Mleko pod specjalnym nadzorem

Przeczytaj!

Tradycyjny smak - w najnowszej

technologii, to has³o w Spó³dzielni
Mleczarskiej Rolników l¹skich w Ka-

d³ubie nie jest tylko sloganem rekla-

mowym, ale wprowadzan¹ w ¿ycie

praktyk¹ przy produkcji wyrobów.

Ich jakoæ zawsze przyci¹ga³a klien-

tów. Ale wielkoæ produkcji i asortyment ogranicza³a ju¿ od paru lat powierzchnia starej hali, jak¹ dyspono-

wa³a spó³dzielnia. Dlatego od kilku ju¿
lat trwa³y intensywne prace przygotowawcze maj¹ce zmieniæ ten stan rzeczy.

Ich uwieñczeniem sta³o siê od-

danie do u¿ytku 9 listopada br. nowej  supernowoczesnej - hali pro-

* Szko³a z klas¹
* Sesja Rady Powiatu
* Egzaminy uczniów ZSZ
* Oferty pracy
* Krew nie woda
* Najlepszy ko³acz
z zeszytu
* Jubileusz parafii
w Staniszczach Wlk.

dukcyjnej, wybudowanej w rekordowo krótkim czasie od kwietnia do

listopada 2004 r. kosztem ponad 4
mln z³. Decyzja o budowie nowej
hali nie zapad³a jednak z dnia na

Dyplom, nie laur

dzieñ - rodzi³a siê prawie 4 lata. Ale

to by³a koniecznoæ, aby firma mog³a siê rozwijaæ.

Jak poradzono sobie ze sfinanso-

waniem tak kosztownej inwestycji?

Janusz Fr¹ckowiak, kierownik

spó³dzielni i pe³nomocnik jej zarz¹du
ocenia, ¿e kad³ubsk¹ spó³dzielniê by³oby staæ na inwestycjê nie przekra-

czaj¹c¹ 2 mln z³. A wiêc obok koniecz-

W Kad³ubie przeprowadzka do nowego obiektu

c.d. na str. 4

Strzelecki szpital
- bezpiecznym szpitalem
Po raz kolejny Rzeczpospolita

opublikowa³a ogólnopolski ranking

szpitali. Mi³o donieæ, ¿e strzelecki

szpital znalaz³ siê w pierwszej setce
- na 79 miejscu. To dobre miejsce,

zwa¿ywszy, ¿e dziennik zwróci³ siê

z ankietami do 749 placówek. Skie-

rowano je przede wszystkim do szpi-

tali wielospecjalistycznych, w których leczone s¹ ró¿nego typu scho-

rzenia, ale g³ówn¹ przes³ank¹ by³o to,
czy w szpitalu wykonuje siê opera-

cje i zabiegi. Nie zawaha³o siê poddaæ

Tym razem nie uda³o siê uzyskaæ

takiej zewnêtrznej ocenie 268 z nich

strzeleckiemu starostwu ¿adnego z

 publicznych i prywatnych. Jak pi-

medalowych Laurów Edukacji Sa-

sali organizatorzy rankingu, jego prze-

morz¹dowej, ale pierwszy udzia³ na-

wodnim has³em by³o Bezpieczny

szego urzêdu w konkursie organizo-

szpital. Oceniano warunki leczenia

wanym przez Fundacjê Rozwoju De-

pacjentów i opieki nad nimi, wypo-

mokracji Lokalnej i samorz¹dowego

sa¿enie w aparaturê medyczn¹, za-

pisma Wspólnota zosta³ dostrze-

rz¹dzanie placówk¹, a nawet sytu-

¿ony i doceniony dyplomem. Trze-

acjê finansow¹ szpitali.

ba jednak przyznaæ, ¿e konkurencja

Najwiêksza iloæ punktów, jak¹ mo¿-

by³a niema³a: do rywalizacji w 5 ka-

tegoriach stanê³o 230 urzêdów (rok
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W lady patrona
- Aleksandra Kamiñskiego
9 listopada 2004 r. to data, któ-

ra w szczególny sposób zapisze siê

w historii Zespo³u Szkó³ w Strzel-

cach Opolskich. W tym dniu mia³a
miejsce niecodzienna uroczystoæ 

szkole imiê Aleksandra Kamiñskiego.
Dlaczego wybrano tego patrona?

W swoim wyst¹pieniu w czasie

uroczystoci dyrektor szko³y Dorota

£akis wspomnia³a:

nadanie imienia szkole i przekaza-

Kiedy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

nej.

Kamiñskiego w sejmowej uchwale za-

nie sztandaru spo³ecznoci szkol-

rok 2003 og³asza³ Rokiem Aleksandra

Nadanie imienia to przywilej or-

warte by³o nastêpuj¹ce przes³anie:

Strzeleckiego w uznaniu dorobku

Polaka by³y wzorem dla kolejnych po-

ganu prowadz¹cego. Rada Powiatu

szko³y i jej tradycji uchwa³¹ z dnia
27 padziernika 2004 roku nada³a

pragniemy, by idea³y tego wielkiego
koleñ polskiej m³odzie¿y.
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wczeniej zaledwie 120).

Konkurs przeznaczony jest dla

urzêdów administracji samorz¹dowej,
a jego ide¹ jest takie podnoszenie

kwalifikacji przez zatrudnionych w

nich pracowników, by s³u¿yli jak naj-

lepsz¹ wiedz¹ i pomoc¹ interesantom.

Konkurs o Laur Edukacji Samo-

rz¹dowej traktuje kwestiê doskona-

lenia pracowników samorz¹du w sposób kompleksowy. Porównuje bo-

wiem wszelkiego rodzaju dzia³ania na

rzecz wzrostu poziomu wykszta³ce-

nia kadr administracji lokalnej, pocz¹wszy od zatrudniania ludzi wy-

kszta³conych, wspieranie podejmo-

wania przez urzêdników studiów podyplomowych oraz udzia³u w szkoleniach.

