
* Dofinansowanie dla
osób niepe³nosprawnych

* Oferty pracy
* O dop³atach dla rolni-

ków
* �wiêto, nie �wiêto

Przeczytaj!Ruszy³a �EURO AKADEMIA LOKALNEGO BIZNESU

Solidno�æ i rzetelno�æ kupiecka
to pojêcia, którym przywraca siê nie-
gdysiejsz¹ wagê i blask, po latach pew-
nego dla nich lekcewa¿enia. Temu
celowi s³u¿y wiele projektów, miêdzy
innymi ogólnopolski Program Go-

Dzia³ajmy wed³ug najlepszych zasad
spodarczo-Konsumencki �Bia³a Li-
sta�, przeznaczony zarówno dla du-
¿ych, jak i ma³ych oraz �rednich
firm.

Jego zadaniem jest promowanie
firm uczciwych i odpowiedzialnych,
gwarantuj¹cych czyste relacje w kon-
taktach miêdzy kontrahentami go-
spodarczymi, przestrzegaj¹cych
praw konsumenta i zasad wolnej kon-
kurencji, a zarazem wskazywanie ich
jako odpowiedzialnych partnerów
konsumentów, innych podmiotów
oraz instytucji pañstwowych.

Program gospodarczo-konsu-
mencki �Bia³a Lista� jest systemem
oceny i weryfikacji przedsiêbiorstw
przez ekspertów, konsumentów i
partnerów gospodarczych. Rozpo-
czyna siê od dobrowolnego podda-
nia siê firmy uproszczonej analizie
finansowej, a koñczy, w przypadku
pozytywnej oceny, uzyskaniem pre-
sti¿owego tytu³u �Solidnej Firmy� i
wpisem na Bia³¹ Listê.

18 lutego w Urzêdzie Marsza³-
kowskim odby³o siê uroczyste wrê-

czenie certyfikatów �Solidnej Firmy
2003� � laurów drugiej edycji tego pro-
gramu. Na ten presti¿owy tytu³ w na-
szym powiecie zas³u¿y³y 2 firmy:
Przedsiêbiorstwo Przemys³u Obuwni-
czego i strzelecki PKS .

Dyrektor Przedsiêbiorstwa Prze-
mys³u Obuwniczego  � Pan Jacek Lyka
ju¿ po raz drugi  odebra³ certyfikat �So-
lidnej Firmy�. PPO otrzyma³o ten tytu³
równie¿ w pierwszej edycji w 2002 r.

- Motywacj¹ uczestnictwa w pro-
gramie Gospodarczo-konsumenckim
jest podniesienie presti¿u firmy w
oczach naszych dostawców i odbior-
ców, a tak¿e s³u¿b  kontrolno-skarbo-
wych - mówi dyrektor J. Lyka. - �wia-
domie poddali�my siê tej weryfikacji.
W ten sposób chcieli�my zdobyæ po-
twierdzenie na to, i¿ jeste�my firm¹
wiarygodn¹ i rzeteln¹. Podoba nam siê
inicjatywa programu �Bia³a Lista� w
aspekcie wyznaczonych celów. Stano-
wi bowiem swoistego rodzaju sito,
przez które nie przecisn¹ siê firmy nie-
przestrzegaj¹ce zasad etycznego biz-

Rozwój ka¿dego regionu uza-
le¿niony jest od kondycji ekono-
micznej dzia³aj¹cych na jego tere-
nie przedsiêbiorstw. Zarz¹d Powia-
tu Strzeleckiego w trosce o rozwój
lokalnej przedsiêbiorczo�ci przy-
st¹pi³ do intensyfikacji prac na
rzecz wsparcia biznesu. Pierwszym
etapem bêdzie �Wsparcie rozwoju
przez edukacjê�.
Jednym ze sposobów jego realizacji jest
system szkoleñ. 5 marca w sali narad
starostwa strzeleckiego odby³a siê
pierwsza konferencja z cyklu Euro Aka-
demia Lokalnego Biznesu, której orga-
nizatorem jest Zarz¹d Powiatu Strze-
leckiego. Inauguracji Euro Akademii
dokona³ wicestarosta Józef Swaczyna.
Ca³y projekt jest odpowiedzi¹ na du¿e
zainteresowanie lokalnych firm tema-
tyk¹ unijn¹.
Na pierwszej konferencji poruszane by³y
dwa tematy: Nowelizacja Kodeksu pra-
cy po 1 stycznia 2004 r., przygotowany
przez Okrêgowy Inspektorat Pracy w
Opolu i System HACCP oraz praktycz-
ne wskazówki przy jego wprowadzaniu,
zaprezentowany przez przedstawiciela
Agencji Rozwoju Opolszczyzny.

