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Czy by³ pan zdecydowany wzi¹æ
udzia³ w Strzeleckiej Wystawie
Gospodarczej?
 No niestety, muszê przyznaæ, ¿e na
pocz¹tku siê waha³em, jednak po roz-
mowie z rodzin¹ i przyjació³mi zde-
cydowa³em siê wystawiæ.
Kiedy powsta³a firma ?
Jeste�my ju¿ na rynku od 1999 roku,
ale przez ca³y czas siê rozwijamy.
Nasze wyroby s¹ dostêpne w ponad
20 punktach w ca³ej Opolszczy�nie.

�Albert� - zestaw mebli wypo-
czynkowych - który na ostatniej
Strzeleckiej Wystawie Gospodarczej
zdoby³ tytu³ Najlepszego Produktu
Powiatu to hit eksportowy.
- W dodatku to najm³odsze dziec-
ko fabryki. Robimy je zaledwie od
dwóch miesiêcy, ale u nas trudno je
kupiæ. W³a�ciwie ca³a produkcja idzie
do Francji - mówi Oswald Styra, kie-
rownik strzeleckiego zak³adu �Meble
Pyka�. - Stela¿ drewniany, jasnoz³o-
cisty, nie zmienia siê, natomiast po-
krycie - prawdziwa skóra - mo¿emy
wykonaæ w³a�ciwie w 30 kolorach.
Kolorystykê dobieramy pod konkret-
ne zamówienie. Najczê�ciej wybiera-
ne przez klientów to zieleñ, br¹z, be¿
i oczywi�cie naturalny kolor skóry.

Tajemniczy  sernik

Gdzie kupiæ Alberta?

Posiadamy 3 sklepy firmowe w
Otmicach, Schodni k/ Ozimka, Opo-
lu, prócz tego w Strzelcach Opol-
skich, Zawadzkiem, Kalinowicach,
Nakle, Izbicku, Rozmierce.
Jak¹ gamê produktów pañstwo wy-
twarzaj¹?
W ca³ym roku wytwarzanych jest
ponad 200 ró¿nych produktów, ale
ciasta, pieczywo mo¿na kupiæ co-
dziennie.
Jaka jest receptura tego zwyciê-
skiego sernika?
(�miech)  No to jest tajemnica naszej
firmy! Jednak mogê zapewniæ ¿e po-
wstaje on z sk³adników w pe³ni natu-
ralnych.
Jakie plany s¹ na przysz³o�æ?
Planujemy otwarcie w przysz³ym
roku sklepu firmowego w Strzelcach
Opolskich. Wielu z odwiedzaj¹cych
bardzo zachwala³o nasz produkt i wi-
dzimy du¿e szanse dla nas na tym
rynku.
Czy planuje Pan udzia³ w przy-
sz³orocznej Strzeleckiej Wystawie
Gospodarczej 2006?
Oczywi�cie ¿e tak. Przecie¿ to wspa-
nia³y sposób na promocjê, no i ca³-
kiem dobry sposób na badanie ryn-
ku.

Rozmawia³ Janusz Szampera

- Je�³i wszystko wysy³acie na
eksport, to gdzie mo¿na �Alberta�
kupiæ?
- Wystarczy z³o¿yæ zamówienie
w naszych sklepach firmowych albo
bezpo�rednio u nas w zak³adzie przy
ul. Krakowskiej w Strzelcach.
- Ile kosztuje?
- Zestaw kanapa i dwa fotele, czy-
li 3+1+1, z wysuwanymi szuflada-
mi-schowkami, kosztuje 6 tysiêcy
z³otych. W czasie wystawy wiele
osób pyta³o nas, czy kanapa jest roz-
k³adana. Otó¿ z przykro�ci¹ musieli-
�my odpowiadaæ, ¿e nie. Dla Francu-
zów meble maj¹ pe³niæ tylko jedn¹
funkcjê: je�li to zestaw wypoczyn-
kowy, to nie trzeba wykorzystywaæ
go do innych celów. Tam go�cie id¹
spaæ do hotelu, a nie korzystaj¹ z
go�cinno�ci gospodarzy w salonie.
Ale, jak wspomnia³em zainteresowa-
nie klientów �Albertem� by³o tak
du¿e, ¿e prawdopodobnie bêdziemy
wprowadzaæ jego �polsk¹� wersjê, z
rozk³adan¹ kanap¹.
- Na to trzeba jednak poczekaæ?
- Niezbyt d³ugo. Skoro klienci chc¹
kupowaæ - my damy im taki towar,
jaki jest po¿¹dany na rynku.
- Pozosta³e meble wytwarzane w
tym zak³adzie to te¿ zestawy wy-
poczynkowe?
- W wiêkszo�ci. Z pokryciem ze
skóry - w 70 procentach. Pozosta³y
asortyment to sto³y, krzes³a, meblo-
�cianki, maleñki u³amek naszej pro-
dukcji stanowi¹ meble biurowe.

m.g.

