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Nieoficjalnym has³em patronuj¹-
cym wystawie i jednocze�nie odda-
j¹cym zamys³y jej organizatorów,
czyli Urzêdu Gminy Strzelce Opol-
skie by³o staropolskie przys³owie
�Cudze chwalicie, swego nie znacie�.
Do udzia³u w wystawie organizato-
rzy zaprosili bowiem przede wszyst-
kim firmy, które prowadz¹ dzia³al-
no�æ produkcyjn¹ na terenie naszego
powiatu. I rzeczywi�cie, jak wyni-
ka³o z reakcji wielu odwiedzaj¹cych
wystawê mieszkañców, swego nie
znamy zbyt dobrze... Zaskoczenie
budzi³ nie tylko asortyment produk-
tów, jaki zaproponowali wystawcy,
ale tak¿e stosowane przez nich tech-
nologie, czêsto z najwy¿szej pó³ki
�wiatowych osi¹gniêæ.

Wystawa pokaza³a równie¿, ¿e
sami mieszkañcy s¹ zainteresowani
tak¹ form¹ promocji naszych firm.
Przez stoiska wystawowe, jak oce-
niaj¹ organizatorzy, przewinê³o siê
ponad trzy tysi¹ce zwiedzaj¹cych i
to nie tylko z najbli¿szej okolicy. O
wystawie by³o g³o�no równie¿ w s¹-
siednich powiatach. Zdecydowana
wiêkszo�æ odwiedzaj¹cych wystawê
zdecydowa³a siê równie¿ na wyra¿e-
nie swojej opinii na temat prezento-
wanych na wystawie produktów,
czyli postanowi³a wzi¹æ udzia³ jako
jurorzy w wyborze Najlepszego Pro-
duktu Powiatu Strzeleckiego. Po raz
pierwszy bowiem w tym presti¿o-
wym konkursie, organizowanym od
kilku lat przez Starostwo Powiato-
we, staj¹cych do rywalizacji produk-
tów nie ocenia³a specjalnie powo³ana
komisja, w w³a�nie mieszkañcy po-
wiatu, czyli konsumenci. Na produk-
ty naszych wytwórców (w dwóch
kategoriach: spo¿ywczej i przemy-
s³owej) oddano w sumie ponad 2.000
g³osów, z czego ponad 1.600 wa¿-
nych. Najlepszym produktem nasze-
go powiatu w kategorii spo¿ywczej
zosta³ wol¹ konsumentów ko³acz �l¹-
ski z jemielnickiej cukierni �Pawe³�
Paw³a Schlensaga, a w�ród wyrobów
przemys³owych zwiedzaj¹cy wysta-
wê najwy¿ej ocenili stó³ marmurowy
produkcji strzeleckiej firmy �Belmar�
Benedykta Pa�dziora. Dodatkow¹
atrakcj¹ dla zwiedzaj¹cych wystawê,
którzy brali udzia³ w g³osowaniu na
najlepszy produkt by³o losowanie
specjalnie ufundowanych przez Sta-
rostwo Powiatowe nagród, z których
najcenniejsz¹ by³ telewizor wraz z ze-
stawem do odbioru telewizji sateli-
tarnej.

