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Pomagamy firmom
i samorz¹dom

Spónione stypendia
O stypendiach z EFS  na wy-

pulê pieniêdzy. Na jego rozpatrzenie

sany w padzierniku. Dlaczego? Bo

niezamo¿nych uczniów i studen-

tygodnie. Zdarza siê jednak, ¿e we

brakowa³o tzw. uzupe³nienia, czyli

równanie szans edukacyjnych dla
tów z terenów wiejskich i niewiel-

kich miejscowoci - mówi³o siê

du¿o i ró¿nie. Na pocz¹tku  dobrze, potem  w miarê jak opó-

nia³y siê ich wyp³aty, a dzia³o siê

tak w ca³ym kraju  coraz gorzej.

Doæ powiedzieæ, ¿e gdy wresz-

cie w grudniu ub. roku trafi³a z opolskiego urzêdu marsza³kowskiego do
strzeleckiego starostwa pierwsza
transza pieniêdzy  wszyscy odczu-

li ulgê. Nie na d³ugo. Uczniom szkó³
rednich miano wyp³aciæ zaleg³oci za

wniosku urz¹d marsza³kowski ma 3

wniosku znajd¹ siê b³êdy, nie chodzi
tu jednak o jakie kardynalne, ale nawet zupe³nie drobne. Jeli siê poja-

wi¹  wniosek trafia do poprawki, a
ca³a procedura siê przeci¹ga. Nawet

jeli wniosek zostanie rozpatrzony

(nastêpne trzy tygodnie) pozytywnie, pieni¹dze nie zostan¹ przekaza-

ne nastêpnego dnia. Procedury przewiduj¹ na to dwa miesi¹ce.

A co ze studenckimi stypendia-

mi? Druga transza na te wyp³aty

wp³ynê³a do starostwa strzeleckiego

11 kwietnia, i w tym samym dniu

do zarz¹dzenia ministra gospodarki
jasno ustalonych zasad przyznawa-

nia pieniêdzy i m.in. wzorów umów.

Potem procedury przeci¹ga³y siê w
urzêdach marsza³kowskich. Potem

wreszcie wyniknê³y kolejne perturbacje: zmienia³y siê wzory umów,
wytyczne co do wydatków, jakie

mog¹ zostaæ zrefundowane i wytycz-

ne dotycz¹ce ca³ej sprawozdawczo-

ci, tej prowadzonej w szko³ach i tej

w starostwach. Jeli do tego dodamy,
¿e te zmiany nie zosta³y wprowa-

dzone w jednym czasie i nie hur-

tem, a raczej detalicznie  bêdziemy

wrzesieñ i padziernik, a studentom

przekazana zosta³a do Powiatowego

mieæ ca³kiem pe³ny obraz zamiesza-

wyp³at¹ studenckich stypendiów nie

muje siê realizacj¹ tego zadania. I

na wyrównanie szans edukacyjnych.

- za padziernik i listopad. O ile z

by³o wielkich problemów, bo na ich
konta osobiste trafiaj¹ przelewem, o

tyle uczniowie nie zd¹¿yli swojej puli
wykorzystaæ (w ich przypadku roz-

licza siê faktury za zakupy rzeczo-

we, zwi¹zane z nauk¹, np. na zakup
ksi¹¿ek, kosztów dojazdu do szko³y,

odzie¿y sportowej), bo by³ to okres
ferii wi¹tecznych.

Urz¹d marsza³kowski za¿¹da³

wiêc w styczniu br. zwrotu niewyp³aconej kwoty. Potem jednak oka-

za³o siê, ¿e nies³usznie. Tak wiêc te

pieni¹dze, które wróci³y do Opola,

Centrum Pomocy Rodzinie, które zaj-

wszystko znów siê powtórzy: po

nia ze stypendiami przeznaczonymi

Tylko jakie to wyrównanie, skoro

wykorzystaniu pieniêdzy zostanie

stypendia przychodz¹ póno, a i tak

Potem swoja pulê wykorzystaj¹

wszystkiego nie mo¿na za nie kupiæ.

z³o¿ony wniosek o nastêpn¹ pulê itd.

uczniowie i nadejdzie czas z³o¿enia
nastêpnego wniosku...

