¿ odpowiednio zarabiaæ. Niestety na naszym lokalnym rynku tego
rodzaju oferty p³acy pojawiaj¹ siê rzadko. Jednak nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e
oferowanie p³acy w wysokoci 936 z³
(co siê czêsto zdarza) sprawia, ¿e tego
typu oferty nie przyjmie ¿aden bezrobotny nawet za cenê utraty mo¿liwoci ubezpieczenia zdrowotnego.
Firmy oferuj¹ce wynagrodzenie ni¿sze
od 1200 z³ praktycznie nie mog¹ liczyæ na znalezienie pracownika, nawet takiego bez kwalifikacji.
Kto najszybciej móg³ znaleæ
pracê, a komu by³o najtrudniej?
Naj³atwiej znaleæ zatrudnienie
osobom z konkretnymi kwalifikacjami  spawacze, tokarze, operatorzy
CNC, murarze, p³ytkarze, ciele, dekarze czy kierowcy kat. C, E, D - nie
maj¹ k³opotów ze znalezieniem pracy.
Natomiast osoby bez kwalifikacji,
bez dowiadczenia - ³atwo pracy nie
znajd¹. Je¿eli do tego dojdzie wiek blisko 50  tki, to bezrobotny wraca od
pracodawcy z wpisem w karcie referencyjnej  nie spe³nia wymagañ.
Jedna z uruchomionych w tym
roku w powiecie firm szuka pracowników, g³ównie in¿ynierów  i ma
k³opoty. M³odym ludziom tu¿ po
studiach nie op³aca siê pracowaæ na
lokalnym rynku?
Niektóre firmy w doæ specyficzny sposób poszukuj¹ pracowników.
Nie precyzuj¹ konkretnej oferty, nie
zg³aszaj¹ jej formalnie w naszym urzêdzie, a jednoczenie chcia³yby pozyskaæ pracownika. Rynek pracy siê
zmieni³ i zw³aszcza m³odzi, wykszta³ceni ludzie podchodz¹ do niego konkretnie. Chc¹ wiedzieæ, jakie bêd¹ mieli obowi¹zki, ale równoczenie, jakie
bêdzie wynagrodzenie oraz mo¿liwoæ
rozwoju. In¿ynierów wabi¹ prê¿ne
orodki Wroc³awia czy Katowic, b¹d
oferty pracy z zagranicy. Tylko konkretna oferta lokalnego pracodawcy
mo¿e zakoñczyæ siê zatrudnieniem.
rozmawia³a mg

INFORMACJA STAROSTY
STRZELECKIEGO
Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z pó. zm.)
informujê o rozpoczêciu prac geodezyjnych dotycz¹cych za³o¿enia ewidencji dla nieruchomoci budynkowych i lokalowych po³o¿onych na
terenie Gminy Izbicko.
Postêpowanie prowadzone bêdzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art 20 ust 1-3
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2005r. nr 240 poz.2027 z pó. zm. ) oraz przepisów rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454)
Do wykonania czynnoci technicznych zwi¹zanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego wyznaczone zosta³o Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu , z siedzib¹ przy ul. Rybackiej 15 ,
którego pracownicy zostan¹ wyposa¿eni w indywidualne upowa¿nienia Starosty.

STANOWISKO

FUNKCJONARIUSZ
S£U¯BY WIÊZIENNEJ

PRACOWNIK
ADMINISTRACYJNO
- BIUROWY

MISTRZ, TECHNOLOG,
PLANISTA

MIEJSCE
PRACY

PRAKTYKA
W STRZELCACH
OP.
DOCELOWO
PRZYWARY
ZAWADZKIE

ZAWADZKIE

PRAC. BIUROWY

STRZELCE OP.

ASYSTENT
PREZENTERA
HANDLOWEGO

CA£A POLSKA

KIEROWCA KAT. C+E

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- wykszta³cenie rednie
- obywatelstwo polskie
- niekaralnoæ
- kat. zdrowia A
w ksi¹¿eczce wojskowej
- wykszta³cenie rednie
lub wy¿sze, profil
ekonomiczny, prawny
itp.
- obs³uga komputera
- znajomoæ j. angielskiego
lub niemieckiego
- wykszta³cenie rednie
lub wy¿sze profil
techniczny
- wykszta³cenie rednie
- obs³uga komputera
- prawo jazdy kat. B
- 2 letnie dowiadczenie
- umiejêtnoæ pracy w
zespole
- prawo jazdy kat.B
- dow. wymagane
- uprawnienia ADR
- mile widziany sta¿ pracy

TRANSPORT
MIÊDZYN.
KIEROWCA KAT. C+E TRANSPORT
KRAJOWY
KIEROWCA KAT. C+E WOJ. OPOLSKIE - dowiadczenie
co najmniej 1 rok
TRAKTORZYSTA
WOJ. OPOLSKIE, - dowiadczenie
L¥SKIE
co najmniej 1 rok
- prawo jazdy kat. T
FRYZJER
JEMIELNICA
- wykszt. zawodowe
KELNER
GÓRA W. ANNY - wykszt. zawodowe
KUCHARZ
GÓRA W. ANNY - wykszt. zawodowe
PIEKARZ
UJAZD
SPRZEDAWCA
STRZELCE OP. SPRZEDAWCA
¯ÊDOWICE
- kurs florystyczny
- FLORYSTA 1/2 ETATU
HANDLOWIEC
ZDZIESZOWICE - wykszta³cenie rednie
LUSARZ/SPAWACZ
STRZELCE OP.
OPERATOR CNC
STRZELCE OP.
STOLARZ
STRZELCE OP. - wykszta³cenie
kierunkowe
MURARZ
WG ZLECEÑ
MALARZ BUD.
WG ZLECEÑ
ROBOTNIK BUD.
STRZELCE OP.
ROBOTNIK GOSP.
STRZELCE OP.
3/4 ETATU
PRACOWNIK
PRODUKCJI
STRZELCE OP.
PRACOWNIK
PRODUKCJI
GOGOLIN
BRYKIETÓW
KOMINKOWYCH
OPERATOR
ZAGINAREK
REÑSKA WIE
BRUKARZ/POMOCNIK STRZELCE OP.
BRUKARZA
MONTER WI¥ZEK
DYLAKI,
KRAPKOWICE
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
- uprawnienia s -1
PALACZ KOT£ÓW
ZAWADZKIE
- uprawnienia
energetyczne gr. 2
OPER. URZ¥DZEÑ
ZAWADZKIE
- do przyuczenia
WALCOWNI
SZWACZKI
STRZELCE OP. - dowiadczenie mile
widziane

