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�Odnawialne �ród³a energii � szanse i bariery zielonej energii w Polsce� to
temat IV miêdzynarodowej konferencji, która zostanie zorganizowana w
czasie bran¿owych targów energetycznych Nowa Energia w Kielcach, 23
i 23 marca br.

Wszystkim firmom z terenu powiatu zainteresowanym tematem
oraz udzia³em w konferencji podajemy kontakt:

Targi Kielce, ul. Zak³adowa 1,
tel. 041/ 365 12 12, fax 041/ 365 13 13, e-mail: enex@targikielce.pl

O nowej energii � w Kielcach

nesu. Z powodu wadliwego prawa i
opacznego rozumienia - przez niektó-
rych - zasad wolnego rynku, powsta³o
wiele podmiotów gospodarczych na-
stawionych na nieuczciwy zysk. Je-
ste�my dumni z tego, ¿e po raz kolej-
ny zostali�my wyró¿nieni tytu³em
Solidnej Firmy�.

Przygl¹daj¹c siê poczynaniom
PPO nale¿y jednoznacznie uznaæ tê
firmê jako lidera na rynku producen-
tów obuwia roboczego i ochronnego.

Pozycjê tê osi¹gnêli dziêki  kon-
sekwencji w realizacji obranej  przed
10 laty strategii � polegaj¹cej na nie-

ustannej innowacyjno-
�ci. Dyrektor uwa¿a, ¿e
najgorsz¹ strategi¹ w
dzisiejszych realiach jest
nastawienie wy³¹cznie na
przetrwanie - �zdecydo-
wanie nale¿y postawiæ
na rozwój� � mówi. Dziê-
ki bardzo dobrej kondy-
cji przedsiêbiorstwa
wszystkie realizowane
tam inwestycje s¹ finan-
sowane ze �rodków w³a-
snych. Jednak¿e w przy-
padku ich braku - wska-
zuje - nale¿y intensyw-
nie poszukiwaæ ze-
wnêtrznych �róde³.
PPO ma uznan¹ markê
na rynku krajowym i za-
granicznym. Dyrektor
uwa¿a, i¿ to, co wyró¿-
nia ich firmê, to szcze-
gólna dba³o�æ o uzyska-

nie wysokiej jako�ci wyrobu. Cho-
dzi o zabezpieczenie w produkcie
wysokiego stopnia bezpieczeñstwa,
trwa³o�ci i komfortu, który ma s³u-
¿yæ bezpo�redniemu u¿ytkowniko-
wi ich wyrobu.

Poczynione w ostatnim okresie w
PPO inwestycje koncentruj¹ siê na
wdra¿aniu najnowocze�niejszej tech-
nologii, opartej na bezpo�rednim
wtrysku poliuretanu w po³¹czeniu z
poliuretanem termoplastycznym w
skrócie PU/TPU. Koszt tej inwesty-
cji przekroczy³ 1 milion Euro.

�Solidna Firma 2002 i 2003� to nie

jedyne tytu³y jakimi mo¿e pochwa-
liæ siê strzeleckie Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Obuwniczego.

Dotychczas obuwie produkowa-
ne przez PPO otrzyma³o ju¿ wiele
wyró¿nieñ i nagród, m.in. GRAND
PRIX i z³ote medale na  Miêdzyna-
rodowych Targach Ochrony Pracy i
Ratownictwa �SAWO� Bydgoszcz/
Poznañ.

Dyrektor Lyka z ca³¹ stanowczo-
�ci¹ podkre�la, i¿ jego firma nie oba-
wia siê konkurencji na wspólnym
rynku. Jedynie niepokoj¹cym zjawi-
skiem mo¿e byæ import pó³fabryka-
tów z rynków wschodnich, gdzie ze
wzglêdu na niskie koszty wytwarza-
nia, komponenty s¹ tanie choæ nie za-
wsze najwy¿szej jako�ci.

W chwili obecnej PPO aby lepiej
przygotowaæ siê do funkcjonowania
na wspólnym rynku, jest w trakcie
wdra¿ania norm ISO 9001 i 9014.
Firma uzyska³a dotacje w ramach
PHARE  2001- program Wstêp do
Jako�ci  na wdro¿enie w/w norm .

Dziêki posiadanemu znakowi to-
warowemu CE - od momentu wej�cia
do UE - firma zamierza zwiêkszyæ
swoje obroty handlowe z rynkami eu-
ropejskimi. W chwili obecnej nie jest
bezpo�rednim eksporterem, jednak-
¿e - dziêki mocno rozbudowanej sie-
ci dystrybutorów -obuwie eksporto-
wane jest do S³owacji oraz na rynki
wschodnie.