Te polizgi nie s¹  co nale¿y

podkreliæ  jak¹ strzeleck¹ specjalnoci¹. Zdarzaj¹ siê praktycznie w

ka¿dym powiecie w kraju.

Zaczê³o siê od tego, ¿e zamiast w

sierpniu konkurs na przyznanie sa-

morz¹dom stypendiów zosta³ rozpi-

 w przypadku uczniowskich 
Obuwie sportowe? Tak, byle siê zmieciæ w standardowych cenach na ryn-

ku, a wiêc na pewno nie adidasy.

S³ownik? Tak, ale nie do innego

dok. ze str. 1

p³acy. Trzeci wreszcie obszar naszej

sków po pierwszej selekcji odrzuca-

struktury Mniejszoci Niemieckiej.

gl¹da nastêpuj¹co: najpierw przepro-

dzia³alnoci ukierunkowany jest na

G³ównie skupiamy siê na wspieraniu
remontów obiektów s³u¿¹cych statutowej dzia³alnoci MN. W lutym

rozpoczêlimy kolejn¹ akcjê - zwi¹zan¹ z Europejskim Funduszem So-

cjalnym. To bardzo du¿e przedsiê-

wziêcie, w którym planujemy: orga-

doradztwo w pisaniu projektów na

sfinansowanie konkretnych przedsiêwziêæ oraz udzielanie informacji na

formacyjnym, w którym uczestni-

-

A wiêc  procedury jak w ban-

-

Oczywicie. Ale tym, którzy

szkoleniowy EFS. Na spotkaniu in-

czyli burmistrzowie, wójtowie oraz

pracownicy administracji samorz¹do-

wej, którzy bêd¹ t¹ tematyk¹ zajmo-

waæ, bra³o udzia³ ok. 80 osób. To bar-

ju¿ nie  inne ksi¹¿ki, choæby popu-

rzy pracuj¹ za granic¹, by³oby naj-

larno-naukowe.

wy¿sze w Polsce. Niestety, naszego

bezrobocia nie uda siê wyeksportowaæ do Skandynawii, wiêc musimy
sposobów jest szukanie takich roz-

rzenia miejsc pracy. I nie chodzi przecie¿ o to, by gminy budowa³y zak³a-

dy pracy, ale o to, by samorz¹dy u³atwia³y warunki do ich powstawania i

by wykorzystywa³y wszystkie mo¿-

liwoci walki z bezrobociem, a m.in.

podobnego.

Warunkiem z³o¿enia wniosku o

mniej 80% poprzedniej transzy. Jak
zosta³a wykorzystana dopiero w koñ-

cjonuj¹cym przy Fundacji Rozwo-

dzy dla uczniów

z³, a dla rolników  2 mln z³), bazuje
na rodkach niemieckich. Drugi fun-

ostatnim meczu m³odych zawodni-

Opolskich

ków z zespo³u Jadar II Radom 3:1 i

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich

³a upragniony awans. Ostatnie zagra-

ul. Opolska 36

gdzie szczególnie wyró¿nia³a siê gru-

oferuje kobietom
w ramach umowy

Od nowego sezony zatem bê-

chwil, podczas kibicowania naszym

zawodnikom w spotkaniach o mistrzostwo II ligi.

Nasz zespó³ gra³ w sk³adzie: Woj-

ciech Kondracki, Andrzej Przybysz,
Piotr Czop, Przemys³aw Sobecki,

£ukasz Olejniczak, Marek Kuchar-

ski, Tomasz Jaroch, Piotr Kupsda,

Krzysztof Czeremañski, Damian
Widera. Trenerem zespo³u jest Jan
Bry.

-

W pierwszym z funduszy  ok.

¿enie itp., ale nie mo¿na po¿yczki
przeznaczyæ np. na budowê wiaty.
-

Z jakimi dokumentami trzeba

-

Z kompletem dokumentów do-

siê zg³osiæ?

od dnia 4.05.2005 r. do 31.12.2005r.

tycz¹cych firmy i jej finansów oraz

biznes planem przedsiêwziêcia. W

bezp³atne badanie cytologiczne.

w szeregi m³odych zawodników Ja-

dziemy mieli w Strzelcach Opolskich

Ile wynosi górna kwota po¿ycz-

lub pojazdów specjalnych, wyposa-

seta. Póniej jednak dowiadczenie i

okazjê do spêdzenia emocjonuj¹cych

-

ki?

