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P O W I A T
STRZELECKA

S T R Z E L E C K I

Mo¿na sk³adaæ
wnioski
na stypendia

WYSTAWA

GOSPODARCZA

23 padziernika, sobota

P R O G R A M

Starostwo Powiatowe w Strzel-

cach informuje, i¿ mo¿na sk³adaæ

wnioski o przyznanie stypendiów na

10.00

Otwarcie hali wystawowej

12.00  13.30

Seminarium pt. JAK SPRZEDAÆ SWOJ¥ FIRMÊ?

11.00  14.00

14.00

14.30

rok 2004/2005  w ramach dzia³ania

Indywidualne prezentacje firm

2.2 Zintegrowanego Programu Ope-

racyjnego Rozwoju Regionalnego

Uroczyste otwarcie wystawy

wspó³finansowanego ze rodków Eu-

Prezentacja uczestników konkursu

15.00  18.00

ropejskiego Funduszu Spo³ecznego

oraz ze rodków Bud¿etu Pañstwa.

na Najlepszy Produkt Powiatu 2004
Wystêpy artystyczne

STAROSTA STRZELECKI SERDECZNIE ZAPRASZA
DO UDZIA£U

24 padziernika, niedziela

w VI Konferencji z cyklu:

10.00

Otwarcie hali wystawowej

14.00  16.00

Wystêpy artystyczne

11.00  14.00

16.00  17.00
17.00

17.30  18.00

EUROAKADEMIA LOKALNEGO BIZNESU

Indywidualne prezentacje firm

Miejsce konferencji:

Miejsce konferencji:

Rozstrzygniêcie konkursu

Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich

na Najlepszy Produkt Powiatu 2004

Ul. Kozielska 24

Losowanie nagród wród publicznoci

23 padziernika 2004 r., godz.12.00

Podsumowanie i zakoñczenie Strzeleckiej

Wystawy Gospodarczej

Temat: JAK SPRZEDAÆ FIRMÊ

Nabór wniosków bêdzie odbywa³ siê

od 15 padziernika 2004 r. do 3 listopada 2004 r.

W przypadku studentów wnio-

ski sk³adaæ nale¿y w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-

cach Opolskich, przy ul. B. Chrobre-

go

5,

natomiast

w

przypadku

uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych

koñcz¹cych siê matur¹ wnioski nale-

¿y sk³adaæ w wy¿ej podanym termi-

nie w szkole, do której uczêszcza

uczeñ.

Krótka mówi¹c: chodzi tu o sty-

pendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla osób z rodzin

Ponadto:

504 z³ na osobê.

Powiatowego Urzêdu Pracy

Nowa inwestycja w Zespole
Szkó³ Zawodowych nr 1

Degustacje
Loteria

Bezp³atne znakowanie rowerów
Weso³e miasteczko

Zapraszamy w godzinach od 10.00 do 18.00
Wstêp bezp³atny, za to z nagrodami!

w trudnej

sytuacji rodzinnej, o dochodzie do

Sklep z prac¹!  najnowsze oferty zatrudnienia

W padzierniku b.r. rozpoczêto
budowê dwóch sal do gimnastyki korekcyjnej na terenie Warsztatów
Szkolnych Zespo³u Szkó³ Zawodo-

Huta Andrzej

Miesi¹c na ostateczne
rozstrzygniêcie
5 padziernika odby³o siê posie-

gra³. Po drugie  zw³oka w czasie

w Zawadzkiem. Wreszcie, po wielu

stanie w zupe³nie innych ju¿ uwa-

dzenie rady wierzycieli Huty Andrzej
miesi¹cach, zapad³a decyzja w spra-

wie huty. Dok³adniej rzecz ujmuj¹c:
rada podjê³a wreszcie uchwa³ê  i to
jednog³onie - o sprzeda¿y przedsiê-

oznacza, ¿e umowa podpisana zorunkowaniach rynkowych.

-

O ile pierwszy i drugi kwarta³

REX z Poraja, która, przypomnijmy,

jeszcze nie dekoniunkturê, ale doæ

szony przez syndyka. Teoretycznie

roby d³ugie, g³ównie prêty. Mar¿a

lepsz¹ ofertê, ale rada wierzycieli

prezes Z£OMREKSU.  Natomiast

dlatego, ¿e wprawdzie z³o¿y³a naj-

jako nie mog³a podj¹æ dotychczas

uchwa³y jednog³onie, bo dwóch jej
cz³onków optowa³o za zupe³nie innym rozwi¹zaniem, co zdecydowanie opónia³o ca³¹ procedurê. Pa-

dziernikowa uchwa³a rady wierzycieli

pozwoli³a syndykowi na dalsze dzia-

³ania. Tote¿ trzy dni póniej podpi-

sa³ on notarialnie umowê warunkow¹

ze Z£OMREKSEM, na jeden miesi¹c, czyli do 8 listopada br.

Co wobec tego z Walcowni¹ Rur

Andrzej? Od tej daty ma ona miesi¹c

na wypowiedzenie siê, czy nadal jest
zainteresowana zawadczañsk¹ hut¹ i
skorzystaniem z przys³uguj¹cego jej

prawa pierwokupu.

bilizowa³ siê, na doæ wysokim po-

do sprzeda¿y huty  bêdziemy mogli

liczyæ na mniejsze zyski ni¿ wtedy, gdy
przystêpowalimy do przetargu.

