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POWIAT STR Z E LE C K I
OBWIESZCZENIE
ST A R O S T Y
STRZELECKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi powiatowej
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.721 z pón. zmianami) oraz
art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000
r. Nr 98, poz.1071 z pón. zmianami)
zawiadamiam,
¿e w dniu 7 lipca 2008r. Starosta Strzelecki wyda³
decyzjê administracyjn¹ nr 1/08 o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej, dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie z przebudow¹ wraz z budow¹
chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1817
O na odcinku Otmice - Kamieñ l¹ski.
Inwestycja bêdzie realizowana na terenie po³o¿onym w gminie Izbicko, obrêb Otmice, na dzia³kach
nr: 111/2, 471, 469/2, 50/9, 50/7, 49/3, 49/5, 27/4, 26/
1, 48/3, 469/1, 473/16, 473/15.
W terminie 28 dni od dnia ukazania siê niniejszego
obwieszczenia zainteresowane strony mog¹ zapoznaæ siê z treci¹ decyzji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich  Wydzia³ Architektoniczno-Budowlany,
47-100 Strzelce Opolskie ul.Jordanowska 2,
II piêtro, pokój nr 211,
(w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530).
Obwieszczenie wywiesza siê na okres
od 10 lipca 2008 r. do 6 sierpnia 2008 r.
WICESTAROSTA
WALDEMAR GAIDA

Szanowni Pañstwo.
Dnia 16 czerwca 2008 roku Komisja Nadzoru
Finansowego zatwierdzi³a prospekt emisyjny
Izostal S.A.
Otwiera to naszej Spó³ce drogê na Gie³dê Papierów Wartociowych w Warszawie.
Na podstawie prospektu oferowanych jest
7.500.000 akcji serii J zwyk³ych na okaziciela o
wartoci nominalnej 2 z³ ka¿da i ³¹cznej wartoci nominalnej 15.000.000 z³. Akcje oferowane
s¹ w ramach subskrypcji otwartej z wy³¹czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Celem prospektu jest równie¿ dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym wczeniej wyemitowanych akcji Spó³ki serii od A do I.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce oferty przedstawia prospekt emisyjny Spó³ki wraz z aneksami dostêpnymi miêdzy innymi na stronach:
www.izostal.com.pl oraz www.bdm.com.pl.
Osoby zainteresowane nabyciem akcji nowej
emisji (zarówno pracownicy Spó³ki jak i osoby
postronne) mog¹ zg³aszaæ siê w dniach 10 i 11
lipca 2008 roku w godzinach 9.00-15.00 w siedzibie Zarz¹du Spó³ki (Zawadzkie, ul. Polna 3)
w celu uzyskania wszelkich wyjanieñ na temat
oferty publicznej i procedury nabycia akcji. Informacji udzielaæ bêd¹ pracownicy Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A.
Z powa¿aniem
Zarz¹d Izostal S.A.

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz rodków bud¿etu województwa opolskiego w ramach pomocy
technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007-2013

BEZP£ATNE SZKOLENIE
DLA PRZEDSIÊBIORCÓW
16 LIPCA GODZINA 16:00
SALA NARAD STRZELECKIEGO STAROSTWA
PROGRAM SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH
BENEFICJENTÓW PODDZIA£ANIA
1.3.2 RPO WO
,,Inwestycje w innowacje w przedsiêbiorstwach
1. Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej firm
województwa opolskiego
- co to s¹ innowacje,
- zarz¹dzanie innowacjami w firmie,
- systemy wspierania innowacji i transferu technologii,
2. Szczegó³owa prezentacja poddzia³ania 1.3.2
,,Inwestycje w innowacje w przedsiêbiorstwach
- cel,
- kwoty wsparcia,
- termin naboru projektów
3. Przerwa, poczêstunek
4. Zasady przygotowania projektu
- generator wniosków,
- wniosek
- za³¹czniki wymagane do wniosku
5. Postêpowanie oddzia³ywania na rodowisko oraz ,,Natura 2000 w projektach
6. Odpowiedzi na pytania potencjalnych beneficjentów

