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- Du¿ym wyró¿nieniem by³a ju¿
sama nominacja i zakwalifikowanie siê
do czo³owej trójki samorz¹dowców.
My�la³em, ¿e na tym siê skoñczy.
Choæ...  Wiadomo, ¿e ka¿dy gdzie�
tam w duchu liczy na najwy¿sze lau-
ry, ale tak naprawdê do koñca jednak
nie wierzy, ¿e mo¿e staæ siê to rze-
czywisto�ci¹.
- By³em bardzo wzruszony, gdy
znalaz³em siê na scenie Teatru Ko-
chanowskiego w Opolu w�ród tak
znakomitego i zas³u¿onego grona.
Zw³aszcza cieszy fakt, ¿e inicjato-
rem Z³otych Spinek jest gazeta regio-
nalna, a przecie¿ wiadomo, ¿e media
raczej szukaj¹ dziury w ca³ym. Tym-
czasem takie wyró¿nienie nie tylko
honoruje, ale i motywuje do dalszej
dzia³alno�ci.

- Wprowadzony zostanie zakaz
wypuszczania drobiu z kurników,
czyli nast¹pi powrót do rozporz¹-
dzenia ministra rolnictwa z jesieni.
Najwa¿niejsze jest bowiem, by nie
dopu�ciæ do przedostania siê wirusa
na teren hodowli. G³ówne zagro¿enie
stanowi migruj¹ce ptactwo wodne, i
to du¿ych rozmiarów, np. w³a�nie
³abêdzie. Mniejsze gatunki, choæby
dzikie kaczki, nawet gdy s¹ zaka¿o-
ne, stanowi¹ ma³e ryzyko dla ludzi,
bo os³abione lub martwe sztuki czê-
sto padaj¹ ofiar¹ drapie¿ników i pa-
dlino¿erców. W Niemczech zosta³ ju¿
zreszt¹ stwierdzony przypadek za-

wych po ca³ym kraju. Natomiast na-
le¿y kierowaæ je tam, gdzie zostan¹
wykorzystane dla rozwoju regionu,
a nie bêd¹ traktowane jako pomoc so-
cjalna. Tylko kto siê u nas w kraju
przejmuje opiniami takich specjali-
stów? Nawiasem mówi¹c, jestem cie-
kaw stanowiska opolskich parlamen-
tarzystów w tej sprawie.

- Tak, w³a�ciciele budynków jed-
norodzinnych raz w roku obowi¹za-
ni s¹ dokonaæ kontroli stanu technicz-
nego instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
ochronie �rodowiska, instalacji gazo-
wych i przewodów kominowych, tj,
dymowych, spalinowych i wentyla-
cyjnych. Docieraj¹ do naszego in-
spektoratu informacje od kominiarzy,
¿e niektórzy w³a�ciciele nie wyra¿aj¹
zgody na czyszczenie przewodów
dymowych. W takich przypadkach
zobowi¹zujemy w³a�cicieli do prze-
prowadzenia kontroli stanu technicz-
nego tych przewodów i sprawdza-
my pozosta³e wymagane przepisami
protoko³y z przegl¹dów. Dodam
jeszcze, ¿e raz na piêæ lat obiekt po-
winien byæ poddany kontroli polega-
j¹cej na sprawdzeniu stanu technicz-
nego i przydatno�ci do u¿ytkowania
obiektu, jego estetyki i otoczenia.
Kontrola ta obejmuje równie¿ bada-
nie instalacji elektrycznej i pioruchro-
nowej w zakresie stanu sprawno�ci

Protestujemy!
- Na co pan liczy?
- Mam nadziejê, ¿e wszystkie sa-
morz¹dy terytorialne Opolszczyzny
przy³¹cz¹ siê do tego protestu � ko-
niec lutego to okres sesji rad gmin i
powiatów. Liczê tu na du¿¹ solidar-
no�æ i wierzê, ¿e uzyskam du¿e po-
parcie. Te stanowiska samorz¹dów
stanowiska razem ze stanowiskiem
Zarz¹du Wojewódzkiego zostan¹
przes³ane do Kancelarii Premiera.