Tego rodzaju imprezy jak targi czy
wystawy obfituj¹ równie¿ w kontak-
ty pomiêdzy przedsiêbiorcami. Spro-
wokowanie takich spotkañ by³o rów-
nie¿ zamierzeniem organizatorów
wystawy. Na efekty tych spotkañ
przyjdzie nam poczekaæ, ale ¿e ja-
kie� efekty bêd¹, potwierdza³o kilku
szefów firm, którzy ju¿ podczas
wystawy podjêli rozmowy o wspó³-
pracy z innymi strzeleckimi firmami.
- Moja ocena jest jednoznaczna �
powiedzia³ po imprezie burmistrz
Strzelec Opolskich Krzysztof Fabia-
nowski. � Wystawa by³a �wietnym
przedsiêwziêciem dla naszych firm.
Potwierdzaj¹ to zreszt¹ sami przed-
siêbiorcy, bowiem odebra³em od nich
sporo telefonów z podziêkowaniami
za sprawn¹ realizacjê tego pomys³u.
Po rozmowach z szefami firm oraz z
mieszkañcami, którzy odwiedzili
wystawê mogê powiedzieæ, ¿e jest
to wskazana forma prezentacji i pro-
mocji naszych firm. Dlatego, je�li
Rada Gminy pozwoli, w przysz³ym
roku wystawa równie¿ siê odbêdzie,
byæ mo¿e nawet dwukrotnie, bowiem
sami wystawcy sugerowali, ¿e np. dla
firm z bran¿y budowlanej zrêczniej-
szym terminem jest wiosna, kiedy
zaczyna siê sezon na roboty budow-
lane. A jesieni¹ wystaw mog³aby pro-
mowaæ pozosta³e bran¿e produkcyj-
ne, zw³aszcza spo¿ywcz¹. S¹dz¹c po
zainteresowaniu naszych firm mo¿-
liwo�ci¹ pokazania swojej dzia³alno-
�ci mo¿na bez wielkiego ryzyka
stwierdziæ, ¿e w obydwu terminach
stoiska zape³ni¹ halê, przyci¹gaj¹c
du¿¹ liczbê zwiedzaj¹cych.
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46 przedsiêbiorstw ró¿nych bran¿ wytwórczych, firm i ban-
ków oraz 4 instytucje (Starostwo Powiatowe, Urz¹d Gminy,
komenda powiatowa policji i Powiatowy Urz¹d Pracy) wy-
stawi³y swoje stoiska na pierwszej Strzeleckiej Wystawie Go-
spodarczej, która odby³a siê w minion¹ sobotê i niedzielê (22-
23.10.2004r.) w Strzelcach Opolskich, w nowoczesnej hali
sportowej Gimnazjum nr 2.

W tak nietypowy sposób policja zachê-
ca³a do oznakowania swoich rowerów.
Policja prowadzi³a równie¿ kampaniê
prewencyjn¹ zwi¹zan¹ z bezpieczeñ-
stwem. To poszerza³o ofertê wystawy.

W poprzednim numerze pro-
ponowali�my naszym czytelnikom
i firmom z terenu powiatu udzia³
w konkursie na Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego 2004. Ape-
le nie przesz³y bez echa: w kon-
kursie wziê³y udzia³ 22 produkty
zg³oszone przez 19 firm, na które
w sumie oddali Pañstwo 1606 wa¿-
nych g³osów! Szkoda, ¿e a¿ kilka-
set kart do g³osowania by³o nie-
wa¿nych.

Piszê �oddali Pañstwo� bo zag³o-
sowaæ móg³ ka¿dy, kto w dniach 23-
24 pa�dziernika odwiedzi³ Strzeleck¹
Wystawê Gospodarcz¹. G³osowanie
nie by³o trudne, a za to przyjemne �
nie mo¿na przecie¿ oceniæ wyrobów
spo¿ywczych nie próbuj¹c ich sma-
ku � wiêc próbowano: osiem godzin
dziennie przez dwa dni. Nie mniej
surowym testom poddawano inne
produkty, badaj¹c na przyk³ad trwa-
³o�æ szyb antyw³amaniowych m³ot-
kiem i ³omem.

