P O W I A T

Czy wiesz co jesz?

c.d. ze str. 1

ny (surowca, wygl¹du, jego w³aci-

ale dopiero stosowna kontrola mo¿e

Opisywa³a szczegó³owo wymania

brego miêsa w³aciwie jest niewiele,

woci fizycznych i chemicznych).
stawiane poszczególnym markom 

np. kie³basie l¹skiej czy ¿ywieckiej

na przyk³ad. Star¹ normê zast¹piono
now¹  PN-A-82007, która okrela

wymagania stawiane tylko grupom

mys³owe stosuj¹ k¹piele wêdlin w

barwy na ciemniejsz¹ i zapach przy-

rozcieñczacze albo substytuty. Szynka nale¿y do grupy technologicznej
wêdzonki. I czym mo¿e byæ?

Szynk¹  gdy ma bia³ka nie mniej

nie przestrzegaæ: nie musi bowiem

dziadków ma ok. 20% bia³ka), szynk¹

prowadziæ dokumentacji zu¿ycia su-

rowca, stosowanych rodków i przy-

praw. Tak wiêc, gdy kupujemy kie³-

basê l¹sk¹  jestemy pewni tylko

jej nazwy. W smaku mo¿emy siê nie

doszukaæ ¿adnych podobieñstw do

takiej, jak¹ pamiêtamy, bo jej sk³ad
jest zupe³nie inny.

M

usimy zdaæ siê na uczciwoæ
p r o d u c e n t ó w.

My

sami

jako konsumenci, praktycz-

nie nie mamy ¿adnych szans?
naszym

najczulszym

przyrz¹dom: smakowi, wêchowi i do-

tykowi mo¿emy jedynie zadecydowaæ czy wyrób przypad³ nam do

dycyjna szynka wg receptur naszych

wysokowydajn¹ (gdy ma nie mniej

A

jak to siê ma do uczciwoci i

rzetelnoci producenta, odpo

wied pozostawiam czytelni-

kowi. Nie s¹dzê, aby z takim proble-

mem móg³ siê klient spotkaæ w ma-

³ych masarniach, gdzie dba³oæ o smak
i jakoæ zawsze s¹ na pierwszym

miejscu, bo w³aciciel nie mo¿e sobie
pozwoliæ na utratê dobrej opinii, co
równa siê utracie klientów.

Pewna pani w du¿ym sklepie

jej smakuj¹ i nie jest dla niej wa¿ne

taj kupuje, bo oferowane tu wyroby

jakie bêd¹ proporcje sk³adników w

wêdlinach. Wa¿ne, ¿e cena jest niska.

informacji, ¿e oferowany produkt nie

Jedynym i najlepszym selektorem

szczelnie pakowane, w atmosferze

duje o tym, jaka szynka czy kie³basa

jest odpowiedni. Jeli s¹ to wyroby

gazów obojêtnych, czy pakowany
pró¿niowo, gdzie klient musi byæ

czujny na prawid³owe oznakowanie,

takie jak data produkcji i przydatno-

jest rynek. To on ostatecznie zdecybêdzie kupowana.

Choæ mo¿e brzmi to paradoksal-

nie, ale - jak twierdzi Piotr Ploch -

ci¹g³y i szybki postêp w dziedzinie

ci do spo¿ycia. Jeli kupujemy wê-

przetwórstwa miêsnego przyczynia

równie¿ powinnimy zwróciæ uwagê

bo firmy licz¹ przede wszystkim zy-

dlinê krojon¹ po kilka plasterków,

w jakich warunkach jest ona plasterkowana. Du¿e wielkoprzemys³owe

giganty, maksymalnie obni¿aj¹ cenê,

robi¹c zyski na wielkich ilociach

sprzedawanych wyrobów gorszej ja-

koci, za to bardzo tanich.

