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Fundacja �w. Krzysz-
tofa, z siedzib¹ we Wro-
c³awiu, przekaza³a 22
wrze�nia oddzia³owi ra-
tunkowemu naszego
szpitala respirator. Ten
sprzêt o warto�ci ponad
50,8 tysiêcy z³otych to
ju¿ drugi w tym roku dar
tej fundacji. Pierwszym
by³y dwa wózki do przewozu
chorych � o warto�ci prawie 11,2 tys.
z³, które trafi³y do strzeleckiego szpi-
tala na pocz¹tku sierpnia br.

Dary dla strzeleckiego szpitala
- Taki  sprzêt stanowi nieoce-

nion¹ pomoc � mówi dyrek-
tor ZOZ Marian Kreis � i
jeste�my za to ogromnie
wdziêczni. Tym bardziej,
¿e trafi³ do nas bez ¿adnej
inicjatywy z naszej strony.
To Fundacja nas znalaz³a, a
nie my � Fundacjê. Przy

obecnych k³opotach finanso-
wych s³u¿by zdrowia takie po-

darunki s¹ na wagê z³ota.
- Fundacja �w. Krzysztofa ma korze-
nie chrze�cijañskie � mówi jej prezes

PRZYJDZ! ZOBACZ! POZNAJ!
Szanowni Pañstwo,

Muszê przyznaæ, ¿e inspiracj¹ do
napisania tego tekstu by³a pewna dys-
kusja (6 sierpnia br.) na antenie pro-
gramu I Polskiego Radia, dotycz¹ca
przetwórstwa miêsnego i jako�ci pro-
dukowanych u nas wêdlin. Niektóre
wypowiedzi by³y szokuj¹ce.

Na przyk³ad: czy da siê wpom-
powaæ w 100 kg miêsa 50 kg wody?
(To wcale nie jest rekord, mo¿na wiê-
cej!) Dyskusja by³a tym ciekawsza,
¿e wziêli w niej udzia³ ludzie nieprzy-
padkowi, lecz fachowcy: dr Miros³aw
Michalski z Pañstwowego Instytutu
Weterynarii w Pu³awach, prof. Jan
Winiecki ekonomista oraz Artur Sie-
dlarek, zastêpca G³ównego Inspekto-
ra Jako�ci Handlowej Artyku³ów Rol-
no-Spo¿ywczych.

Próbowa³em zasiêgn¹æ jêzyka bli-
¿ej. Moim ekspertem zgodzi³ siê zo-
staæ Piotr Ploch, w³a�ciciel prywat-
nej masarni w Staniszczach Wielkich.
Ma³o kto zdaje sobie sprawê z tego,
¿e ulubiona szynka, polêdwica czy
kie³basa mog¹ sk³adaæ siê w wiêkszo-
�ci z wody. Kontrola przeprowadzo-
na w br. w ponad 1000 polskich za-
k³adach prowadz¹cych ubój lub prze-
twórstwo miêsa czerwonego wyka-
za³a, ¿e 15 proc. badanych wyrobów
zawiera³o zdecydowanie za ma³o bia³-
ka, a za du¿o wody i t³uszczu.

Czy szynka, która ma w swoim
sk³adzie procentowo zdecydowanie
wiêcej wody ni¿ miêsa jest szynk¹?
Trudno w to uwierzyæ, ale nadal tak.
Przedstawiciel Instytutu Weterynarii
w Pu³awach uwa¿a, ¿e najwa¿niejsze
s¹ kwestie technologiczne. Chocia¿
praktycznie powinni�my p³aciæ za
bia³ko a nie za wodê, to jednak ta szyn-
ka nadal jest szynk¹, bo mie�ci siê w
normie. Problem tkwi te¿ w akcepta-
cji konsumenckiej. Od kilku lat nie
obowi¹zuje w Polsce norma bran¿o-
wa, która szczegó³owo precyzowa³a
wymagania dotycz¹ce sk³adu wêdli-

Czy wiesz
co jesz?

Taki tytu³ i wyró¿nienie otrzyma
³a Gmina Strzelce Opolskie i Bur-

mistrz Krzysztof Fabianowski w V
edycji konkursu organizowanego od
1999 roku przez miesiêcznik �Kalej-
doskop Budowlany�, nad którym
patronat objêli Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej i Sportu oraz Polski
Komitet Olimpijski.

To jedyny konkurs, w którym �
jak informuj¹ organizatorzy - w spo-
sób kompleksowy analizuje siê osi¹-
gniêcia w dziedzinie budownictwa
sportowego i przyznaje wyró¿nie-
nia instytucjom, firmom i osobom
zaanga¿owanym w realizacjê obiek-
tów sportowych w Polsce.