Najwa¿niejsze cele biznesowe na
2004 rok dla dyrektora Lyki to: uzy-
skanie pierwszych efektów z podjê-

Dzia³ajmy wed³ug najlepszych zasad

Staraj¹c siê i�æ z duchem czasu i
traktuj¹c has³o równouprawnienia
dos³ownie postanowi³am (nie po raz
pierwszy zreszt¹) �wiêta nie �wiêto-
waæ. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e sama
idea takiego �wiêta w jakim� sensie
kobiety upo�ledza. Bo w³a�ciwie co
to jest �dzieñ kobiet�, co to oznacza?
Brzmi to tak samo jak �dzieñ dobroci
dla zwierz¹t�, a co z reszt¹ roku? Nie
jest to wyraz stosunku miêdzy rów-
nymi, lecz uk³on silniejszego w sto-
sunku do s³abszego, uk³on jak¿e czê-
sto bêd¹cy tylko gestem. Czy¿ nie
jest prawd¹, ¿e mimo prób zaszcze-
pienia, podobny obyczaj w odniesie-
niu do mê¿czyzn nie przyj¹³ siê za
bardzo? Mê¿czy�ni po prostu nie
potrzebuj¹ takiego �wiêta, nie czuj¹
siê �s³absi� w spo³eczeñstwie, a wrêcz
przeciwnie.

Kwiatek, dobre s³owo, jednodnio-
we ho³dy - to wszystko utwierdza
stereotyp �s³abej p³ci�. Godz¹c siê
na co� takiego, trudno jest ¿¹daæ rów-
nouprawnienia. Mo¿na je sobie wy-
walczyæ, lecz wzbudzaj¹c szacunek,
a nie lito�æ. A mo¿e siê mylê? Jeszcze
przed paroma laty  dzieñ 8 marca by³
w Polsce hucznie obchodzonym
Miêdzynarodowym Dniem Kobiet.
Tego dnia  w³a�nie kobiety by³y  bez-
granicznie (?) uwielbiane, a mê¿czy�-
ni zabiegali o ich wzglêdy z tradycyj-
nym tulipanem w d³oni. Uchwalone
zosta³o na zje�dzie socjalistek w
Kopenhadze w 1910 r., a od 1913 r.
przyjêto obchodziæ je � i to w wielu
krajach - 8 marca.

W dzisiejszych czasach mo¿na za-
obserwowaæ ró¿ny stosunek do tego
�wiêta. Jedni obchodz¹, inni udaj¹, ¿e
temat ich nie interesuje, pozostali

Po 8 Marca

uznaj¹ je za postkomunistyczn¹ pa-
mi¹tkê.

Czy¿by to oznacza³o, ¿e kobie-
tom nale¿y odebraæ ju¿ wszystkie
przywileje?

Kobiety przez wieki podporz¹d-
kowane by³y mê¿czyznom, co jest
jedn¹ z przyczyn wystêpuj¹cej nie-
równo�ci pomiêdzy p³ciami w ¿yciu
spo³ecznym.

Jak wygl¹da sytuacja dzi�? Ju¿ za
parê dni zostaniemy obywatelkami
zjednoczonej Europy. Co to oznacza
w praktyce? Czy zmieni siê nasza
pozycja na rynku pracy?

Unia Europejska k³adzie w swych
dzia³aniach du¿y nacisk na wzmoc-
nienie pozycji kobiet, a tym samym
równowa¿enie roli kobiet i mê¿czyzn
w ¿yciu spo³ecznym i ekonomicz-
nym. Ustawodawstwo, instytucje i
przedsiêwziêcia zapocz¹tkowane
przez Uniê Europejsk¹ wp³ynê³y ju¿
do pewnego stopnia na poprawê sy-
tuacji kobiet w krajach cz³onkow-
skich.

Jak zmienia³a siê sytuacja kobiet
w Polsce? Spójrzmy na parê istot-
nych dat:
- 1918 równouprawnienie politycz-

ne i przyznanie praw wyborczych
kobietom

- 1928 - zniesiono w formule �lub-
nej obietnicê ca³kowitego pos³u-
szeñstwa ¿ony wobec mê¿a.
W XIX w. liczne powstania pod

zaborami wymaga³y od kobiet aktyw-
nej postawy spo³ecznej i politycz-
nej. Wtedy to po raz pierwszy mê¿-
czy�ni zaczêli liczyæ siê z naszym
zdaniem. Paradoksalnie, przywi¹za-
nie do samodzielno�ci i niezale¿no-
�ci, utrwali³o siê u kobiet w okresie

45 lat w³adzy komunistycznej. Chro-
ni siê wiêc zwyczajowo kobiety, ale
oczekuje siê od nich specjalnych po-
�wiêceñ na rzecz mê¿czyzny oraz
szczególnego sposobu ¿ycia. Tylko
od kobiet oczekuje siê godzenia pra-
cy zawodowej z prac¹ w domu.