M

a³e prywatne masarnie pro

dukuj¹ mniejsze iloci wy

robów dro¿szych, za t o

siê tak¿e do obni¿enia jakoci wêdlin,

ski. Dlatego pragn¹ dobre, ale te¿ drogie miêso, w coraz wiêkszym stopniu zastêpowaæ nowoczesnymi preparatami typu b³onnik pochodzenia

zbo¿owego czy izolaty sojowe. Do
solanki dodaje siê chemiczne dodatki: fosforany (wietnie wi¹¿¹ce
wodê), sproszkowane bia³ko sojowe

(¿eby podnieæ zawartoæ bia³ka w

smaczniejszych i zdecydowanie lep-

szynce), nitryt (azotan sodu - przy-

mówi Piotr Ploch. - W swojej masar-

wie¿y ró¿owy kolor), glutaminian

szych jakociowo. - Ale co za co -

ni stosujê do produkcji wyrobów

dobry surowiec. Klient kupuj¹c te

wyroby ma gwarancjê jakoci wêdlin
- ich smaku i sk³adu. Poza tym ma
pewnoæ, ¿e zap³aci³ za to, czego rze-

czywicie oczekiwa³, a nie za wodê

czy rozcieñczone dodatki chemiczne. Jeli kto stawia na jakoæ i dobr¹

renomê swoich wyrobów, na pom-

spiesza peklowanie miêsa i nadaje mu

sodu (poprawia smak), askorbinian

sodu i inne.

J

gdzie spryskanie wyrobów odpo-

wiednim preparatem, zastêpuje pro-

ces wêdzenia. A wszystko po to, aby

i tu obni¿yæ koszty, skróciæ cykl pro-

przy takim wêdzeniu. Co przy tra-

jest nieuniknione. Faktem jest jednak,

¿e praktycznie ka¿dego dnia, do

drzwi jego masarni pukaj¹ przedstawiciele ró¿nych firm oferuj¹cych naj-

nowsze zdobycze techniki: urz¹dzenia i preparaty do nastrzykiwañ,

wêdzenia i tym podobnych zabie-

gów. Tradycyjne receptury, wysoka
jakoæ, to wszystko piêkni brzmi -

mówiê wiêc - ale przecie¿ interes to

ny bardzo dobry smak swoich wy-

co w 100 kg miêsa potrafi wpompo-

waæ 50 kg wody? I którego chêtniej
zatrudni³by w swojej firmie? - Zdecydowanie tego pierwszego - odpo-

wiada. - Umiejêtnoæ zrobienia dobrych wyrobów wêdliniarskich to jest
sztuka, któr¹ nie³atwo i nie ka¿demu

jest dane opanowaæ. Po drugie: nie

stosujê takich zabiegów z pompowa-

niem miêsa, u mnie ze 100 kg miêsa

robi siê ok. 90 kg szynki. Nawet nie
mam stosownych urz¹dzeñ, a ju¿

nawet gdyby teoretycznie wyst¹pi³

taki dylemat, to nauczyæ ka¿dego pra-

cownika obs³ugi takich nastrzykiwa-

rek mo¿na bardzo szybko, ale wy-

szkoliæ wszechstronnego masarza, to
ju¿ nie takie proste.

S

ztuczne zwiêkszanie soczysto

ci wêdlin jeszcze niedawno

by³o tylko wstydliwym proce-

derem przyjêtym po cichu przez wielu producentów, w granicach przy-

zwoitoci. W Polsce wêdliny zaczê-

to nastrzykiwaæ w roku 1975. Pierwsze urz¹dzenia mia³y 20 igie³ do tego

celu. Powiêkszano w ten sposób wagê

najlepszych wêdlin o ok. 20 proc.