Konkurs o tytu³
Mikroprzedsiêbiorca
roku 2008
Zapraszamy do wziêcie udzia³u w konkursie organizowanym przez Fundacjê Kronenberga o tytu³ Mikroprzedsiêbiorca Roku 2008. Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ w jednej z
trzech kategorii:
g³ównej: 3 nagrody w wysokoci 15 000 z³ w trzech podkategoriach:
* handel
* us³ugi
* produkcja
dla mikroprzedsiêbiorstw, którzy zarejestrowali dzia³alnoæ
gospodarcz¹ przed 1 czerwca 2006 r. bez wzglêdu na wiek;
beginners: 3 nagrody w wysokoci 10 000 z³ w trzech podkategoriach:
* handel
* us³ugi
* produkcja
dla mikroprzedsiêbiorstw dopiero rozwijaj¹cych siê, którzy zarejestrowali dzia³alnoæ gospodarcz¹ przed 1 stycznia
2008 r. i nie ukoñczyli 32 lat;
mikro - 1 nagroda w wysokoci 8 000 z³ dla najmniejszych
mikroprzesiêbiorstw, którzy zarejestrowali dzia³alnoæ gospodarcz¹ przed 1 czerwca 2006 r., zatrudniaj¹ nie wiêcej ni¿
3 pracowników, a ich dochód nie przekroczy³ 500 000 z³ w
roku poprzedzaj¹cym przyst¹pienie do konkursu.
Sporód wszystkich zg³oszeñ zostanie wybrany
zwyciêzca, zdobywca tytu³u
MIKROPRZEDSIÊBIORCA ROKU 2008,
który otrzyma nagrodê g³ówna 30 000 z³.
Pula nagród w konkursie wynosi ponad 100 000 z³.
Konkurs ma na celu popularyzacjê mikroprzedsiêbiorczoci
oraz zachêcenie do zak³adania ma³ych firm i ich prezentacji
jako przyk³adów efektywnych dzia³añ gospodarczych.
Do konkursu mog¹ przyst¹piæ mikroprzedsiêbiorcy spe³niaj¹cy poni¿sze punkty:
* zatrudnianie mniej ni¿ 10 pracowników;
* roczny obrót lub roczna suma aktywów mikroprzedsiêbiorstwa nie przekracza 2 mln euro.
Termin nadsy³ania nominacji do konkursu
up³ywa 12 wrzenia 2008 r.
Wiêcej informacji na www.kronenberg.org.pl

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

TECHNIK
BUDOWNICTWA
USTAWIACZ 
SERWISANT

STRZELCE OP.

KIEROWNIK SKLEPU

STRZELCE OP.

KIEROWNIK SKLEPU

ZAWADZKIE

DYLAKI,
KRAPKOWICE

SPRZEDAWCA - KASJER
SPRZEDAWCA - KASJER
KUCHARZ,
POMOC KUCHENNA
KUCHARZ
KELNER
SZWACZKA
ELEKTROMECHANIK
OPERATOR
CNC
TOKARZ
TOKARZ
SPAWACZ METOD¥ TIG
ROBOTNIK
LENY

STRZELCE OP.
ZAWADZKIE
GÓRA W. ANNY
DOBRODZIEÑ
STRZELCE OP.
OLSZOWA
SZYMISZÓW
LUB ROZMIERZ
STRZELCE OP.
DZIEWKOWICE
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
OLSZOWA,
KLUCZE,
ZDZIESZOWICE

ROBOTNIK
GOSPODARCZY
MURARZ
POMOCNIK
DEKARZA
TRAKTORZYSTA

STRZELCE OP.
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
KALINÓW

KIEROWCA KAT. C+E

STRZELCE OP.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- min. rednie techniczne
budowlane
- wykszta³cenie techniczne:
technik elektronik
- dowiadczenie
w kierowaniu zespo³em
- wykszta³. min. rednie
- znajomoæ specyfiki
handlu detalicznego
- dowiadczenie
w kierowaniu zespo³em
- wykszta³. min. rednie
- znajomoæ specyfiki
handlu detalicznego
- wykszta³. min. zawodowe
- wykszta³. min. zawodowe
- wymagane dowiadczenie
- wymagane dowiadczenie
- wykszta³. kierunkowe
- wykszta³cenie kierunkowe
- wymagane dowiadczenie
- dowiadczenie
- dowiadczenie w spawaniu
stali nierdzewnej

- wykszta³cenie zawodowe
- wymagane dowiadczenie
- znajomoæ obs³ugi sprzêtu
rolniczego
- prawo jazdy kat.T
- uprawnienia na HDS

Bêdzie nowa Powiatowa
Rada Zatrudnienia

Starosta strzelecki zaprasza do zg³aszania kandydatów do sk³adu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Opolskich.
Do zg³aszania kandydatów, zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001),
uprawnione s¹:
- terenowe struktury ka¿dej reprezentatywnej organizacji zwi¹zkowej w
rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych;
- terenowe struktury ka¿dej reprezentatywnej organizacji pracodawców
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych;
- spo³eczno - zawodowe organizacje rolników, w tym zwi¹zki zawodowe
rolników indywidualnych i izb rolniczych;
- jednostki samorz¹du terytorialnego;
- organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê statutowo problematyk¹ rynku
pracy.
Termin zg³aszania kandydatów up³ywa z dniem 30 lipca 2008 r. Sk³ad Powiatowej Rady Zatrudnienia ustala, sporód zg³oszonych kandydatów, Starosta.
Kandydatury wraz z podanym adresem zamieszkania oraz telefonem do
kontaktu nale¿y zg³aszaæ na pimie na adres:
Powiatowy Urz¹d Pracy, ul. Gogoliñska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie

Og³oszenie !!!
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje do 21 lipca
2008 r. wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê o przyznanie jednorazowych rodków na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej, jak i wnioski pracodawców ubiegaj¹cych siê o przyznanie refundacji na wyposa¿enie lub doposa¿enie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 11 Powiatowego Urzêdu Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 077 4621817, 077 4621800

