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Najlepszym Produktem Powiatu Strzeleckiego 2005 w kategorii �dzia³al-
no�æ produkcyjna� wybrali Pañstwo Zestaw wypoczynkowy �ALBERT� wy-
produkowany przez firmê Meble Pyka ze Strzelec Opolskich. Wykonany
ze szlachetnych materia³ów (drewno dêbowe i naturalna skóra) zestaw mebli
otrzyma³ 100 g³osów.

Najlepszy Produkt Powiatu wybrany!
Ju¿ po raz czwarty przyznano presti¿owe nagrody Najlepszego Produktu

Powiatu Strzeleckiego. Podobnie jak w roku ubieg³ym wyboru dokonali miesz-
kañcy powiatu odwiedzaj¹cy Strzeleck¹ Wystawê Gospodarcz¹. I równie¿
podobnie jak w zesz³ym roku organizatorami byli Zarz¹d Powiatu Strzeleckie-
go i Burmistrz Strzelec Opolskich.

Najlepszym Produktem Powiatu Strzeleckiego 2005 w kategorii �prze-
twórstwo rolno � spo¿ywcze� zosta³ Sernik z brzoskwiniami wyproduko-
wany przez firmê Piekarnia Grabowski z Otmic na który oddano 230 g³o-
sów.

A wygraæ nie by³o ³atwo bo o miano Najlepszego konkurowa³o 14 produk-
tów, które w sumie otrzyma³y 1101 g³osów.

***

Nie by³¹ to zreszt¹ jedyna na-
groda o jak¹ ubiegali siê uczestnicy �
najlepsza oferta wystawiennicza zo-
sta³a wyró¿niona Nagrod¹ Burmi-
strza Strzelec Opolskich, a nagrodê
otrzyma³a firma Interplast Bur-
czek, ze Strzelec Opolskich - pro-
ducent stolarki budowlanej okien,
drzwi, rolet z PCV i drewna.

Jak widaæ pomimo niezbyt
sprzyjaj¹cej aury (szczególnie w nie-
dzielê) zwiedzaj¹cy dopisali i wy-
stawcy nie mogli narzekaæ na brak
zainteresowania. A oferta Wystawy
by³a bardzo ciekawa. W sumie zo-
baczyæ mo¿na by³o ekspozycje 33
firm z terenu ca³ego powiatu (nie-
stety wystawcy z pozosta³ych gmin
nie dorównali mobilizacj¹ strzelec-
kim kolegom) od produktów spo-
¿ywczych, przez odzie¿, materia³y
budowlane po hale stalowe. Ponad-
to mo¿na by³o poprawiæ sobie sa-
mopoczucie w trakcie masarzu, zro-
biæ now¹ fryzurê lub makija¿, usta-
wiæ �wiat³a w samochodzie �
wszystko to oczywi�cie za darmo.
Je�li tego by³o ma³o zwiedzaj¹cy mo-
gli podziwiaæ odzie¿ i obuwie pro-
dukowane przez wystawców w naja-
trakcyjniejszej formie � podczas po-
kazu.

Wystawy takie jak ta, nie po-
winny s³u¿yæ jedynie kontaktom z
klientami, dlatego te¿ w�ród wy-
stawców znale�li siê przedstawicie-
le takich organizacji jak Brytyjsko �
Polskiej Izby Handlowej, Polsko -
Hiszpañskiej Izby Gospodarczej,
Polsko � W³oskiej Izby Gospodar-
czej oraz Hellwig Online (niemiecka
organizacja gospodarcza z powiatu
Soest). Oprócz uczestnictwa w wy-
stawie wziêli oni udzia³ w semina-
rium prezentuj¹c warunki prowadze-
nia dzia³alno�ci gospodarczej na po-
szczególnych rynkach Europy oraz
bran¿e najbardziej obiecuj¹ce dla
polskiego przedsiêbiorcy.

I na koniec znowu bêdzie nagro-
da - tym razem nie dla firmy ale dla
osoby! Choæ mo¿liwo�æ wyra¿enia
w³asnej opinii i zdecydowania co
bêdzie Najlepszym Produktem Po-
wiatu w 2005 roku by³a z pewno-
�ci¹ mobilizuj¹ca, organizatorzy po-
stanowili do³o¿yæ dodatkow¹ zachê-
tê � markowy zestaw kina domowe-
go z p³askim telewizorem 28�. Nowy
w³a�ciciel zestawu zosta³ wylosowa-
ny spo�ród wszystkich g³osuj¹cych.
Emocji by³o niema³o. Wszyscy wpa-
trywali siê z napiêciem w rêkê Nata-
lii, która losowa³a zwyciêzcê a¿ trzy
krotnie! (Jednym z warunków od-
bioru nagrody by³¹ obecno�æ w trak-
cie losowania a pierwszych wylo-
sowanych niestety nie by³o). W ten
sposób nagrodê otrzyma³ pan Grze-
gorz Kucharz ze Strzelec Opolskich.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim zwyciêzcom i zapraszamy za
rok !!!