koniec lat 90-tych, kiedy to znacznie

ce sk³ad produktów spo¿ywczych, a

jednoczenie na rynku pojawi³y siê
nowoczesne maszyny nastrzykuj¹ce, licz¹ce i 200 igie³ i maj¹ce g³owice

robów i uczciw¹ recepturê, co klienci

powinien mieæ prawo nabywania ta-

na zbyt swoich wyrobów nie mogê

tylko w tym, ¿eby mia³ wiadomoæ

i tani¹ produkcjê mog¹ dzi oszczê-

dzy producentami. Dzi na rynku

tych du¿ych producentów, którzy

stêpuj¹c naturalne procesy sztucz-

wody w wêdlinie ogranicza jedynie

kich produktów, jakie chce. Problem
za co p³aci. Tymczasem kupuj¹c u

id¹ na masê klient bardzo czêsto

jest przekonany, ¿e p³aci ma³o za

szynkê czy polêdwicê - najlepszej
jakoci. Cena jest atrakcyjna, w sma-

ku i z wygl¹du przypomina szynkê,

na pewno doceniaj¹ i dostrzegaj¹, bo

narzekaæ. Ale ci, którzy robi¹ masow¹

dzaæ dos³ownie na wszystkim, za-

do nacinania miêni, dziêki czemu

solanka rozchodzi siê równomiernie.

Pompowanie miêsa w polskich zak³adach przyjê³o formê wycigu miê-

panuje wolnoamerykanka. Iloci

nymi wynalazkami, podam taki przy-

jakoæ sprzêtu oraz wytrzyma³oæ

k³adzie wêdzenie wyrobów trwa d³u-

maszyny, które dziêki elastycznym

k³ad - mówi Piotr Ploch. W moim zago i odbywa siê w naturalnych warunkach, wed³ug tradycyjnych recep-

miêsa ostatnio, okrzykiem mody s¹

ig³om omijaj¹cym koci, potrafi¹ na-

pompowaæ pó³tusze tu¿ po uboju.

W Licealiadzie startowa³o 14 zespo³ów. Dru¿yna ¿eñska liczy³a 12

zawodniczek, mêska 15 zawodników. Wyniki uzyskane w danej konkurencji przeliczane s¹ na punkty wed³ug tabel lekkoatletycznych.

Na wynik dru¿yny sk³ada siê suma punktów 10 najlepszych wyni-

ków wród dziewcz¹t i 12 wyników wród ch³opców.

Równie¿ w sztafecie 4 x 100 m repre-

zentantki ZSZ w Zawadzkiem nie

mia³y sobie równych. Sk³ad zwyciê-

skiej sztafety to G. Imie³owska, K.
Polaczek, M. Imie³owska i J. Padus.

Trzecie miejsce w skoku w dal uzyska³a Agnieszka Sta, a 5 w pchniêciu

W wojewódzkich zawodach lekko-

Najlepszymi wynikami z tej dwu-

nych rozegranych w Namys³owie

czyni biegu na 100 m Justyna Padus i

c¹cego im. Mieszka I w Zawadzkiem

wadzkiem zaj¹³ III miejsce. Sta³o siê

konkurencji II miejsce. W 100 m

cz¹t (startowa³o 12 dziewcz¹t) i 7

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Za-

nastki mog¹ poszczyciæ siê: zwyciê¿Karolina Polaczek, która zajê³a w tej

tak dziêki zdobytym 512 punktom

przez p³otki I najszybsza by³a Gra-

czyn.

 Weronika Stryczek.

przez 12-osobowy zespó³ dziew-

zawodników w 32 dru¿ynach.

¿yna Imie³owska, w a biegu na 800 m

kul¹  Agnieszka £yskawa.

Reprezentacja Liceum Ogólnokszta³-

zajê³a 4 miejsce w kategorii dziewmiejsce w kategorii ch³opców (dru¿y-

na liczy³a 15 zawodników).

Z kolei rywalizacjê zespo³ów repre-

zentuj¹cych Komndy Powiatowe

Pañstwowych Stra¿y Po¿arnych wygrali stra¿acy ze Strzelec Op.