17 pa�dziernika 2005 r. odby³o siê
Regionalne �wiêto Edukacji, orga-
nizowane przez Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa Opolskiego.
Zaproszeni zostali na nie m.in.:
wojewoda opolski, opolski kurator
o�wiaty, rektorzy, przewodnicz¹cy
i cz³onkowie komisji Sejmiku
Województwa Opolskiego, dyrek-
torzy, nauczyciele, uczniowie oraz
laureaci Nagród i Stypendiów Mar-
sza³ka Województwa Opolskiego.
Mi³o nam donie�æ, ¿e w gronie naj-
lepszych z najlepszych znale�li siê
uczniowie mieszkaj¹cy na terenie
naszego powiatu. Nagrody Mar-
sza³ka Województwa Opolskiego
�Prymus Opolszczyzny� dla
uczniów i studentów za wybitne
uzdolnienia s³u¿¹ce promocji re-
gionu otrzymali:
Henryk B³aszczyk � uczeñ Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich
Marcin Kurza³ � uczeñ Szko³y Pod-
stawowej w Le�nicy
Krzysztof Wróbel � uczeñ Publicz-
nej Szko³y Podstawowej Nr 7 w
Strzelcach Opolskich Roman Stasiñ-
ski � uczeñ Publicznej Szko³y Pod-
stawowej Nr 7 w Strzelcach Opol-
skich

Prymusi Opolszczyzny

Henryk B³aszczyk, dzi� juz student Politechniki Opolskiej, laureat Ogólno-
polskiej Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektryka odbiera na-
grodê z r¹k marsza³ka województwa Andrzeja Kubata.
�wiadkami tej uroczystej chwili byli równie¿ rodzice Henryka, na zdjêciu - za
nim.

Tak¹ zdecydowan¹ odpowied�
us³ysza³am zarówno od dyrektora
strzeleckiego szpitala Mariana Kre-
isa, jak i zastêpcy ordynatora Oddzia³u
Neonatologii Jaros³awa Bukowskiego,
na pytanie, czy mog³oby doj�æ u nas
do zrobienia sobie zdjêæ przez pielê-
gniarki z noworodkami � wcze�nia-
kami wyjêtymi z inkubatorów, jak to
siê sta³o w jednym ze szpitali na �l¹-
sku.

Zapewne Czytelnicy wzrusz¹ ra-
mionami na tak wielk¹ jak moja naiw-
no�æ: kto przy zdrowych zmys³ach
odpowiedzia³by inaczej? Ale takie
pytanie pa�æ musia³o. Zadaj¹ je sobie
przede wszystkim zupe³nie m³odzi
rodzice, którym dzieci¹tko dopiero co
siê urodzi³o lub ci, którzy rodzicami
maj¹ nied³ugo zostaæ.

Dlaczego w strzeleckim szpitalu
nie mog³o i nie mo¿e doj�æ do takiej
sytuacji? Tu obaj panowie wyliczaj¹
kolejne powody.

Po pierwsze � tu nie ma oddzia³u
patologii noworodka, a tylko na ta-
kim mog¹ siê znale�æ takie maleñstwa,
mniejsze od d³oni, jak te, których zdjê-
cia obieg³y prasê.
- Wszystkie wcze�niaki ze stwier-
dzon¹ niewydolno�ci¹ oddechow¹ i z
wag¹ urodzeniow¹ poni¿ej 1500 g kie-
rowane s¹ do innych placówek szpi-
talnych, w których s¹ oddzia³y dzie-
ciêcej intensywnej opieki medycznej
lub oddzia³y patologii noworodka �
mówi doktor Jaros³aw Bukowski.

