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POWIAT STR Z E LE C K I

Od totalitaryzmu
do demokracji

VIII Gala Izby Gospodarczej l¹sk

PAMAS  Firm¹ Roku 2007

W gronie laureatów Izby Gospodarczej l¹sk nagrodzonych w ostatni pi¹tek statuetkami i dyplomami
znalaz³a siê firma PAMAS z Kolonowskiego  nagrodzona w kategorii inwestycje.
Na prze³omie roku 2006 i 2007
rodzina Matyszoków (dotychczas
zwi¹zana z bran¿¹ transportow¹) zainwestowa³a 7,5 mln z³ w budowê i
wyposa¿enie masarni. Bardzo specyficznej: tu wytwarza siê jeden jedyny produkt  salami. Za to w 14 gatunkach: z przyprawami i w 7 - bez.
Wybór tych z przyprawami mo¿e
przyprawiæ o ból g³owy, bo obok
tych, do jakich ju¿ siê przyzwyczailimy, czyli z papryk¹ i pieprzem,
dochodz¹ jeszcze: z wêgierskich przypraw, Wenus  z orzeszkami arachidowymi, wiosenna  z lubczykiem,
no i oczywicie okazjonalne, cile
powi¹zane z kalendarzem. Teraz szykowane s¹ ju¿ wielkanocne, z zaj¹czkiem.
- Wyró¿nienie cieszy, tym bardziej, ¿e mo¿e przyczyni siê do roz-

Ta publikacja ksi¹¿kowa to efekt koñcowy 3-letniego miêdzynarodowego projektu realizowanego wspólnie przez m³odzie¿ polsk¹ i niemieck¹
29 lutego w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich mia³o
miejsce spotkanie podsumowuj¹ce
trzyletni miêdzynarodowy projekt
historyczny Od totalitaryzmu do
demokracji. Prace nad nim zapocz¹tkowano w 2004 roku. Tak jak w
przypadku poprzednich: Stara
Nowa Ojczyzna (1997) oraz Pomniki wiat³o Pamiêci (2002) jest
trzecim wspólnym przedsiêwziêciem z zakresu historii zrealizowanym przez uczniów Gimnazjum
Conrad-von-Soest oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Strzelcach Opolskich. Tak jak poprzednio projekt
zosta³ wydany w formie ksi¹¿kowej.
Przedmiotem badañ prezentowanego w starostwie projektu by³ okres
po II wojnie wiatowej. M³odzi badacze opisali proces demokratyzacji
w obu krajach, które po wojnie znalaz³y siê po dwóch stronach ¿elaznej kurtyny. G³ównym zagadnieniem poruszanym przez licealistów
ze Strzelec jest problem wolnoci
oraz warunków ¿yciowych Polaków
po 1945 roku oraz proces przemian
ustrojowych, w wyniku których
Polska powróci³a do rodziny krajów

demokratycznych. W zakresie problemu wolnoci wskazano wyranie
na negatywn¹ rolê bloku sowieckiego
i jego wp³yw na losy powojennej
Polski.
W pracy uczniów z Soest ukazane zosta³y przede wszystkim warunki
¿yciowe mieszkañców Soest tu¿ po
zakoñczeniu wojny, proces powrotu
do normalnoci narodu prze¿ywaj¹cego moralne bankructwo wynikaj¹ce z okresu nazistowskiego oraz rolê
okupanta brytyjskiego anga¿uj¹cego
siê w poprawê warunków ¿ycia i
odbudowê struktur demokratycznych.
Nale¿y dodaæ, ¿e wieloletnia
wspó³praca miêdzy szko³ami uk³ada
siê wzorowo. Obejmuje projekty z
ró¿nych dziedzin nauki. Na koniec
warto zapytaæ o kolejny projekt historyczny. Wszystko wskazuje na to,
¿e jeszcze w tym roku obie szko³y
dokonaj¹ wyboru tematu projektu,
który bêd¹ realizowaæ. Mam równie¿
nadziejê, ¿e uda siê skróciæ okres
oczekiwania na kolejne opracowanie
ksi¹¿kowe, byæ mo¿e ju¿ w 2010
roku.
Dariusz Szczypura