W kategorii dru¿yn MDP pierw-

sze miejsce zajê³a OSP Paniówki, dru-

gie - OSP £¹ki Kozielskie, a trzecie
OSP Widów.

Oprócz konkurencji zespo³o-

wych rozegrano indywidualne.

W strzelaniu z KBKS najlepszy

Wród dru¿yn OSP najwiêksz¹

iloæ punktów wystrzela³y i trzy

pierwsze miejsca zajê³y kolejno: OSP

Strzelce Opolskie, OSP Paniówki i

OSP £¹ki Kozielskie.

W kategorii samorz¹dowców lep-

sza od naszego zespo³u okaza³a siê

dru¿yna repezentuj¹ca Starostwo Po-

wiatowe w Gliwicach, podobnie jak

w ZP Zw. OSP RP, w których gliwiczanie wyprzedzili w punktacji ZP

Zw. OSP RP w Strzelcach Opolskich.

okaza³ siê Jan Góra (OSP £¹ki Ko-

zielskie), a za nim - z jednakow¹ ilo-

ci¹ punktów - uplasowali siê: Jan Bytomski (OPS Rozmierka) i Ireneusz

Go³êbiowski (OSP Strzelce Opolskie).

Natomiast w strzelaniu z pi-

stoletu zwyciê¿y³ Krystian Kie³basa

ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach, na drugim miejscu uplasowa³ siê

Andrzej Karasiñski z tej samej repre-

zentacji, a na trzecim - Jan Bogusz z

Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP

RP w Strzelcach Opolskich.

W ci¹gu trzech kwarta³ów na naszym terenie dosz³o do 53

wypadków, w których 11 osób zginê³o, a 50 zosta³o rannych

Niebezpiecznie na drogach powiatu
W Polsce ci¹gle zbyt wiele osób

ginie w wypadkach na drogach. Podobn¹

ocenê mo¿na wydaæ na podstawie sta-

tystyk powiatowych.
-

ni¿ we wrzeniu roku ubieg³ego - mówi

st. asp. S. Nowak.

Nadal przyczyn¹ wielu zdarzeñ dro-

gowych - zarówno wypadków, jak i ko-

Wprawdzie w ci¹gu minionych 9

lizji - jest alkohol. Rekordzista (zatrzy-

siê o 14,5% w stosunku do analogicz-

rzeniu samochodem w s³upki przy jezd-

miesiêcy iloæ wypadków zmniejszy³a
nego okresu roku ubieg³ego i w tych 53

zdarzeniach zginê³o o 27% mniej osób
ni¿ rok temu, to jednak jest to o 11

ofiar miertelnych za du¿o - mówi st.

asp. S³awomir Nowak z Sekcji Ruchu
Drogowego strzeleckiej Komendy Po-

many w Strzelcach Opolskich po ude-

ni) mia³ 3,85 promila we krwi! Oznacza to - dopowiada S. Nowak - ¿e ten

kierowca pi³ co najmniej od dwóch dni.

Najbardziej niefrasobliwa pod wzglêdem
siadania za kierownicê po alkoholu jest

grupa kierowców w wieku 25 - 39 lat.

wiatowej policji. - Zwiêkszy³a siê nato-

W ci¹gu minionego okresu zatrzyma-

ne odnowa³y ich 480, co stanowi wzrost

raczej zahamowañ przed jazd¹ po u¿y-

miast iloæ kolizji - statystyki policyj-

o prawie 18 procent w stosunku do ta-

kiego samego okresu w 2003 r. Najwiê-

no ich a¿ 12, ale i m³odsi te¿ nie maj¹
ciu.