Po drugie � tutejszy oddzia³ no-
worodkowy jest w ca³o�ci oddzia³em
otwartym.
- Oddzia³ po³o¿niczy jest ma³y,
tylko na 22 ³ó¿ka, a dzieci na oddziale
noworodkowym s¹ blisko matek. Na-
wet gdy le¿¹ w inkubatorach (s¹ tu

cztery) � mamy maj¹ do nich dostêp
przez ca³¹ dobê � zapewnia dyrektor
Kreis. � W dodatku ka¿dej nocy jest
tu lekarz na dy¿urze. Dobre warunki
i zaufanie do zapewnianej przez nas
specjalistycznej opieki nad mam¹ i
dzieckiem wp³ynê³y na renomê na-
szego oddzia³u w regionie. Pod wzglê-
dem ilo�ci urodzeñ nasz szpital zaj-
muje drugie miejsce w województwie,
a ponad 33 procent pacjentek na po-
³o¿nictwie pochodzi spoza naszego
powiatu. To o czym� �wiadczy,
prawda?
- Od pocz¹tku roku do 6 pa�dzier-
nika, kiedy zaczê³o siê malowanie
oddzia³u (od 17 pa�dziernika znów
jest otwarty) przyjêli�my u nas 697
porodów. Jak widaæ � mamy dobr¹
opiniê. Zapracowali�my na ni¹. I to
nie tylko my, lekarze, ale i personel
pielêgniarski. To do�wiadczone, wy-

U nas to niemo¿liwe!

próbowane grono oddanych pracy
ludzi. Najm³odsza sta¿em pielêgniarka
ma ju¿ za sob¹ 10 lat pracy; pozo-
sta³e panie przepracowa³y po 15 i
wiêcej lat tylko na naszym oddziale.
¯adna nie trafi³a tu przypadkiem �
mo¿na powiedzieæ, ¿e to wyselek-
cjonowany zespó³, nie tylko o do-
skona³ym przygotowaniu zawodo-
wym, ale i bardzo wysokich standar-
dach etycznych. Nie do pomy�lenia
jest z ich strony jakiekolwiek dzia³a-
nie, które w jaki� sposób mog³oby
zaszkodziæ pacjentowi.

 Zanotowa³a m.g.

Dyrektor ZOZ - Marian Kreis

Zastêpca ordynatora Oddzia³u Neo-
natologii Jaros³aw Bukowski

 Najlepszy
       Produkt
             Powiatu

Od  wrze�nia obowi¹zuj¹ w
Strzelcach Opolskich nowe zasady
odbioru plastików. Do ka¿dego wy-
kupionego kub³a nale¿y siê jeden wo-
rek na plastiki . Dla tych, którzy co
drugi tydzieñ oddaj¹ �mieci to wy-
starcza, trzeba wprawdzie odpowied-
nio posk³adaæ pude³ka po serkach,
jogurtach... a butelki PET pognie�æ
na listek.

Ale... s¹ osoby, które nie wytwa-
rzaj¹ odpadów, a co za tym idzie nie
p³ac¹ za ich wywóz. Nie masz �mie-
ci, nie masz kub³a i nie masz worka
na plastiki. Prosta zale¿no�æ a pro-
blem ogromny. Z plastikami oczywi-
�cie.

Mo¿na byæ samowystarczalnym
� nie kupowaæ towarów w plastikach,
napoje tylko w³asne -kompoty, czy
soki , ale co np. z pampersami czy
podpaskami? Odpowied� nasuwa siê
sama, albo wyl¹duj¹ w ustronnym
miejscu na �wie¿ym powietrzu albo
w piecu c.o. To, ¿e l¹duj¹ i tu i tu -
widaæ i daje siê ju¿ odczuæ na osiedlu
domków jednorodzinnych. Ludzie,
którzy �oszczêdzaj¹� pal¹c plastiki,
nie wiedz¹ jak¹ krzywdê robi¹ sobie i
innym. Plastiki spalane w piecach c.o.
s¹ �ród³em ró¿nych substancji truj¹-
cych m.in. dioksyn (to o nich by³o
g³o�no, gdy wygl¹d Wiktora Jusz-
czenki zacz¹³ siê tak gwa³townie zmie-
niaæ), które maj¹ w³a�ciwo�ci rako-
twórcze. Ka¿da ¿ywa komórka za-
wiera pewn¹ ilo�æ protoonkogenów,
czyli takich genów, króre mog¹ pre-
dysponowaæ do rozwoju choroby
nowotworowej. Zatem stworzenie
odpowiednich warunków - a spala-
nie plastików takowe stwarza - mo¿e
zawa¿yæ na naszym zdrowiu.

Apel do mieszkañców którzy �nie
wytwarzaj¹� odpadów!

NIE PALCIE PLASTIKÓW
W PIECACH C.O.

Dobrym rozwi¹zaniem by³oby,
aby zak³ady odbieraj¹ce odpady roz-
wa¿y³y mo¿liwo�æ postawienia na
osiedlu domków jednorodzinnych,
obok dzwonów na papier i szk³o, po-
jemnika na plastiki.

JK.

Krok do ty³u