Przyjemno�æ zwiedzania przy-
prawiona by³a spor¹ doz¹ emocji �
ka¿dy g³osuj¹cy bra³ udzia³ w loso-

waniu nagród w tym g³ównej � zesta-
wu do odbioru telewizji satelitarnej z
telewizorem 28�. W dodatku ka¿dy
g³os mia³ podwójn¹ wagê � by³ nie
tylko szans¹ na wygran¹ w losowa-
niu � by³ przede wszystkim osobist¹
ocen¹ proponowanych produktów.
Liczenie tak ogromnej ilo�ci g³osów
zajê³o ponad piêæ godzin i wystawi³o
ciekawo�æ t³umnie zgromadzonych
zwiedzaj¹cych na spor¹ próbê. I
wreszcie odczytano wyniki. Z 778
g³osów oddanych w kategorii �Dzia-
³alno�æ Produkcyjna� 121 otrzyma³
stó³ marmurowy wyprodukowany
przez firmê Belmar ze Strzelec Opol-
skich. Z 828 g³osów oddanych w ka-
tegorii �Przetwórstwo rolno spo¿yw-
cze� 184 otrzyma³ ko³acz �l¹ski za-
proponowany przez Ciastkarniê
Pawe³ z Jemielnicy. Oba produkty
otrzyma³y tytu³ Najlepszego Pro-
duktu Powiatu Strzeleckiego 2004
(ka¿dy w swej kategorii). Statuetki i
dyplomy wrêczyli szczê�liwym
przedsiêbiorcom Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna, i  Wicestarosta Wal-
demar Gaida, do ¿yczeñ do³¹czy³ siê
równie¿ Burmistrz Strzelec Opol-
skich Krzysztof Fabianowski. S¹dzê,
¿e nie mniej ni¿ otrzymane tytu³y i
gratulacje uszczê�liwi³y przedsiêbior-
ców brawa kilkuset potencjalnych
klientów! Bez gratulacji, braw i dy-
plomów nie zeszli ze sceny równie¿
przedstawiciele pozosta³ych uczest-

ników konkursu.
Nie mniej emocjonuj¹cym mo-

mentem by³o losowanie wspomnia-
nej wcze�niej nagrody g³ównej. Po-
niewa¿ wybór najlepszych produk-
tów powierzono go�ciom wystawy,
konsekwentnie wiêc ich przedstawi-

cielka wylosowa³a zwyciêzcê. Szczê-
�liwym w³a�cicielem zestawu do od-
bioru telewizji satelitarnej zosta³ pan
Grzegorz £akus ze Strzelec Opol-
skich. 49 kolejnych uczestników g³o-
sowania otrzyma³o upominki � te¿
wylosowane.

Z pewno�ci¹ nie jedna rodzina w
drodze do domu dyskutowa³a o wy-
branych zwyciêzcach i ich konkuren-
tach, niejeden zwiedzaj¹cy ¿a³owa³ ¿e
nie zag³osowa³ � i o to w³a�nie cho-
dzi³o! Zakoñczono Konkurs, skoñ-
czy³a siê Wystawa ale nadal trzeba
mówiæ o lokalnej gospodarce nasze-
go powiatu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿-

da z³otówka wydana na produkty
wytworzone lokalnie podzielona zo-
stanie pomiêdzy pracodawcê, pra-
cowników a poprzez podatki na na-
sze szko³y, drogi. Nie namawiamy
aby kupowaæ bez patrzenia na jako�æ,
cenê, obs³ugê byle nasze. Ale dlacze-
go mamy kupowaæ równorzêdne, a
niejednokrotnie gorsze towary przy-
wiezione z drugiego koñca kraju?
Chyba lepiej aby to nasz s¹siad zna-
laz³ pracê, nasza znajoma mia³a lepsz¹
pensjê a nasze dzieci chodzi³y do le-
piej utrzymanych szkó³. W koñcu
bli¿sza cia³u koszula...

A porzucaj¹c mentorski ton przy-
pominamy � za rok znowu wybie-
rzemy najlepszych. Przedsiêbiorco �
mo¿e to twoja kolej aby daæ siê po-
znaæ klientom?

(prezentowane produkty ogl¹daj na
str. 8)

Laureaci konkursu

Ka¿dy chcia³ spróbowaæ lub
dotkn¹æ wystawionych

produktów

Szczê�liwy los u�miecn¹³ siê do...

... Grzegorza £akusa ze Strzelec Opolskich, któremu przypad³a
g³ówna nagroda rozlosowana w�ród publiczno�ci