W pierwszej konferencji uczestniczy-
³o 50 reprezentantów lokalnych firm
oraz przedstawiciele regionalnych in-
stytucji wsparcia biznesu, m.in.: prezes
Fundacji Rozwoju �l¹ska i Wspierania
Inicjatyw Lokalnych H. Juretko, pre-
zes D. Kajstura - Opolski Regionalny
Fundusz Porêczeñ Kredytowych oraz
prezes Izby Rzemie�lniczej w Opolu
P.Pencak.
�Euro Akademia Lokalnego Biznesu�
bêdzie cyklem dziesiêciu konferencji
przedstawiaj¹cych zagadnienia istotne
dla sektora MSP w kontek�cie integra-
cji z UE. Filozofi¹ Akademii jest przede
wszystkim dostarczenie praktycznej
wiedzy, która pozwoli lokalnemu biz-

nesowi zwiêkszyæ szanse sukcesu w ra-
mach wspólnego, unijnego rynku. Aka-
demia ma byæ mini-uniwersytetem dla
przedsiêbiorców, którzy chc¹ zwiêkszyæ
rentowno�æ i konkurencyjno�æ swoich
firm w przededniu integracji z UE, a tym
samym pó�niej wspó³uczestniczyæ w pro-
cesie budowania wysokiej jako�ci polskie-
go cz³onkostwa w Unii.
Przypominamy zainteresowanm, i¿
kolejna konferencja ju¿ 2 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich.
To niepowtarzalna szansa skorzysta-
nia z bezp³atnych szkoleñ zwi¹za-
nych z prowadzeniem ma³ych i �red-
nich firm w Unii. Z takiej szansy
warto i nale¿y skorzystaæ.

/ko/ Propozycja obni¿enia p³ac pracow-
ników szpitala o 18 proc. (w dwóch
grupach: obs³ugi technicznej i per-
sonelu ni¿szego, najmniej zara-
biaj¹cych, o 10 proc.) wzbudzi³a
emocje. I nie ma siê czemu dziwiæ.
Dyrektor strzeleckiej placówki
przekonuje jednak, ¿e nie ma in-
nego wyj�cia. Tylko w ten sposób
mo¿na poprawiæ sytuacjê, uratowaæ
miejsca pracy i zabezpieczyæ dal-
sze funkcjonowanie opieki me-
dycznej dla mieszkañców powia-
tu.

- Nie widzê  innej mo¿liwo�ci tak
znacz¹cej obni¿ki kosztów w obec-
nej strukturze zatrudnienia i przy
obecnym sposobie finansowania
szpitala przez Narodowy Fundusz
Zdrowia - mówi Marian Kreis, dy-
rektor strzeleckiego ZOZ. - Zmniej-
szenie wynagrodzeñ zasadniczych
wszystkich pracowników o propo-
nowan¹ przeze mnie wielko�æ przy-
niesie obni¿enie kosztów o 100 ty-
siêcy z³otych miesiêcznie, a w skali
roku o 1,2 mln z³. Oznacza to, ¿e je�li
w roku 2005 warunki finansowania
przez NFZ naszych us³ug zdrowot-
nych bêd¹ porównywalne do obec-
nych, szpital osi¹gnie zysk.

Czy tak bêdzie w istocie - to jed-
nak kwestia przysz³o�ci. Na razie
szpital musi poradziæ sobie z innymi
k³opotami.