Miêdzynarodowe spotkanie w siedzibie strzeleckiego starostwa

Jest w czym wybieraæ

To tu produkuje siê salami o smaku westfalskim
propagowania naszego salami w naszym powiecie - zastanawia siê Piotr
Matyszok, szef firmy i g³owa rodziny, który twierdzi, ¿e jest siê nad
czym zastanawiaæ.
- Kiedy, na krótko, pojawi³o siê
w sklepach GS-u w Strzelcach Opolskich. Dzi nasze salami mo¿na dostaæ tylko w trzech sklepach
w Kolonowskiem i
w³aciwie nigdzie indziej w powiecie. W
¿adnej z gmin. Za to
klientów znalaz³o w
innych powiatach
Opolszczyzny, w innych
województwach: l¹skim, dolnol¹skim, ³ódzkim. Tak¿e za granic¹: w Czechach i na S³owacji; i
nie s¹ to jedyne kierunki eksportu, o jakich myli siê w firmie. Bo przecie¿ produkcja nie jest ma³a: 15
ton na tydzieñ.
- Nasze salami to znakomity smak i wietna jakoæ: doskonale
dobrane receptury to
jedno, a z drugiej strony  ¿adnych surogatów, tylko czyste miêso, którego zu¿ywa
siê 142 kg, by uzyskaæ 100 kg podsuszo-

IX TURNIEJ
PRACOWNIKÓW
SAMORZ¥DOWYCH
W PI£CE SIATKOWEJ
Informujemy, ¿e w dniu
15 marca 2008 roku w Hali
Sportowej w Strzelcach
Opolskich przy ul. Kozielskiej 34 odbêdzie siê IX Turniej Pracowników Samorz¹dowych w Pi³ce Siatkowej.
Jak co roku w zmaganiach
wezm¹ udzia³ m. in. reprezentanci Gmin Powiatu
Strzeleckiego, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego i
partnerskiego Powiatu Soest
z Niemiec.
Wszystkich pasjonatów
pi³ki siatkowej zapraszamy
do kibicowania graj¹cym
dru¿ynom w godzinach od
9.00 do 15.00.

nej kie³basy (z zak³adu wychodzi po
23 dniach od chwili produkcji, odchudzone o 28-30%, czyli mówi¹c
jasno: podsuszone).
- To oznacza, ¿e cena jest wysoka
 mówiê.
- W hurcie sprzedajemy kilogram
za 26,50 z³, ale klienci indywidualni
równie¿ mog¹ zaopatrzyæ siê bezporednio w naszym zak³adzie, tyle ¿e
po nieco wy¿szej cenie: 32 z³ za kilogram. Z tym, ¿e tu nie mo¿emy sprzedawaæ wy³¹cznie batony salami w
ca³oci: wêdliny tu siê nie sprzedaje
pokrojonej. A wiêc, w zale¿noci od
gatunku, salami bêdzie wa¿yæ pó³
kilograma (np. nieobsypywane), albo
prawie dwa (dok³adnie 1,6 lub 1,9 kg
z przyprawami, np. prowansalskimi), albo równo kilogram, jeli klient
zdecyduje siê na najnowszy rodzaj,
czyli salami produkowane po po³owie z miêsa indyczego i wieprzowego.
O to, jaki zwi¹zek ma transport
miêdzynarodowy (dotychczasowy
profil firmy) i salami pytam, jak
wszyscy inni.
- Transportem i samochodami nie
interesowa³ siê ¿aden z moich synów:
dwaj s¹ rzenikami, po kilkunastoletniej praktyce w Niemczech, trzeci, po studiach z marketingu i zarz¹dzania, zaj¹³ siê prowadzeniem tej
czêci rodzinnego interesu. A ja 
mówi Piotr Matyszok  zosta³em
wierny samochodom.
Marta Górka

Jakoæ wody...
dok. ze str. 6
nej, jednak na terenach na których
woda zawiera wiêcej magnezu obserwuje siê mniej przypadków mia¿d¿ycy a przy mniejszym spo¿yciu wapnia mo¿e wzrastaæ ryzyko osteoporozy i nadcinienia têtniczego. Gdy
wartoæ CaCO3/l przekracza 200 mg
mo¿e siê tworzyæ kamieñ w sieci
wodoci¹gowej a przy podgrzewaniu
wody kamieñ kot³owy znany z naszych czajników i garnków. Woda
twarda mo¿e równie¿ utrudniaæ pranie i mycie ze wzglêdu na wiêksze
zu¿ycie myd³a. Pod wzglêdem twardoci wody wszystkie wodoci¹gi spe³niaj¹ wymagania rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz.
U. z 2007 r. Nr 61. poz. 417). W Strzelcach Opolskich wartoæ ta wacha siê
pomiêdzy 300 a 500 mgCaCO3/l.
W nastêpnym artykule bêdzie
opisany problem domowych filtrów
do wody i obowi¹zki przedsiêbiorstw
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.
Tomasz Nabzdyjak
PSSE Strzelce Op.

