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S T R Z E L E C K I

Coraz bli¿ej do Europy

Poniewa¿ mój ostatni tekst powiêcony przygotowaniom firm masarskich
regionu strzeleckiego do funkcjonowania w warunkach Unii Europejskiej w
rodowisku ludzi pracuj¹cych w tej bran¿y wywo³a³ spore poruszenie, czujê
siê w obowi¹zku powróciæ do tematu. W pierwszej kolejnoci muszê wyjaniæ,
¿e bynajmniej nie by³o moim celem uk³adanie jakiegokolwiek rankingu firm i
podjêtych przedsiêwziêæ, dostosowuj¹cych je do wymogów UE. To¿ przecie¿
nie o wycigi tu chodzi, ale o to, by jak najwiêcej dobrych masarni czy rzeni
utrzyma³o siê w tej elicie, dopuszczonej do funkcjonowania na rynkach europejskich. Rywalizacja o miano pierwszego, który zakoñczy³ prace w swojej
firmie tym bardziej traci sens, ¿e akurat w regionie strzeleckim mamy w bran¿y
miêsnej wyrównan¹, cis³¹ czo³ówkê kilku producentów, którzy niemal równoczenie, z wielk¹ trosk¹ o przysz³oæ, bardzo intensywnie i z ogromnym
nak³adem kosztów prowadzili i nadal prowadz¹ prace niezbêdne do przystosowania swoich zak³adów do warunków europejskich.
Do w¹skiego grona tych najlepszych w naszym regionie nale¿y bez
w¹tpienia firma pañstwa Urszuli i Waldemara NEUMAN z Piotrówki w
gminie Jemielnica.
Przygotowania w ich firmie do sprostania wymogom stawianym przez UE
prowadzone by³y wyj¹tkowo dynamicznie i z du¿ym rozmachem.
- Wi¹za³o siê to z du¿ymi kosztami, zmuszaj¹cych nas do uruchomienia
sporych rodków w³asnych i kredytów na ten cel, ale te¿ dziêki tak du¿ej
mobilizacji z naszej strony uda³o nam siê jako pierwszej firmie w regionie
strzeleckim zakoñczyæ wszelkie prace inwestycyjne i zwi¹zane z procesem
technologicznym - podkrela z dum¹ pani Urszula Neuman, pokazuj¹c mi
dokument, z którego wynika, ¿e wszelkie prace zosta³y ukoñczone jeszcze w
ubieg³ym roku, a protokó³ odbioru firmy nosi datê 26 maja 2003 r.
Nie tylko w tej dziedzinie rodzinna firma Neuman przoduje. Tak¿e jeli
chodzi o jakoæ produktów, trzeba przyznaæ, ¿e jest to przedsiêbiorstwo widoczne i bardzo aktywne na strzeleckiej arenie gospodarczej. W konkursie na
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego za rok 2002 zdoby³a pierwsze miejsce za swoje wyroby. Na najwy¿sze laury zas³u¿y³y rolady wieprzowe z
farszem (klienci chwal¹, ¿e smakuj¹ jak autentyczne weselne).
- O jakoæ wyrobów na pewno nie musimy siê obawiaæ - mówi szefowa
firmy - nasza recepta na sukces jest prosta: tradycyjne, wypróbowane receptury, no i co najwa¿niejsze - cis³e ich przestrzeganie. Nie wolno w ¿adnym
wypadku próbowaæ oszukiwaæ klienta, bo ludzie potrafi¹ doceniæ smaczne
wyroby i dobr¹ jakoæ. Z³a robota siê po prostu nie op³aca, bo ³atwo dzi
straciæ klienta, a zdobywaæ nowych jest znacznie trudniej, bo konkurencja na
rynku jest coraz wiêksza. Dzi trzeba byæ naprawdê dobrym, oferowaæ na tyle
wietny produkt, aby siê wyró¿niæ na rynku i zyskaæ uznanie konsumentów mówi pani Neuman. Jakoæ to te¿ tradycja, przekazywana z pokolenia na
pokolenie, dodaje. - Ojciec mê¿a jeszcze przed wojn¹ prowadzi³ prywatn¹
masarniê. Jego rodzice te¿ zajmowali siê tym zawodem.
Bez cienia przesady mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e jest to ju¿ wielopokoleniowa kontynuacja masarskich tradycji. My wraz z mê¿em zaczêlimy rozwijaæ nasz¹ firmê w roku 1988, kiedy to ruszy³ bar, sklep i masarnia. W 1990
zak³ad prowadzi³ ju¿ ubój, rozbiór miêsa i produkcjê wêdliniarsk¹.
Dzisiaj nadal jeszcze prowadzimy ubój wieprzowy i praktycznie jestemy
jedyn¹ firm¹ w tej bran¿y, która ma szansê utrzymaæ tê fazê produkcji na
warunkach unijnych w regionie, choæ warunki nie s¹ ³atwe. Ca³y cykl przygotowañ o uzyskanie akceptacji naszych starañ, aby ubój ¿ywca wieprzowego
odbywa³ siê na miejscu, jest w toku. Ci¹gle jeszcze mamy szansê na pozytywn¹ decyzjê, bo spe³niamy wszelkie stawiane w tym zakresie wymogi mówi szefowa firmy. O klienta trzeba dbaæ ci¹gle na nowo. Ta dewiza na co