Prezes Sztuczkowski zapytany

przeze mnie, czy bierze pod uwagê,
¿e ostatecznie Walcownia Rur Andrzej

skorzysta z przys³uguj¹cego jej pra-

wa pierwokupu, odpowiada, ¿e ow-

szem. Wtedy jednak jego firma pod-

wa¿y to prawo.  Mamy zastrze¿enia

co do mo¿liwoci skorzystania przez

WRA z takiej mo¿liwoci. Potwier-

dzaj¹ to opinie prawne, którymi dys-

ponujemy. Poczekamy jednak do osta-

do 15 listopada, wczeniej nie bêdzietej sprawie.

gotówce przy podpisaniu umowy o

dziejê, ¿e ostatecznie inwestorem huty

myla³a powa¿nie o hucie, bêdzie

nie, zaraz potem trzeba bêdzie wal-

wie syndyka ze Z£OMREKSEM.

Jeli WRA z tego prawa nie sko-

rzysta  w ci¹gu kolejnych 7 dni, czyli
do 15 listopada br., podpisana ju¿

P. Sztuczkowski ma jednak na-

zostanie Z£OMREX. Jeli tak siê sta-

cowniê do remontu. Podstawowym

urz¹dzeniem wymagaj¹cym tego jest

piec. Czy bêdzie to remont kapitalny

czy redni walcowni i ile potrwa 

decyzja zapadnie dopiero po szcze-

gó³owym

przegl¹dzie urz¹dzeñ. Na

zostanie w³aciwa umowa o sprzeda-

razie wydatki z tym zwi¹zane szacuje

zes, Przemys³aw Sztuczkowski, nie

-

¿y huty Z£OMREKSOWI. Jego pre-

jest do koñca usatysfakcjonowany. Po

siê na ok. 2 mln z³.

Dobry gospodarz musi podj¹æ te

przedsiêwziêcia: stan urz¹dzeñ tego

pierwsze dlatego, ¿e ca³a procedura,

bezwzglêdnie tego wymaga. Inaczej

przeci¹gnê³a siê ponad miarê, choæ

Zawadzkiem - dodaje.

jak przyznaje  skomplikowana 

przecie¿ wiadomo, kto przetarg wy-

Opracowa³; Zb. Wróbel

na wyroby p³askie i rury popyt usta-

niema³e. Przypopmnijmy: Z£OM-

musia³a wy³o¿yæ tyle samo i spe³niæ

rodków Starostwa Strzeleckiego i ze
rodków pozabud¿etowych.

ziomie. To oznacza, ¿e jeli dojdzie

my podejmowaæ ¿adnych ruchów w

inne warunki przewidziane w umo-
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Inwestycja ta realizowana jest ze

zysku jest teraz minimalna  mówi

tecznego rozwi¹zania problemu, czyli

sprzeda¿y. WRA, jeli nadal bêdzie

ni 288 m .

istotny spadek zamówieñ na tzw. wy-

Kwesti¹ jest jednak nie to, czy

REX zaoferowa³ 25 mln z³otych w

korekcyjnej o ca³kowitej powierzch-

bran¿y, to teraz obserwujemy mo¿e

ko czy znajdzie na to pieni¹dze, i to

zechce z tego prawa skorzystaæ, tyl-

Warsztatów Szkolnych

sperity w przemyle hutniczym, po

latach wyj¹tkowo chudych dla tej

teoretycznie wygra³a przetarg og³o-

mieszczeñ

powstaj¹ dwie sale do gimnastyki

tego roku to okres prawdziwej pro-

biorstwa Huty Andrzej. Jako kupuj¹cy wskazana zosta³a firma Z£OM-

wych nr 1. W ramach adaptacji po-

nie ma co myleæ o przysz³oci huty w
Zanotowa³a M. Górka

Stowarzyszenie Promocja
Przedsiêbiorczoci w Opolu
Regionalna Instytucja Finansuj¹ca

zaprasza na szkolenie
Rola instytucji finansowych w pozyskiwaniu
dotacji z funduszy strukturalnych
przez przedsiêbiorców i rolników
wspó³organizatorami szkolenia s¹:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego
Stowarzyszenie Przedsiêbiorczoci
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych

UWAGA ZMIANA
Szkolenie odbêdzie siê w Sali Narad Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich , 15.10.2004, od godz. 14.00
Szkolenia maj¹ charakter otwarty i s¹ bezp³atnie

Za dowód rejestracyjny
- wiêcej

Od 1 padziernika obowi¹zuj¹

nowe ceny za dowody rejestra-

cyjne pojazdów - niestety wy¿sze. Od tego dnia za wydanie

tego dokumentu p³acimy 48 z³.

Oprócz tego zap³acimy 1 z³ op³aty ewidencyjnej.

Stania³o natomiast pozwole-

nie czasowe  od padziernika

kosztuje 12 z³.

Sprostowanie
W poprzednim numerze naszego

dwutygodnika, w tekcie o jubile-

uszu szko³y w Kad³ubie pojawi³ siê
b³¹d zwi¹zany z iloci¹ jej absolwentów. W okresie powojennym

ukoñczy³o tê szko³ê 1600 osób, a
nie 600, jak napisalimy.

Serdecznie przepraszamy.