Komisja Weryfikacyjna przy
przyznawaniu wyró¿nieñ bra³a pod
uwagê m.in. racjonalne i ekonomicz-
ne projektowanie, rzetelne i termi-
nowe wykonawstwo, wdra¿anie no-
woczesnych rozwi¹zañ materia³owo-
technologicznych gwarantuj¹cych
bezpieczeñstwo u¿ytkowników,
funkcjonalno�æ, estetykê, sposób za-

FIRMA NA MEDAL
gospodarowania otoczenia obiektu,
jego przystosowanie dla osób niepe³-
nosprawnych oraz ³¹czenie funkcji
sportowych, rekreacyjnych i rehabi-
litacyjnych.

Wyró¿nienia przyznawane s¹ w
7 kategoriach, a Strzelce Opolskie zo-
sta³y laureatem w kategorii �Inwestor
obiektów sportowych i rekreacyj-
nych�. Dyplom i wyró¿nienie odbie-
ra³ burmistrz Krzysztof Fabianowski
na uroczysto�ci 7 pa�dziernika w
O�rodku Przygotowañ Olimpijskich
w Spale  � za �inwestycje sportowe
zrealizowane w gminie - halê spor-
tow¹ wraz z kompleksem zewnêtrz-
nych boisk sportowych, a tak¿e za
osobiste zaanga¿owanie w rozwój
obiektów sportowych, konsekwencjê
i skuteczno�æ w dzia³aniu�.

W tym samym dniu w warszaw
skim oddziale Banku Gospo-

darstwa Krajowego burmistrz K. Fa-
bianowski i Józef Kampa, dyrektor
Gminnego Zarz¹du O�wiaty i Wycho-

23 i 24 pa�dziernika br. zapraszamy ca³e rodziny na
STRZELECK¥ WYSTAWÊ GOSPODARCZ¥

Zapraszamy w sobotê i niedzielê
23 i 24 pa�dziernika 2004 r. w godz. 10.00 - 18.00.

POZNAJ!

To pierwsza okazja do obejrzenia w jednym
miejscu tak szerokiej

gamy wyrobów frim z terenu powiatu strzeleckiego.
Przekonacie siê Pañstwo, ¿e mamy siê czym pochwaliæ,

bo STRZELECKIE znaczy DOBRE.
O tym, który z prezentowanych wyrobów

oka¿e siê najlepszy
- zadecyduejcie Pañstwo sami, g³osuj¹c na
NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU 2004.

Ka¿dy g³osuj¹cy w tym konkursie ma szansê na wygranie
zestawu do odbioru telewizji satelitarnej lub jedenj

z 50 innych nagród.
Tereny wystawowe to Hala Sportowa przy Gimnazjum Nr 2

w Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska 34

WYBIERZ!

WYGRAJ!

WSTÊP WOLNY

dok. na str. 7

Z wielk¹ rado�ci¹ i satysfakcj¹
informujemy, ¿e licea profilowa-
ne Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr
1 w Strzelcach Opolskich uzyska-
³y zaszczytny tytu³ �SZKO£A Z
KLAS¥� nadawany przez Gazetê
Wyborcz¹ i Centrum Edukacji Eu-
ropejskiej pod patronatem Prezy-
denta RP.

Oznacza to, ¿e osi¹gnêli�my cel
akcji, którym by³o podniesienie ja-
ko�ci, nowoczesno�ci i otwarto�ci
procesu edukacji. Nie by³oby to mo¿-
liwe bez ogromnego zaanga¿owania
uczniów, nauczycieli i rodziców, któ-

rym nale¿¹ siê s³owa szczerego uzna-
nia.

�Szko³a z klas¹� to szko³a, która
dobrze uczy ka¿dego ucznia, ocenia
sprawiedliwie, uczy my�leæ i rozu-
mieæ �wiat, rozwija spo³ecznie, uczy
wra¿liwo�ci, pomaga uwierzyæ w sie-
bie, tworzy dobry klimat i przygoto-
wuje do przysz³o�ci.

W ramach powy¿szych zasad
wybrali�my do realizacji nastêpuj¹ce
zadania: �Dobrze wyja�niamy, cieka-
wie uczymy�, �Jak lepiej informowaæ
o ocenianiu?�, �Co s³ychaæ na �wie-

dok. na str. 4

Starosta Strzelecki

dok. na str. 3 dok. na str. 5