Z³ota Spinka

Zawalone dachy
po³¹czeñ, osprzêtu, zabezpieczeñ i
�rodków ochrony od pora¿eñ, opor-
no�ci izolacji przewodów oraz uzie-
mieñ Te obowi¹zki wynikaj¹ z prze-
pisów Prawa budowlanego.
- A ich nieprzeprowadzenie jest
zwi¹zane z jakimi� sankcjami?
- Jako jednostka nadzoru budow-
lanego mo¿emy za¿¹daæ przed³o¿e-
nia stosownych dokumentów po-
twierdzaj¹cych przeprowadzenie ta-
kich przegl¹dów, a w razie ich braku
� ukaranie mandatem. Przy okazji
planowej kontroli ok. 100 obiektów
w powiecie, znajduj¹cych siê w z³ym
stanie technicznym, prawdopodob-
ne jest, ¿e wyrywkowo skontroluje-
my stan utrzymania innych obiektów.
To wszystko dla bezpieczeñstwa i
dobra mieszkañców. Mam nadziejê,
¿e je�li w jednej wiosce skontroluje-
my 10 budynków, wie�æ siê roznie-
sie i stanowiæ bêdzie impuls dla tych,
którzy obowi¹zkowych przegl¹dów
jeszcze nie maj¹.

(mg)

Ptasia grypa tu¿-tu¿?

ra¿onego jastrzêbia; niewykluczone,
¿e podobnie bêdzie u nas. Na razie
jednak nie siejmy paniki; ma³e jest
prawdopodobieñstwo epidemii pta-
siej grypy w�ród ludzi. Pamiêtaæ na-
le¿y, ¿e do zaka¿enia dochodzi po-
przez kontakt z wydzielinami lub
wydalinami chorych ptaków.
- A gdy zobaczymy martwe ptaki,
jak nale¿y siê zachowaæ?
- Nie dotykaæ ich, nie zbli¿aæ siê
ani do nich, ani do takich, które wy-
gl¹daj¹ na chore. Natomiast nale¿y
zadzwoniæ do inspekcji weterynaryj-
nej, do stra¿y lub policji.

Ptasia grypa jest zaka�n¹ i zara�liw¹ chorob¹ ptaków, jednak wg ostat-
nich doniesieñ mog¹ ni¹ zaka¿aæ siê równie¿ ludzie.

G³ównym �ród³em zagro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t (drobiu)
s¹ dzikie ptaki, bêd¹ce bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu s¹ ma³o charakterystyczne
i zró¿nicowane. G³ówne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) u drobiu to depresja, gwa³towny spadek/utrata produkcji jaj, miêk-
kie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzêk grzebienia i dzwon-
ków, silne ³zawienie, obrzêk zatok podoczodo³owych, kichanie, duszno�æ,
biegunka.
Padniêcia ptaków mog¹ byæ nag³e, bez widocznych objawów.
Wirus grypy ptaków mo¿e zachowywaæ aktywno�æ w �rodowisku kurnika
przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu cho-
roby, zabezpieczenie pomieszczeñ, sprzêtu, nawozu oraz dok³adne ich
oczyszczenie i odka¿enie. Wirusy grypy s¹ wra¿liwe na powszechnie sto-
sowane �rodki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go równie¿ obróbka
termiczna (sma¿enie, gotowania).

Maj¹c na uwadze powy¿sze informacje Opolski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii prosi o zachowanie ostro¿no�ci w kontakcie z dzikim ptac-
twem a zw³aszcza:
1. Nie dotykanie zw³ok pad³ych ptaków, piór i pozosta³o�ci martwych

ptaków,
2. Nie dotykanie ¿ywych ptaków dzikich,
3. W przypadku stwierdzenia pad³ych ptaków dzikich zw³aszcza ptaków

wodnych oraz drapie¿ników a tak¿e masowych padniêæ innych ptaków
zg³osiæ ten fakt do stra¿y miejskiej, policji, lekarza weterynarii lub urzê-
du.

W przypadku kiedy ju¿ dosz³o do kontaktu ze zw³okami pad³ych ptaków
nale¿y bezwzglêdnie umyæ rêce wod¹ z myd³em.
Jednocze�nie Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, ¿e spo-
¿ywanie miêsa drobiu po jego ugotowaniu lub usma¿eniu a tak¿e ugotowa-
nych jaj jest w pe³ni bezpieczne dla zdrowia ludzi. Nale¿y jednak pamiêtaæ
aby miêsa i jaj nie kupowaæ z niewiadomych �róde³ pochodzenia.