Jak wygl¹da sytuacja kobiet  na
polskim rynku pracy?

W Polsce pracuje 45 procent ko-
biet, w krajach Unii Europejskiej - o
trzy procent mniej. Polki znacznie
czê�ciej ni¿ w Europie pracuj¹ te¿ na
stanowiskach kierowniczych. U nas
kobiety stanowi¹ jedn¹ trzeci¹
wszystkich kierowników, w Unii za-
ledwie jedn¹ czwart¹. Ale mimo to
Polki czuj¹ siê dyskryminowane na
rynku pracy. Zarabiaj¹ gorzej ni¿
mê¿czy�ni, choæ s¹ czêsto lepiej od
nich wykszta³cone. �rednie i wy¿sze
wykszta³cenie ma w Polsce ponad 70
procent kobiet i niespe³na 55 procent
mê¿czyzn.

Zarobki kobiet w krajach kandy-
dackich stanowi¹ przeciêtnie 70-90%
zarobków mê¿czyzn. Jest to sytu-
acja generalnie porównywalna do
wiêkszo�ci krajów unijnych. Wed³ug
danych z 1999 roku najwiêksza ró¿-
nica w p³acach wystêpowa³a w Bu³-
garii, a najmniejsza w S³owenii. Wa¿-
ne jest, by wi¹zaæ to zagadnienie z
kszta³ceniem, gdy¿ im wiêksza jest
równowaga p³ci w kszta³ceniu, tym
mniejsza ró¿nica w p³acach. Omawia-
nie dysproporcji miêdzy zarobkami
kobiet i mê¿czyzn komplikuje zja-
wisko feminizacji zawodów. Kobie-
ty dominuj¹ w tych dzia³ach gospo-
darki, gdzie zarabia siê najmniej, czy-
li w s³u¿bie zdrowia i pomocy spo-
³ecznej, gdzie stanowi¹ ponad 80 pro-
cent zatrudnionych, a tak¿e w edu-
kacji, hotelach i restauracjach.

�wiêto, nie �wiêto

wiedzenia warunków p³acy. Dla zde-
cydowanej wiêkszo�ci pracowników
oznacza to, ¿e obni¿ka wynagrodzeñ
nast¹pi od 1 lipca br. Czy to czasowe
rozwi¹zanie? Na razie jedyne, co
mo¿na na ten temat us³yszeæ to s³o-
wo: bezterminowe.
- Regulamin wypowiedzeñ warun-
ków p³acy - to istotne u�ci�lenie, bo
zbyt czêsto mówi siê zupe³nie nie-
precyzyjnie tylko o wypowiedze-
niach, co wiêkszo�æ spo³eczeñstwa
rozumie zupe³nie jednoznacznie jako
wrêczanie zwolnieñ - zosta³, zgodnie
z przepisami, przedstawiony orga-
nizacjom zwi¹zkowym do konsulta-
cji - mówi M. Kreis. - Do 7 marca
zwi¹zki mia³y czas na wypowiedze-
nie siê w tej sprawie. Generalnie jed-
nak nie uzgodnili�my regulaminu ze
zwi¹zkami. Od 9 marca bêdziemy
wiêc prowadziæ indywidualne kon-
sultacje na temat obni¿ki wynagro-
dzeñ poszczególnych pracowników
z t¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹, która go
reprezentuje. Ich zakoñczenie nast¹-
pi do koñca przysz³ego tygodnia.
Mam nadziejê, ¿e zdecydowana
wiêkszo�æ pracowników przyjmie
nowe warunki.

Wyja�niæ równie¿ nale¿y kwestiê in-
terny. W tak gor¹cej atmosferze, jaka
jest wokó³ szpitala, jej zamkniêcie
wi¹zano z reorganizacj¹ i prób¹ ogra-
niczenia dzia³alno�ci szpitaa. Tym-
czasem zamkniêcie oddzia³u w ter-
minie od 23 lutego do 7 marca wi¹za-
³o siê z konieczno�ci¹ przeprowadze-
nia tam pewnego remontu i malowa-
nia oraz z uwagi na zasady kontrak-
towania przez NFZ, który przeka-
za³ zbyt ma³¹ ilo�æ procedur punkto-
wych dla tego oddzia³u. Najwa¿niej-
sza dla pacjentów jest informacja, ¿e
oddzia³ funkcjonuje ju¿ normalnie.