maszyn i urz¹dzeñ produkcyjnych

z NARODOWYM

nych trzech setów.

wy, to kwota 5 mln z³ na rok bie¿¹cy.

trzeba, ¿e finansujemy tylko zakup

FUNDUSZEM ZDROWIA

daru i pozwoli³y na wygranie kolej-

dusz, tzw. ma³y fundusz po¿yczko-

170 tys. z³, przy czym zaznaczyæ

cjonuj¹cy, na pocz¹tku spotkania

zagraniami wprowadzi³y nerwowoæ

Obecnie mamy 2 fundusze po-

z³ na rok 2005 (z czego dla firm 8 mln

Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach

com z wielkich imprez sportowych.

tym momencie my wchodzimy w rolê

doradcy. To nie jest ³atwa rola, bo

przedsiêbiorcy zupe³nie niechêtnie

rozmawiaj¹ z kim obcym o w³asnych

Do badania zaprasza siê panie w wieku
od 30 do 59 lat.

finansach, a przecie¿ to jest niezbêdne. Musimy przedyskutowaæ z po-

tencjalnym po¿yczkobiorc¹, czy w

W celu wykonania badania nie jest
wymagane skierowanie.
Wymagana jest ksi¹¿eczka Rejestru
Us³ug Medycznych.

wietle jego sytuacji finansowej i sy-

tuacji rynkowej staæ go na sp³acanie

kredytu w ci¹gu tego okresu, na jaki

zostanie przyznany. Jednym s³owem

 trzeba mieæ wizjê rozwoju. Przy-

k³adem posiadania perspektywicznej
wizji jest firma z Gliwic, która dwu-

Badania wykonywane s¹ w Oddziale
Ginekologiczno-Po³o¿niczym
w rody i pi¹tki w godz. 11

00

korzystaj¹ po kilka razy z tej mo¿liwoci.

A te drugie po¿yczki te¿ wy-

-

magaj¹ takiej skomplikowanej

procedury?
-

Nie. Po pierwsze  mniejsze

kwoty mo¿na otrzymaæ, ale za to

mo¿na przeznaczyæ je równie¿ na

rodki obrotowe. Wprawdzie po¿yczka jest dro¿sza od tamtej (pro-

wizja, oprocentowanie itp.), ale za to

zapadaj¹ na miejscu, a wiêc szybciej.
Firmy z powiatu strzeleckiego

równie¿ korzysta³y z kredytów
Fundacji?

-

Oczywicie, w ci¹gu minionych

12 lat z tzw. du¿ego funduszu sko-

rzysta³o ok. 80 przedsiêbiorców na

³¹czn¹ kwotê ok. 4 mln z³ i 11 rolników  na ok. 600 tys. z³.

Rozmawia³a M. Górka

rolników  w ³¹cznej kwocie 10 mln

turnieju wywalczyli awans do dru-

szone wieloma wrêcz pokazowymi

-

dla ma³ych i rednich firm oraz dla

siatkarze zespo³u PZU KARO, któ-

opanowanie naszego zespo³u okra-

ju l¹ska.

¿yczkowe. Pierwszy, przeznaczony

Przebadaj siê!

tych kredytów jest dobra, a firmy

-

Ale szkolenia i doradztwo to

nym Fundusz Po¿yczkowym funk-

Tyle za³¹czników potrzeba do jednego tylko wniosku - o drug¹ transzê pieniê-

w skali Opolszczyzny. Sp³acalnoæ

niejedyne formy wsparcia z Waszej

wspomnieæ równie¿ o Regional-

cówce marca. Ale to zaledwie pocz¹-

du¿ym powodzeniem. Dziêki nim

droga jest wyranie krótsza, decyzje

strony dla przedsiêbiorców. Pora

wspomnia³am  pula uczniowska

przeciwnicy postawili twarde warun-

siêbiorstwa, wcale to nie przeszka-

w³anie EFS temu s³u¿y.

-

stypendia jest wykorzystanie co naj-

ki naszym zawodnikom i wygrali

maj¹ wizjê rozwoju w³asnego przeddza. Po¿yczki s¹ tanie i ciesz¹ siê

wa³oby siê  koniec problemów. Nic

Sam mecz fina³owy by³ bardzo emo-

ku?

uratowano 7-8 tysiêcy miejsc pracy

tów, na wyp³atê stypendiów za okres

mecz tworz¹ca oprawê znan¹ kibi-

nie sp³aty po¿yczki.

