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O wigilijnym konkursie wiêcej czytaj na str. 4
W kalendarz imprez przed�wi¹tecznych na sta³e wpisa³ siê ju¿ Weihnachtsmarkt,
impreza towarzysz¹ca Jarmarkowi Bo¿onarodzeniowemu.

Wiêcej czytaj na str. 8

Na Jarmarku
Bo¿onarodzeniowym

8 grudnia w Urzêdzie Marsza³kowskim podsumowana zosta³a
druga edycja konkursu Tradycyjny Produkt Opolszczyzny. Spo-
�ród 51 zg³oszonych produktów nagrodzonych zosta³o 10. W�ród
nich znalaz³y siê tak¿e dwa zg³oszone z powiatu strzeleckiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie, by³o udokumentowanie
co najmniej 25-letniej tradycji produktu oraz jego promocja i mo¿li-
wo�æ kupna. � Chcemy � mówi³a Mariola Stachowicz, kierownik
referatu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Departamentu Rol-
nictwa UM - by producenci na swoich wyrobach mogli zarabiaæ, by
stanowi³y one je�li nie g³ówne, to przynajmniej dodatkowe �ród³o utrzy-
mania.

Tradycyjne i pyszne
W pi¹tek 15 grudnia kolejny raz mo¿na

by³o oddaæ krew. Frekwencja by³a niska �
tylko kilkana�cie osób. Po czê�ci mo¿na to
wyja�niæ tym, ¿e ambulans stacji krwiodaw-
stwa odwiedza³ niedawno szko³y powiatu, o
czym pisali�my w poprzednim numerze.

Kolejna okazja 19 stycznia.
Zachêcamy serdecznie, czy mo¿na zro-

biæ piêkniejszy prezent ni¿ uratowaæ komu�
¿ycie?

Najpiêkniejszy dar

Uczciwo�æ, rzetelno�æ, jasne za-
sady gry wobec kontrahentów, klien-
tów, fiskusa oraz w³asnych pracow-
ników � czy mo¿e byæ co� bardziej
oczywistego? A jednak nie wszêdzie
jest tak, jak byæ powinno. Przypo-
minaæ o tych najbardziej podstawo-
wych z podstawowych zasad w biz-
nesie ma program Promocji Kultury
Przedsiêbiorczo�ci �Przedsiêbior-
stwo Fair Play�, afiliowany przy
Krajowej Izbie Gospodarczej. Pierw-
szy krok do uzyskania tytu³u to
wype³nianie w firmie szczegó³owej
ankiety. Kolejny � poddanie siê
obiektywnej weryfikacji przez ze-
wnêtrznych audytorów. Badaj¹ oni
nie tylko dokumenty finansowe, ale i
opinie o firmie, ale te¿ sposoby po-
stêpowania np. z reklamacjami czy
skargami klientów.

Firmy Fair Play

Przy wigilijnym stole
¯e, jako mówi nam wszystkimDawne, odwieczne orêdzie,
Z pierwsz¹ na niebie gwiazd¹Bóg w naszym domu zasiêdzie.Sercem Go przyj¹æ gor¹cym,
Na �cie¿aj otworzyæ wrota �Oto co czyniæ wam ka¿eMi³o�æ, najwiêksza cnota.

Jan Kasprowicz
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