dzieñ przywieca Neumanom, dlatego te¿ staraj¹ siê wci¹¿ wzbogacaæ swoj¹
ofertê
Oprócz wyrobów typowo masarskich i wêdliniarskich na pó³ki ich firmowego sklepu zawita³y wyroby garma¿eryjne, które od pierwszego dnia ciesz¹
siê du¿ym wziêciem, np. go³¹bki, krokiety z miêsem., kapust¹ i grzybami,
bigos, fasolka po bretoñsku czy gotowe rolady. Klienci to doceniaj¹, a co najwa¿niejsze  chêtnie kupuj¹. Niektórzy ceni¹ sobie tak¿e bardzo wysoko
wyroby, które produkujemy jakby specjalnie po ich gust - na przyk³ad tak¹
kie³basê, w której praktycznie wcale nie stosujemy rodków konserwuj¹cych,
nawet sól pekluj¹ca zosta³a zast¹piona zwyk³¹ sol¹, s¹ za to zio³a i czosnek
zamiast chemii.
Dobra opinia na temat naszych wyrobów rozesz³a siê ju¿ na tyle g³onym
echem, mówi pani Urszula, ¿e widzê na co dzieñ, jak gocie z Niemiec czy
innych krajów zaopatruj¹ siê u nas, pakuj¹c w ogromne torby nawet po kilkanacie kilogramów naszych wêdlin. Twierdz¹, ¿e w ich ojczyznach wszystkie
wyroby maj¹ ten sam smak (a w zasadzie s¹ go pozbawione). Osobicie nie
dziwiê siê. Na ich miejscu robi³bym to samo, gdybym mia³ ochotê zjeæ co
naprawdê smacznego.
Piotr Koszyk

Do Europy czêæ II HACCP
Kiedy tak na pierwszy rzut oka wydawaæ by siê mog³o, ¿e po tylu
zabiegach staraniach i wydatkach, nasza firma jest ju¿ w Europie i teraz ju¿
nic, tylko produkowaæ, sprzedawaæ i liczyæ kasê, okazuje siê, ¿e to wcale
jeszcze nie koniec naszych zabiegów o pe³ne prawa
producenta ¿ywnoci do obecnoci na europejskim rynku. Pozostaje nam
do zdobycia rzecz równie wa¿na, co kosztowna, chodzi mianowicie o system kontroli HACCP.
Có¿ to takiego ten HACC?
Mówi¹c najkrócej - jest to metoda zapewnienia bezpieczeñstwa ¿ywnoci, która opiera siê na przede wszystkim na zapobieganiu zagro¿eniom.
Choæ na razie nie przewiduje siê urzêdowego audytowania i zatwierdzania systemu HACCP, to jednak kiedy z³o¿y³em wizytê w Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Strzelcach Opolskich, to udzielono mi konkretnej
i rzeczowej informacji, ¿e bêdzie ona, podobnie jak inne terenowe oddzia³y
PIS prowadzi³a ocenê wdra¿ania i funkcjonowania tego systemu. W polskim prawie reguluje te kwestie szczegó³owo ustawa z dnia 11 maja 2001 r.,
w której wskazane s¹ wszelkie warunki i wymagania dotycz¹ce zasad higieny w procesie produkcji i obrocie artyku³ami spo¿ywczymi.
Ale choæ na razie system HACCP nie podlega urzêdowo obowi¹zkowej certyfikacji, to jednak wci¹¿ i zewsz¹d mówi siê o obowi¹zku wdra¿ania tego systemu.
Dlaczego?
Nie ma w tym ¿adnej sprzecznoci.
Bo:
- Wejcie Polski do Unii Europejskiej zwi¹zane jest cile z pe³n¹ harmonizacj¹ naszego prawa z wymogami Unii.
W krajach Unii Europejskiej i USA system HACCP jest obowi¹zkowy z
prawnego punktu widzenia we wszystkich bran¿ach przemys³u spo¿ywczego, w obrocie ¿ywnoci¹ oraz w ¿ywieniu zbiorowym.
Zatem tak¿e w wietle przepisów polskich system HACCP staje siê obowi¹zkowy - we wszystkich obszarach produkcji spo¿ywczej, przetwórstwa i obrotu ¿ywnoci¹, pocz¹wszy od dnia naszego przyst¹pienia do UE.
/p/