Równocze�nie apelujemy do w³a�cicieli drobiu aby w okresie zagro¿enia do
odwo³ania, drób domowy by³ przetrzymywany w pomieszczeniach za-
mkniêtych, karmiony i pojony równie¿ w tych pomieszczeniach, ma to na
celu niedopuszczenie do kontaktu drobiu domowego z ptactwem dzikim.

APEL DO LUDNO�CI

Wojewoda Opolski zwróci³ siê za po�rednictwem wszystkich mediów

z apelem o podjêcie przez nas wszystkich dzia³añ � w ramach w³a-

snych mo¿liwo�ci - w celu ograniczenia skutków roztopów oraz unik-

niêcia lokalnych zalañ i podtopieñ, a w szczególno�ci:

1. W miarê mo¿liwo�ci wywo¿enie �niegu ze swoich posesji.

2. Oczyszczenie ze �niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ wlotów

(kratek) do studzienek kanalizacyjnych.

3. Oczyszczenie rynien i rur spustowych ze �niegu i lodu.

4. Oczyszczenie okienek wentylacyjnych i zsypów piwnicznych ze

�niegu i lodu.

5. Oczyszczenie rowów i przepustów dla swobodnego przep³ywu

wody.

6. Zabezpieczenie szamb i do³ów na gnojowicê przed przedosta-

niem siê zanieczyszczeñ do ujêæ wody pitnej, rzek i jezior.

7. Sprawdzenie zaworów zainstalowanych w domowej kanalizacji

�ciekowej w celu zapobie¿enia cofania siê wody z systemu dre-

nowego.

Wygl¹da jak ser. Sprzedawany jest
jako ser. Ma tak¹ sam¹ konsystencjê,
wygl¹d i kszta³t. Pochodzi z Polski,
Niemiec, Wêgier, Holandii lub z
innych krajów. Ma ogromn¹ zaletê:
jest tani. Z prawdziwym ¿ó³tym serem
jednak nie ma nic wspólnego, choæ
na sklepowych pó³kach le¿y tu¿ obok
niego. To wyrób seropodobny.

Lata osiemdziesi¹te to era �wy-
robów czekoladopodobnych� (m³od-
szym czytelnikom wyja�niamy, ¿e w
okresie drastycznych braków na ryn-
ku opracowano produkcjê namiastki,
która choæ z czekolad¹ niewiele mia³a
wspólnego, i tak by³a rozchwytywa-
na). I wydawaæ by siê mog³o, ¿e dzi�
tego typu podróbki mamy za sob¹.
Nic bardziej mylnego. Otó¿ mniej
wiêcej od po³owy zesz³ego roku w
polskich sklepach (zw³aszcza nale-
¿¹cych do du¿ych sieci handlowych)
pojawi³ siê wyrób seropodobny. Nie
by³oby w tym nic z³ego, gdyby�my
wiedzieli, co kupujemy i gdyby nikt
nie wprowadza³ nas w b³¹d. Tymcza-
sem jest zupe³nie inaczej.