Marta Górka

Wokó³ szpitala
dok. ze str. 1

Przemoc wobec dzieci, w tym
przemoc seksualna nie jest, niestety,
zjawiskiem marginalnym. Niemal ka¿-
dego dnia media informuj¹ o przy-
padkach krzywdzenia dzieci, znêca-
nia siê nad nimi i wykorzystywania
seksualnego.

Zatem winni�my byæ �wiadomi
faktu, i¿ ka¿de dziecko jest na tak¹
przemoc nara¿one. Ka¿de mo¿e siê z
ni¹ spotkaæ we w³asnym domu ro-
dzinnym, w szkole, na ulicy. Do-
�wiadczyæ jej ze strony najbli¿szych:
rodziców, dziadków, starszego ro-
dzeñstwa, kuzynów oraz ze strony
zupe³nie obcych sobie osób.

Jak rozpoznaæ sygna³y �wiad-
cz¹ce o podejrzeniu wykorzysta-
nia seksualnego dziecka? Jak
mo¿e wygl¹daæ interwencja ró¿-
nych s³u¿b w sytuacji takiego po-
dejrzenia?

Jak o tym rozmawiaæ z dziec-
kiem? Co robiæ, jak mu pomóc, gdy
przyjdzie i powie, ¿e sta³o siê
ofiar¹ przemocy seksualnej?

Na te oraz na wiele innych pytañ szu-
kano odpowiedzi podczas szkolenia
zorganizowanego dla profesjonalnych
�pomagaczy� przez Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego i Ogólnopolskie Pogo-
towie dla Ofiar Przemocy w Rodzi-

�Z£Y DOTYK� boli przez ca³e ¿ycie
nie �Niebieska Linia�.

Przez dwa dni - 27 i 28 lutego br. -
pracownicy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Prokuratury
Rejonowej, Policji, pedagodzy szkol-
ni oraz nauczycielki przedszkoli,
szkó³ podstawowych i gimnazjum
wzbogacali sw¹ wiedzê i nabywali
niezbêdne umiejêtno�ci, mog¹ce s³u-
¿yæ udzielaniu wsparcia i pomocy
dzieciom maltretowanym i molesto-
wanym seksualnie.
Efektem tocz¹cych siê, podczas szko-
lenia, dyskusji s¹ równie¿ nastêpuj¹-
ce postulaty:
*  nale¿y podj¹æ starania o utworze-

nie Telefonu Zaufania dla Dzieci i
M³odzie¿y,

* konieczne jest tak¿e powo³anie
Powiatowego O�rodka Interwen-
cji Kryzysowej dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie.

Przemoc seksualna wobec dzie-
ci jest przestêpstwem �ciganym
przez prawo. Nic jej nie usprawie-
dliwia. Nic te¿ nie usprawiedliwia
milczenia i obojêtno�ci doros³ych,
gdy  dziecku dzieje siê krzywda.
Pamiêtajmy! Z³y dotyk boli przez
ca³e ¿ycie.

/ml/
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tych inwestycji w postaci zwiêksze-
nia udzia³u w rynku oraz zwrotu po-
niesionych nak³adów, a dalej, nie tyl-
ko utrzymanie dobrej  kondycji fi-
nansowo �ekonomicznej, ale i nie-
ustanne dzia³ania podejmowane na
rzecz rozwoju firmy.

Jakim Pan jest szefem?- pytam.
Odpowiada - konsekwentnym i wy-
magaj¹cym. Ale, jak mówi, nie robi
tego dla siebie. Dba o pracowników,
chce im daæ poczucie du¿ej satysfak-
cji z wykonywanej pracy. Uwa¿a, ¿e
na sukces firmy pracuje ca³a za³oga.
Docenia ich do�wiadczenie i zaanga-
¿owanie. Z kolei oczekuje, ¿e oni tak-
¿e doceni¹ jego wysi³ki na rzecz roz-
woju firmy. W swoich poczynaniach
podejmuje ryzyko, ale - jak sam oce-
nia - ca³kowicie pozostaje ono pod
jego kontrol¹. Jako inicjator poczy-
nañ rozwojowych w PPO uwa¿a, i¿
dynamizm i si³a rozwoju firmy tkwi¹
w jej wizji - strategii. Dla dyrektora
to po³¹czenie energii tkwi¹cej w rela-
cjach miêdzy lud�mi i pieniêdzmi,
które pozwalaj¹ siê tej energii swo-
bodnie rozprzestrzeniaæ.

Na koniec pozostaje nam tylko
pogratulowaæ ca³emu zespo³owi PPO
i ¿yczyæ  wytrwa³o�ci w realizacji
misji firmy, a inne firmy zachêciæ do
dzia³ania pod  has³em �Dzia³ajmy
wed³ug najlepszych zasad�.

W nastêpnym numerze � o drugim
laureacie � strzeleckim PKS-ie.

/ko/