Szkoda, ¿e na trzewo tak rzadko pa-

cej wypadków w omawianym okresie

miêtaj¹, ¿e siadajac za kó³kiem w ta-

skie - 19 (trzy ofiary miertelne), do-

bójcami.

wydarzy³o siê w gminie Strzelce Opol-

k³adnie tyle samo, ile w poprzednim

roku. Gdyby doliczyæ do tego kolizje -

kim stanie staj¹ siê potencjalnymi za-

Najwie¿szym przyk³adem tego

mo¿e byæ wypadek na drodze z Kroni-

okaa³oby siê, ¿e do po³owy wszystkich

cy do Dañca, do którego dosz³o w nocy

tutaj. I trzeba przyznaæ, ¿e ten teren

dziernika). Trójka m³odych ludzi - 2

zdarzeñ drogowych dochodzi w³anie
jest najniebezpieczniejszy w ca³ym po-

wiecie. Przyczyny s¹ jasne: to w³anie
na terenie gminy Strzelce mieszka naj-

wiêcej osób, tu panuje du¿y ruch - za-

równo pieszych, jak i pojazdów, choæ

nie mówiê wy³¹cznie o samochodach.

Z kolei do najwiêkszej iloci najbardziej

tragicznych w skutkach wypadków do-

sz³o w gminie Ujazd: tu od pocz¹tku

roku w 9 wypadkach (cztery z nich na

autostradzie) zginê³o 5 osób. Na kolej-

nym niechleubnym miejscu plasuje siê
gmina Zawadzkie. Tu dosz³o do 11 wy-

padków. Dwa z nich poch³onê³y ofiary

miertelne. W gminie Lenica

nato-

miast wydarzy³o siê 9 wypadków, w któ-

rych 1 osoba zginê³a. Na drogach po-

zosta³ych gmin naszego powiatu, czyli

z soboty na niedzielê (z 9 na 10 pa-

ch³opców i dziewczyna (wszyscy do 21

lat) wracaj¹c z dyskoteki - uderzy³a samochdem w drzewo. Wszyscy byli nie-

trzewi.

Du¿o wiêksz¹ brawur¹ popisa³ siê

kierowca jad¹cy z 2 na 3 padziernika

autostrad¹ od strony Gliwic. Po sygna-

le od jednego z kierowców, który zg³osi³ policji, ¿e jedzie za balansuj¹cym po

ca³ej drodze samochodem - na trasê

wyruszy³y patrole - opowiada S. No-

wak. Kierowca nie reagowa³ na sygna³y

policji. Po pocigu i zatrzymaniu na

rogu ko³o cmentarza w Strzelcach Op.

by³ agresywny wobec funkcjonariuszy i
odmówi³ dmuchania w alkomat. Poli-

cjanci jednak zadecydowali o pobraniu

krwi do zbadania zawartoci alkoholu.

w Izbicku, Jemielnicy i Kolonowskiem,

Na wyniki jeszcze czekamy - mówi S.

Wrzesieñ by³o jednym z najgor-

nik nie bêdzie pozytywny dla kierow-

nie zgin¹³ na szczêcie nikt.

szych miesiêcy. W 9 wypadkach (wiê-

Nowak - ale raczejjest pewne,

¿e wy-

cy. Tym razem kierowca wcale nie by³

cej o 28,6% ni¿ rok temu) zginê³y 3

m³ody - mia³ ok. 60 lat.

mym miesi¹cu dosz³o do 47 kolizji dro-

opolska policja prowadzi akcjê Pira-

osoby, a 7 zosta³o rannych. W tym sagowych i na szczêcie by³o ich mniej

Piotr Koszyk

Lekkoatletki z Zawadzkiego na podium

atletycznych szkó³ ponadgimnazjal-

samorz¹dowcy z terenu powiatu

masarz to taki, który potrafi zrobiæ

powanie wody nie mo¿e sobie pozwoliæ. W obecnych czasach, klient

Kolonia 2004. W szranki stanêli

wysokiej jakoci wêdlinê, czy te¿ taki

z³agodzono polskie normy reguluj¹-

wysok¹ jakoæ, zawsze powtarzal-

Turnieju Strzeleckiego - Farska

interes. I pytam - czy dzisiaj dobry

nieco wy¿sze w porównaniu z

wym to zapewniam swoim klientom

rencjach II Miêdzypowiatowego

stra¿acy ochotnicy i zawodowi oraz

Prawdziwy wycig zacz¹³ siê pod

Choæ ceny moich wyrobów s¹

wodnicy rywalizuj¹cy w konku-

strzeleckiego i gliwickiego - 86

a tego nie stosujê - zastrzega siê.