Najczê�ciej ten wyrób seropo-
dobny sprzedawany jest jako ¿ó³ty
ser w promocji, po bardzo atrakcyj-
nej cenie. Lub jako ser o obni¿onej
zawarto�ci t³uszczu, stosowany w
diecie niskocholesterolowej. O tym,
¿e chce siê nam �wcisn¹æ kit�, mó-
wi¹c potocznie, �wiadcz¹ te¿ nazwy:
Edan, Gouden, ¯ó³ty Krukowiak,
Edamus, a nawet ...Morski. ¯e takie
praktyki sta³y siê do�æ powszechne,
potwierdzi³y ubieg³oroczne kontrole
Pañstwowej Inspekcji Handlowej w
217 sklepach detalicznych.
- Czym te wyroby ró¿ni¹ siê od
sera ¿ó³tego? � pytam Justynê ¯o³-
nierz p.o. kierownika oddzia³u ¿yw-
no�ci i ¿ywienia w strzeleckiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.
- Ser twardy dojrzewaj¹cy w ca³o-
�ci jest produktem wytworzonym z
mleka. Tymczasem w tych wyrobach
t³uszcz mleczny zosta³ w czê�ci za-
st¹piony t³uszczem ro�linnym lub
³ojem. W sk³adzie produktów mo¿na
znale�æ tak¿e inne nietypowe dla sera
sk³adniki, np. skrobiê kukurydzian¹
czy pszenn¹ lub inne wype³niacze.
- Czy ten produkt jest zdrowy?
- To pytanie powinno siê zadaæ
dietetykowi, ale nikt jeszcze nie wy-
kry³, ¿e to komu� zaszkodzi³o. Na-
tomiast jeszcze ze studiów pamiêtam
nie zawsze pochlebne opinie o pro-
duktach bêd¹cych mieszkankami
t³uszczów zwierzêcych i ro�linnych,
a tak w³a�nie jest w tym przypadku.
- Podobne wyroby pojawi³y siê
ju¿ w sklepach na terenie naszego
powiatu?
- Jeszcze nie spotka³am ich w tym
roku.
- Jak mo¿emy poznaæ, co kupu-
jemy? Przecie¿ ser najczê�ciej jest
ju¿ pokrojony w kawa³ki...
- Ale w ka¿dym sklepie etykieta
musi byæ przechowywana, choæby po
to, by sprzedawca wiedzia³, kiedy
mija termin przydatno�ci towaru do
spo¿ycia. Klient ma prawo za¿¹daæ
jej pokazania. Na niej mo¿emy prze-
czytaæ wiele istotnych informacji,
choæby sk³ad. Je�li oprócz t³uszczu
mlekowego pojawi siê tam woda, ³ój
lub t³uszcz ro�linny � na pewno nie
jest to prawdziwy ser. Inna wskazów-
ka to zawarto�æ t³uszczu: ser ma go
minimum 45 proc. w suchej masie,
natomiast wyroby seropodobne maj¹
go znacznie mniej. Ponadto pewn¹ su-
gesti¹ mo¿e byæ cena � je�li produk-
cja 1 kilograma sera kosztuje ok. 2,5
euro, to w sklepie nie mo¿e on kosz-
towaæ 11 z³otych lub mniej. I wresz-
cie najwa¿niejsza informacja: nazwa
�ser� jest chroniona w ca³ej UE, ra-
czej nie znajdziemy jej na podróbce.
Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e na-
wet je�li producent jej nie u¿y³, to nie
zrobi tego sprzedawca przy paczko-
waniu.

Drugiego stycz-
nia br. odmówi³a
p o s ³ u s z e ñ s t w a
u¿ywana w Gminie
Kolonowskie �mie-
ciarka. Samochód,
mimo i¿ by³ egzem-
plarzem prototy-
powym, s³u¿y³
przez 15 lat. Z tego
powodu gmina sta-
nê³a przed nowym,
niezaplanowanym
w bud¿ecie proble-
mem zakupu nowego samochodu. Ist-
nia³a wprawdzie mo¿liwo�æ zlecenia
wywozu �mieci innej firmie, jednak
jak pokaza³y analizy finansowe, ta-
kie posuniêcie by³oby na d³u¿sz¹ metê
nierentowne. W czasie trwania awarii
�mieciarka by³a wypo¿yczana z
Ozimka. Koszt takiej operacji wyno-
si³ 100PLN + VAT za godzinê.

Og³oszony na dostarczenie nowej
�mieciarki przetarg wygra³o Przedsiê-
biorstwo Wielobran¿owe KGP Sp. z
o.o. z Marklowic Górnych. Umowa
na dostarczenie nowego pojazdu zo-
sta³a podpisana 14 lutego, a 17 lutego
nowy samochód by³ ju¿ na miejscu.
Za³atwianie formalno�ci zwi¹zanych

Du¿y mo¿e wiêcej�

z rejestracj¹ i ubezpieczeniem rów-
nie¿ posz³o bardzo sprawnie i 20 lu-
tego nowa �mieciarka rozpoczê³a
swoj¹ s³u¿bê.

Nowy pojazd jest zbudowany na
podwoziu samochodu ciê¿arowego
STAR. Posiada zbiornik na odpady o
pojemno�ci 6 ton, a wiêc dwa razy
wiêcej ni¿ dotychczas.

Informacja o wiêkszej pojemno-
�ci zbiornika na �mieci nie jest przy-
padkowa. Ma bowiem bezpo�redni
wp³yw na interesuj¹c¹ wszystkich
mieszkañców gminy cenê wywozu
�mieci.
Ta  mimo panuj¹cej ostatnio mody na
podwy¿ki pozostanie bez zmian.

Apel do mieszkañców

Opolszczyzny
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Czy wiesz, co jesz?

Ser seropodobny