Szansa na dodatkowe zajêcia pozalekcyjne...
Wraz z Nowym Rokiem zaistnia³a szansa zwiêkszenia rodków finansowych
na realizacjê zajêæ pozalekcyjnych. Bêdzie to mo¿liwe dziêki przyst¹pieniu
naszej placówki do projektu przyznawania tzw. grantów. Warunkiem udzia³u w tym przedsiêwziêciu jest przygotowanie propozycji zajêæ obejmuj¹cych:
* Zajêcia przygotowuj¹ce uczniów do udzia³u w konkursach i olimpiadach,
* Ró¿ne formy zajêæ wychowawczych, profilaktycznych oraz o charakterze
szkolno - badawczym,
* Ró¿ne formy zajêæ o charakterze sportowym, turystycznym i krajoznawczym.
Nauczyciele z naszej szko³y postanowili skorzystaæ z tej szansy i w zwi¹zku
z tym opracowano nastêpuj¹ce propozycje zajêæ pozalekcyjnych:
*

*

*

Zespó³ Têcza- grupa ruchowo- taneczna, której zasadniczym celem jest
umuzykalnianie, poznanie muzyki ludowej i melodii przystosowanych do
mo¿liwoci wokalnych i ruchowych dzieci niepe³nosprawnych umys³owo. Efektem realizacji projektu bêdzie udzia³ uczniów w przegl¹dach twórczoci artystycznej, a tym samym promocja szko³y. Autorami programu s¹
Panie Justyna Gireñ i Magdalena Jagoda.
Olimpijczyk- projekt obejmuj¹cy dodatkowe zajêcia z zakresu hipoterapii. Podstawowym za³o¿eniem tego projektu jest popularyzacja jazdy
konnej jako dyscypliny sportowo-rehabilitacyjnej dla osób z upoledzeniem umys³owym, a w efekcie udzia³ uczniów w olimpiadach specjalnych
z zakresu jazdy konnej. Autorzy projektu - Panowie Artur Walkowiak i
Piotr Nawrot.
Silni, sprawni, zdrowi- projekt dzia³alnoci zespo³u sportowego, obejmuj¹cy zajêcia z koszykówki i p³ywania. Celem realizacji projektu jest
przede wszystkim rozwój fizyczny i zdrowotny uczniów, poprawa kondycji psychofizycznej oraz przygotowanie ich do udzia³u w indywidualnym konkursie sprawnoci i wspó³zawodnictwa sportowego, realizowanego w programie Olimpiad Specjalnych. Autorami s¹; Panowie Piotr Nawrot i Artur Walkowiak.

