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Wizyta w Modenie w ramach Projektu „ET-Struct”
„Economic Educational Territorial – Structure”, czyli „ET-Struct” to projekt
realizowany w ramach programu Central Europe i współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach prac projektowych
rozpoczyna się następny etap prac nad wdrożeniem nowych stałych struktur
zarządzania, eliminujących brak spójności pomiędzy systemem edukacji a
potrzebami rynku pracy.
Kolejne spotkanie ekspertów odbyło się w Modenie 25 i 26 listopada 2010.
Partnerów projektu gościło stowarzyszenie CNA Modena oraz Modena Formazione
publiczna instytucja miasta Modena.
Telewizja satelitarna
Banki - usługi, oddziały

W pierwszym dniu wizyty czyli 25 listopada omówiono postępy w realizacji badań
regionalnych, w którym zestawiono właściwości rynków pracy z gospodarką
regionalną.

Centra interwencyjno kryzysowe
Domy wypoczynkowe,
pensjonaty, schroniska
Farby, lakiery - detal
Opakowania - z tworzyw
sztucznych
Finansowanie, kredyty, lokaty

15.12.2010

+ przeczytaj cały news

SIOSTRY RADWAŃSKIE NA "SZLACHETNYCH ZAKUPACH"
Buty, kurtki, pachnące kosmetyki i czekoladki – Urszula i Agnieszka
Radwańskie wyszły z zakupów z pełnym po brzegi wózkiem. Wszystkie
rzeczy trafią do potrzebującej rodziny z Nowej Huty. Znane tenisistki już
po raz drugi włączyły się w akcję SZLACHETNA PACZKA i, jak
zapowiadają, nie omieszkają zrobić PACZKI dla potrzebującej rodziny
także za rok.

Handel - organizacje
Laboratoria - wyposażenie
Przedstawicielstwa firm
zagranicznych

Ula i Agnieszka w tym roku zdecydowały się pomóc ubogiej rodzinie z dwójką
synów – czternastoletnim Piotrkiem i ośmioletnim Adasiem. Młodszy z chłopców
cierpli na padaczkę i astmę oskrzelową. Rodzice starają się jak mogą, ale trudno
związać im koniec z końcem. Pan Artur pracuje dorywczo, jego żona na jedną
czwartą etatu.
W czwórkę mieszkają w maleńkiej kawalerce.

27.11.2010

+ przeczytaj cały news

Państwowa Komisja Wyborcza Podała Oficjalne Wyniki
Wyborów
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że po przeliczeniu protokołów z
wszystkich komisji wyborczych zwycięzcą wyborów do sejmików wojewódzkich
została Platforma Obywatelską, która dostała 222 mandaty. Kolejne miejsca zajęli
odpowiednio: Prawo i Sprawiedliwość...
24.11.2010

+ przeczytaj cały news

DARMOWE Ogłoszenia "Dam Pracę"
Powiatowy Portal Informacyjny Zaprasza wszystkich, którzy poszukują
pracowników
do BEZPŁATNEGO zamieszczania ogłoszeń w dziale "Praca"

21.10.2010

+ przeczytaj cały news

Wybory Samorządowe 2010 - Nie Bądź Obojętny
21 listopada 2010 roku, odbędą sie wybory samorządowe. Każdy z nas ma realną
szansę na wybór tylko tych kandydatów, którzy gwarantują rzetelną i uczciwą
pracę na rzecz naszych "małych Ojczyzn". Zapraszamy wszystkich do zapoznania
się z kalendarzem wyborczym na oficjalnych...
06.10.2010

+ przeczytaj cały news

METROL. S.J. PPUIH. KONSTRUKCJE STALOWE
Branża: Stal, wyroby stalowe
ul. Kolejowa 44, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

"TRANS-SERWIS" WALDEMAR ZUB
Branża: Transport samochodowy
ul. Męki Pańskiej 6, 57-256 Bardo
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P.U.H. RE-NOVI
Branża: Budowlane usługi - ogólnobudowlane
ul. 1 Maja 10/13, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Odśnieżanie
dachów,
usuwanie
nawisów
śnieżnych, usuwanie śniegu z chodników
kategoria: Inne ogoszenia
Firma ALKON pragnie przedstawić Państwu swoją ofertę na odśnieżanie:
-dachów
-usuwanie nawisów śnieżnych
-usuwanie śniegu z chodników
Cena za 1 m2 od 1zł !!!

OFERUJEMY PAŃSTWU !!!
-

Profesjonalnie wykonaną usługę
Zgraną załogę
Terminowość
Atrakcyjną cenę
Miłą...
+ zobacz wiecej

DBF - KREDYTY, DOTACJE, NIERUCHOMOŚCI
kategoria: Inne ogoszenia
Szukasz kredytu!!! Zapraszamy do naszego biura kredytowego!!! Zamiast biegać "od
banku do banku" wszystko znajdziecie Państwo w jednym miejscu. Posiadając oferty
ponad 20 banków i 18-letnie doświadczenie pomożemy przy wyborze dogodnego dla
Państwa kredytu. W naszej ofercie mamy zarówno kredyty dla...
+ zobacz wiecej

dzierżoniowski
kłodzki
nyski
strzeliński
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