Na realizacjê s³awetnej ustawy
�203� konieczne jest zaci¹gniêcie kre-
dytu w wysoko�ci 1,5 mln z³; jego
porêczycielem bêdzie powiat strze-
lecki, na co wyrazi³a zgodê Rada Po-
wiatu. Rozstrzygniêcie przetargu na-
st¹pi w ci¹gu kilku najbli¿szych dni.
Najpowa¿niejszym �wagowo� pro-
blemem jest wspomniana na pocz¹t-
ku obni¿ka p³ac. Wprawdzie mowa
jest o obni¿ce wynagrodzeñ zasadni-
czych, ale przecie¿ za tym id¹ po-
chodne. Pracownicy s¹ rozgorycze-
ni, bo proponowali inne rozwi¹zania.
Ostatecznie jednak zarz¹d powiatu
przyj¹³ rozwi¹zanie proponowane
przez dyrektora. Dodajmy, ¿e jego
p³aca rownie¿ zosta³a obni¿ona o 18
proc. (na jego wniosek, z³o¿ony 9
lutego).
Od kiedy ma to nast¹piæ? Od 1 kwiet-
nia br. zaczn¹ obowi¹zywaæ wypo-

Wokó³ szpitala

Martwisz siê, bo nie masz
kasy na dalsz¹ naukê lub studia?
Ten tekst jest dla Ciebie!
Przeczytaj go uwa¿nie.

Je�li jeste� uczniem pocho-
dz¹cym z rodziny bêd¹cej w trud-
nej sytuacji finansowej podejmu-
j¹cym naukê lub ucz¹cym siê ju¿
w szkole ponadgimnazjalnej,
koñcz¹cej siê mo¿liwo�ci¹ uzy-
skania �wiadectwa maturalnego,
b¹d� jeste� studentem i Twoja
rodzina jest w podobnej material-
nej, zw³aszcza zamieszkuj¹cym
na obszarze wiejskim lub podle-
gaj¹cym restrukturyzacji prze-
mys³u, masz ambicjê i chcesz
podj¹æ dalsze kroki w pog³êbia-
niu wiedzy i zdobywaniu kolej-
nych szczebli edukacji - masz
szanse na otrzymanie stypen-
dium. Musisz tylko zg³osiæ siê do
odpowiedniej placówki. I to szyb-
ko, bo do 17 marca.

Prze³am swoje wewnêtrzne
opory, to nie wstyd pochodziæ z
biednej rodziny. Wstydem jest
przyznaæ siê, ¿e dan¹ szansê siê
zmarnowa³o.

Program stypendialny zawarty
jest w ramowym dzia³aniu Zinte-
growanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego dotycz¹ce-
go wyrównywania szans edukacyj-
nych poprzez mo¿liwo�æ uzyska-
nia stypendium. W praktyce ozna-
cza to, ¿e uczeñ b¹d� student, któ-
ry wyka¿e, ¿e znajduje siê w trud-
nej finansowej sytuacji rodzin-
nej, tzn. w której dochód na jed-
nego cz³onka rodziny nie prze-
kracza 504 z³ netto, bêdzie móg³
ubiegaæ siê o czê�ciowe lub ca³-
kowite pokrycie kosztów zwi¹za-
nych z pobieraniem nauki. Ale
stypendia bêd¹ przekazywane w
ró¿nej formie albo na zasadzie kup-
na np. podrêczników b¹d� op³ace-
nia wy¿ywienia, przejazdów, aka-
demika itp. czy te¿ poprzez refun-
dacjê wydatków poniesionych na
edukacjê.

Jakie dok³adnie wydatki ponie-
sione przez przysz³ych stypendy-
stów bêd¹ zwracane?:
- koszty zakwaterowania w bur-

sie, internacie, akademiku, na
stancji,

- koszty posi³ków w sto³ówce
szko³y, w internacie itp.,

- koszty zakupu podrêczników
do nauki w szko³ach ponadgim-
nazjalnych i wy¿szych,

- koszty zwi¹zane z transportem
do i ze szko³y,

- odp³atno�ci za studia w szkole
wy¿szej pañstwowej i niepañ-

Zdob¹d�
stypendium!

 Ty równie¿ masz szansê na
dalsz¹ edukacjê!

Solidna Firma

Jacek Lyka
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