15%, ale gdyby wrócili wszyscy, któ-

padziernik  grudzieñ 2004. Wyda-

nia wywo³a³y euforiê na widowni,

ciu pozytywnej decyzji  zawiera-

muj¹c¹ równie¿ prawne zabezpiecze-

czynie. Tu bezrobocie wynosi ok.

Równolegle z³o¿ony zosta³ nowy

pa kibiców z bêbnami, przez ca³y

biorcê czeka kolejna ocena. Po podjê-

my z wnioskodawc¹ umowê, obej-

dzo istotne zagadnienia na Opolsz-

niêdzy z puli przyznanej dla studen-

jako niepokonana w turnieju uzyska-

przyjmie odpowiedni¹ uchwa³ê  ca³y

miec. Tam potencjalnego po¿yczko-

jêzyka ni¿ nauczany w szkole. Lek-

wniosek o p³atnoæ II transzy pie-

giej ligi. Nasz dru¿yna pokona³a w

wiamy wniosek firmy o po¿yczkê na

posiedzenie zarz¹du Fundacji. Jeli z

temat EFS. Utworzylimy orodek

wi¹zañ, które przyczyni¹ siê do two-

O wielkim sukcesie mog¹ mówiæ

pracownika s¹ zbie¿ne  przedsta-

plik dokumentów wêdruje do Nie-

przeszkolimy ok. 60 osób), pomoc i

cem miesi¹ca.

rzy w zakoñczonym wczoraj (11.04)

Jeli ocena rzeczoznawcy i naszego

 tak. Podobnie jak encyklopedie, ale

sta³y wykorzystane w ca³oci, z koñ-

Mamy II ligê

tujemy firmê, zagl¹damy do ksi¹g.

niach nt. kwalifikowania kosztów

cz¹cych EFS (na przyk³ad w szkole-

sobie radziæ z nim sami. Jednym ze

tem starostwo sk³ada wniosek o now¹

odbywa siê audyt na miejscu  wizy-

kolei on zaakceptuje propozycjê i

leckiego starostwa. Tym razem zo-

swoje rozliczenie do starostwa. Po-

wadzamy rozmowê wstêpn¹, potem

nizacjê i prowadzenie szkoleñ doty-

tury szkolne? Dopiero od niedawna

znów trafi³y  w marcu br. - do strze-

tek drogi. Szko³y musz¹ dostarczyæ

my dwa-trzy. A ca³a procedura wy-

krotnie otrzyma³a ju¿ od nas po¿yczkê, dziêki czemu uruchomi³a swoje
filie w innych miastach.
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-

Wnioski s¹ czêsto odrzucane?
Powiedzmy, ¿e na 15-20 wnio-

TRUDNA
SPRAWA
AUTORYTET
dok. ze str. 4
Sam fakt bycia rodzicem czy na-

uczycielem nie gwarantuje nam, ¿e bêdziemy autorytetem dla naszych dzie-

ci i uczniów. Musimy na to zapraco-

waæ, traktuj¹c innych  niezale¿nie
od ich wieku  z szacunkiem. Poka-

zuj¹c swoje mocne strony, swoje
umiejêtnoci i wiedzê, zara¿aj¹c za-

pa³em do dzia³añ realizuj¹cych wa¿-

ne dla nas cele i wartoci. Nie zmuszaj¹c jednak nikogo, by je podziela³,

pokazywaæ tylko, jak s¹ dla nas istotne. Bêd¹c autentycznym i otwartym,

bez uciekania siê do ró¿nych gierek
miêdzyludzkich. Bêd¹c lojalnym i

sprawiedliwym. Wybaczaj¹c. Daj¹c

sobie i innym prawo do b³êdu. Do-

strzegaj¹c w innych to, co najlepsze.
Nie wymagaj¹c okazywania wdziêcz-

noci, podporz¹dkowania siê i zgody.

Budowanie autorytetu to bardzo

trudna sprawa. Jednak jeszcze trud-

niejsz¹ jest jego utrzymanie.

Ma³gorzata £oskot
Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