tym produktem wielkoprzemys³o-

O tym mogli siê przekonaæ za-

zabieg tzw. wêdzenia w aerozolu,

dukcji i nie utraciæ wody (czytaj wagi)

13% (plus woda i inne dodatki).

ne oko? Kto lepiej strzela?

dobny efekt udaj¹cy z powodzeniem

wêdzenie mo¿na uzyskaæ poprzez

dycyjnych i naturalnych sposobach

dukt jest niewie¿y i po prostu mierpu. Czasem sam sprzedawca nie ma

pominaj¹cy wyroby wêdzone. Po-

ni¿ 14% bia³ka (i redni¹ iloæ dola-

nej wody) oraz wyrobem szynkopo-

miêsnym powiedzia³a mi, ¿e ona tu-

dzi, mamy prawo zwróciæ go do skle-

roztworze, który powoduje zmianê

dobnym, gdy ma bia³ka nie mniej ni¿

gustu i mamy ochotê go kupiæ, czy

nie. Jeli w domu ocenimy, ¿e pro-

tur. Natomiast giganty wielkoprze-

bo o masie stanowi woda i ró¿ne

ni¿ 16 % (i ma³o dodanej wody; tra-

cie¿ i tak tej normy producent mo¿e

Strzelali w dziesi¹tkê
Kto ma pewn¹ rêkê i niezawod-

wykazaæ, ¿e w produkcie tego do-

technologicznym i rodzajom. A prze-

Dziêki

5

S T R Z E L E C K I

Od pocz¹tku padziernika ca³a

tom stop. Pamiêtajmy o tym.

m.g.

Angielski trochê inaczej
Po po³udniu 17 wrzenia w Gimna-

zjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w

Strzelcach

Ka¿dy zespó³ koñczy³ swoj¹ pracê wy-

daniem w³asnej wersji ksi¹¿kowej,

Opolskich odby³a siê pre-

któr¹ uczniowie ilustrowali przy wy-

gielski przez uczniów klasy IIIa bajki

jak to w ¿yciu i na prawdziwym rynku

zentacja przet³umaczonej na jêzyk anStara Matka Zima.

To druga a zara-

zem ostatnia bajka przygotowana w ra-

korzystaniu dostêpnych technik. I tak
bywa, tyle ilu by³o autorów, tyle by³o

ró¿nych wersji jednej bajki, ka¿dej rów-

mach projektu Angielski w wiecie

nie ciekawej i godnej uwagi. Wybran¹

zjalnej o rozszerzonym nauczaniu jê-

gotowywano w wersji scenicznej z myl¹

bajek, realizowanego w klasie gimna-

zyka angielskiego w ci¹gu ubieg³ego roku
szkolnego.

Zasadniczym celem projektu by³o

przez ca³y zespó³ jedn¹ pozycjê przy-

o rodzicach uczniów, którzy chêtnie i

z zapartym tchem ledzili losy bohate-

rów kreowanych przez ich dzieci. Do-

propagowanie jêzyka angielskiego po-

datkow¹ atrakcj¹ by³ fakt, i¿

niej rzecz ujmuj¹c, uczniowie w grupach

tym samym rodzicom szansê us³ysze-

przez twórcz¹ z nim zabawê. Dok³ad3  4 osobowych pracowali nad w³a-

snym przek³adem z jêzyka polskiego

na jêzyk angielski popularnych bajek.

bajkê

wystawiano w jêzyku angielskim, daj¹c
nia ich dzieci mówi¹cych w obcym jêzyku.

Katarzyna Koz³owska