Produkty bior¹ce udzia³ w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 2005

Kategoria �Dzia³alno�æ produkcyjna�
1. BLUZKA DAMSKA
Wykonana przez firmê �Arem p.w.� z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich
2. KUCHNIA - ZESTAW MEBLOWY
Wykonany przez firmê �Henan s.c.� z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich
3. MEBEL NIESPODZIANKA
Wykonany przez firmê �Piomar� z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich
4. SYSTEM OBUDOWY HAL PRZEMYS£OWYCH
Wykonany przez firmê �Light Adamietz sp. z o.o.� z siedzib¹ w Kad³ubie
5. ODKUWKI STALOWE MATRYCOWANE
Wykonane przez firmê �Ku�nia Zawadzkie Sp. z o.o.� z siedzib¹ w Zawadz-
kiem
6. KOMINEK
Wykonany przez firmê �FHU �KA� Kazimierz ¯y³a� z siedzib¹ w Strzelcach
Opolskich
7. MUNDUR KOMINIARSKI
Wykonany przez firmê �Zak³ady Odzie¿owe SIPS s.c.� Z siedzib¹ w Strzel-
cach Opolskich
8. BRAMY OGRODZENIA BALUSTRADY
Wykonane przez firmê �Zygfryd Pieroñczyk i Syn� z siedzib¹ w Kro�nicy
9. SCHODY STACJONARNE NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ,
SCHODY SK£ADANE
Wykonane przez firmê �Paher s.j.� z siedzib¹ w Kolonowskiem
10.P£YN DO MYCIA NACZYÑ �YPLON�
Wyprodukowany przez firmê Intersilesia McBride Polska sp. z o.o. z siedzib¹
w Strzelcach Opolskich
11.ZESTAW WYPOCZYNKOWY �ALBERT�
Wykonany przez firmê Meble Pyka z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich

Kategoria �przetwórstwo rolno-spo¿ywcze�
1. SERNIK Z BRZOSKWINIAMI
Wykonane przez firmê Piekarnia Grabowski z siedzib¹ w Otmicach
2. KIE£BASA �L¥SKA
Wykonana przez firmê Gminna Spó³dzielnia �SCH� z siedzib¹ w Strzelcach
Opolskich
3. TWARÓG KAD£UBSKI
Wykonany przez firmê �Spó³dzielnia Mleczarska Rolników �l¹skich w Kad³u-
bie� z siedzib¹ w Kad³ubie

Mimo, ¿e na Strzeleckiej Wystawie Gospodarczej prezentowali siê g³ów-
nie producenci z powiatu strzeleckiego, to wysz³a ona równie¿ poza jego
granice. Wystawie wziêli bowiem udzia³ przedstawiciele polsko-hiszpañskiej,
polsko-w³oskiej i polsko-brytyjskiej izby gospodarczej, a tak¿e przedstawi-
ciele organizacji Hellweg Online z powiatu partnerskiego Soest w Niemczech,
których wizyta wsparta zosta³a przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemiec-
kiej.

Wystawie towarzyszy³o równie¿ seminarium pt. �Jak zdobyæ nowe ryn-
ki�. Pod takim tytu³em zosta³y omówione zasady zak³adania i prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej w Niemczech i Polsce. Mi³o zauwa¿yæ, ¿e spora
grupa przedsiêbiorców skorzysta³a z okazji do zapoznania  siê z zasadami
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej za granic¹. Otrzymali równie¿ sporo
informacji o specyfikach rynków krajów reprezentowanych przez izby go-
spodarcze, a tak¿e o ich czê�ciach, które mog¹ byæ atrakcyjne dla polskiego
przedsiêbiorcy.

Seminarium da³o pocz¹tek dalszym rozmowom, prowadzonym ju¿ na sto-
iskach.

Na rynki europejskie

Uczestnicy seminarium, na któ-
rym omawiano jak za³o¿yæ firmê
za granic¹

Pokaz mody strojów na ka¿d¹ okazjê.

Inne piêkne dziewczyny prezentowa³y obuwie... ochronne

Wystawcy wykorzystywali wszystkie formy reklamy. Najchêtniej jednak orga-
nizowali pokazy z udzia³em modelek.

Pami¹tkowe zdjêcie pretendentów do nagrody.