*

Mój przyjaciel komputer- autorem projektu jest Pani Iwona Wiertel i
dotyczy on rozwijania zainteresowañ multimedialnych uczniów naszej
szko³y. Realizacja projektu wspomo¿e kszta³towanie w uczniach umiejêtnoci spêdzania wolnego czasu i wzbogaci ich rozwój psychofizyczny.
Baz¹ realizacji projektu jest szkolna pracownia komputerowa.
* l¹ska w³óczêga - ladami ksi¹¿¹t piastowskich- projekt dotyczy
szkolnej dzia³alnoci turystyczno-krajoznawczej, realizowanej w ramach
Szkolnego Ko³a PTTK. Zasadniczym celem projektu jest poznanie przez
uczniów rodowiska spo³ecznego i przyrodniczego, najbli¿szej okolicy,
geograficznych i historycznych walorów naszego województwa i województw s¹siednich oraz wielokierunkowa stymulacja rozwoju intelektualnego, spo³ecznego i fizycznego. Program przewiduje wycieczki piesze,
rajdy rowerowe, wycieczki ogólnodostêpnymi rodkami transportu osobowego. Autorami programu s¹ Panie: Ewa John, Joanna Pietrzela, Ewelina
Sum, Teresa Truch.
* Integracja 2004- to ju¿ cykliczna impreza o charakterze integracyjnym
organizowana od 1997 roku, której naczelnym celem jest nauka tolerancji i
akceptacji osób niepe³nosprawnych poprzez wspólne zabawy i wspólne
przebywanie. VII festyn integracyjny bêdzie imprez¹ szczególn¹, bowiem
jest planowany w okresie obchodów 30-lecia szko³y.
* Kryptonim Marzanna- to II miêdzyszkolny konkurs dla uczniów szkó³
specjalnych z Powiatu Strzeleckiego. Celem jego jest kszta³towanie relacji
miêdzyludzkich opartych na wspó³zawodnictwie, wzajemnej pomocy i
pracy zespo³owej, rozwój zdolnoci twórczych uczniów oraz kultywowanie tradycji.
Przedstawione projekty w istotny sposób rozszerzaj¹ ofertê pedagogiczn¹
naszej szko³y. rodki uzyskane w ten sposób pozwol¹ uatrakcyjniæ zajêcia ju¿
realizowane przez nauczycieli. Mamy nadziejê, ¿e nasze projekty zostan¹
uznane za godne dofinansowania przez Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.
Szkolny zespó³ redakcyjny
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
E. Sum, J. Ruhnke, G. Soroka
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Nie daj siê z³apaæ
na przynêtê
Kolorowe prospekty znajdowane na wycieraczce, katalogi wetkniête w skrzynkê pocztow¹, oferty
sprzeda¿y w czasopismach i telewizji to ju¿ prawie codziennoæ. Wystarczy zaznaczyæ, wys³aæ lub zadzwoniæ, a listonosz dostarczy nam
przesy³kê do domu. Trzeba tylko
zap³aciæ. W ten sposób mo¿na kupiæ
prawie wszystko: ksi¹¿ki, ubrania,
p³yty kompaktowe, wyposa¿enie
kuchni, sprzêt sportowy, zamówiæ
pizzê na obiad. Mo¿na jednak tak¿e
staæ siê w³acicielem nikomu niepotrzebnej tandety, produktów niskiej
jakoci, za to znacznie dro¿szych ni¿
w sklepie. Sprzeda¿ wysy³kowa to
jeden z wielu sposobów oferowania
w³asnych produktów, dobry i skuteczny.
Problem pojawia siê, gdy oszukañcze firmy zaczynaj¹ stosowaæ w
swoich prospektach nieuczciw¹ reklamê i wprowadzaj¹ czytelnika w
b³¹d. Najogólniej mówi¹c, pu³apki
zastawione na potencjalnych klientów polegaj¹ na kamuflowaniu sprzeda¿y pod p³aszczykiem obietnic
atrakcyjnych nagród i wygranych.
Jedna z takich spraw, na wniosek
Federacji Konsumentów, znalaz³a
swój fina³ w s¹dzie. S¹d uzna³ miêdzy innymi, ¿e firma wysy³kowa
doprowadzi³a klientów do niekorzystnego rozporz¹dzania swoim maj¹tkiem i nabywania rzeczy zbêdnych,
po to tylko, aby uzyskaæ obiecan¹
nagrodê. Treæ ulotek, kierowanych
do wymienionych z imienia i nazwiska osób, mog³a u wielu z nich wywo³aæ mylne przekonanie, ¿e wygrali wartociow¹ nagrodê. Którego dnia
Ty równie¿ mo¿esz dostaæ podobnie
brzmi¹cy list, w którym znajdziesz
dziwne informacje, które powinny
wzbudziæ Twoj¹ czujnoæ.
Warto zastanowiæ siê nad kilkoma sprawami. Po pierwsze uczciwa
firma nie wstydzi siê swojego adresu. Po drugie  jego niepodanie jest
niezgodne z prawem. Ka¿dy, kto
przesy³a Ci swoj¹ ofertê, musi podaæ
nazwê firmy i jej adres.
Jedyne, osobiste, wybrane,
wygrywaj¹ce, tajne, szczêliwe...itp. numery powielane s¹ w
dziesi¹tkach tysiêcy egzemplarzy tak
samo brzmi¹cych listów.
Papier zniesie wszystko, ale zadrukowana kartka nie stanie siê dokumentem urzêdowym tylko dlatego, ¿e opatrzona jest licznymi stemplami, kodem kreskowym, wydrukowanymi podpisami, itp.
Koniecznie znajd regulamin i warunki konkursu, w którym wygra³e.
Przeczytaj go uwa¿nie - nawet kilkakrotnie. Szczególnie wtedy, gdy napisany jest wyj¹tkowo ma³¹ czcionk¹
i zastanów siê, czy regu³y gry s¹ jasne i zgadzasz siê na nie.
Pomyl, czemu kto nie chce zostawiæ Ci czasu na zastanowienie.
Mo¿e liczy, ¿e pochopnie (pod
presj¹) podejmiesz niekorzystn¹ dla
siebie decyzjê?
Zastanów siê, co to za prezent,
za który musisz zap³aciæ.
Koniecznie sprawd, czy otrzymanie czego za darmo nie jest uzale¿nione od spe³nienia dodatkowych
warunków, np. op³acenia kosztów
administracyjnych, pakowania, ubezpieczenia, terminu ekspresowego, w
koñcu zamówienia produktów, których nie zamierza³e kupowaæ.
Nie bagatelizuj ¿adnych kosztów, które bêdziesz musia³ ponieæ,
sprawd ich wysokoæ i zastanów
siê, co w zamian otrzymasz.
Dariusz Steñko

