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23 i 24 pa�dziernika w Hali
Sportowej Gimnazjum nr 2 w
Strzelcach Opolskich bêdzie mia-
³a miejsce Strzelecka Wystawa
Gospodarcza. W jej trakcie odbê-
dzie siê wybór Najlepszego Pro-
duktu Powiatu 2004

Konkurs ten niesie w sobie dwa cele:
- wypromowanie lokalnych pro-

duktów
- przekonanie mieszkañców po-

wiatu, a tak¿e wszystkich go�ci,
¿e warto je kupowaæ
Wzrost gospodarczy to jeden z

podstawowych czynników rozwoju
regionu. Sytuacja lokalnego rynku za-
le¿y w du¿ej mierze od kondycji za-
k³adów pracy. Nale¿y wiêc uczyniæ
mo¿liwie najwiêcej, aby wesprzeæ
lokaln¹ przedsiêbiorczo�æ. Jednym ze
sposobów pomocy jest w³a�nie pro-
mocja produktów oferowanych przez
rodzime firmy. Zbli¿aj¹ca siê Wysta-
wa Gospodarcza stanowi do tego
�wietn¹ okazjê.

Nie masz jeszcze naprawdê atrakcyjnego sprzêtu RTV? To
mo¿e siê szybko zmieniæ. Czeka ono bowiem w³a�nie na Cie-
bie, je¿eli zag³osujesz na Najlepszy Produkt Powiatu 2004

Chodzi nie tylko o to, ¿e odwie-
dzaj¹cy bêd¹ mogli obejrzeæ to, co
wytwarzane jest w naszym powie-
cie, ale i o fakt, ¿e przedsiêbiorcy bêd¹
mogli siê zaprezentowaæ szerszej pu-
bliczno�ci. Jak ju¿ wspomniano - w
trakcie wystawy bêdzie mia³ miejsce
wybór Najlepszego Produktu Powia-
tu. Ubiegaj¹ce siê o ten tytu³ wyroby
bêd¹ startowaæ w dwóch kategoriach:
dzia³alno�æ produkcyjna i przetwór-
stwo rolno-spo¿ywcze.

I tu � uwaga! � zmiana w stosun-
ku do konkursów poprzednich. O
tym, który z produktów jest tym
NAJ zadecydujecie Pañstwo sami.
Ka¿dy odwiedzaj¹cy bêdzie móg³
oddaæ g³os na swojego faworyta i w
ten sposób przyczyniæ siê do jego
promocji.

Warto tak¿e dodaæ, ¿e na bior¹-
cych udzia³ w konkursie czekaj¹
atrakcyjne nagrody: na przedsiêbior-
ców presti¿, reklama i nowi odbior-
cy, a na oddaj¹cych g³osy ... WAR-
TO�CIOWA NIESPODZIANKA.

Ligota Dolna, po³o¿ona malow-
niczo na stoku Góry Che³mskiej
do tej pory s³ynê³a w okolicy z do-
konañ swoich rolników, gospoda-
ruj¹cych z du¿ym powodzeniem na
�wietnych w tym terenie ziemiach.
Wie�, le¿¹ca nieco na uboczu ma
szczê�cie do swoich mieszkañców
i gospodarzy. Jest piêknie zadba-
na, niemal codziennie mo¿na tam
zobaczyæ ligocian pracuj¹cych przy
upiêkszaniu swoich obej�æ i ulic.
Wystarczy przej�æ siê g³ówn¹
ulic¹, by zauwa¿yæ, jak atrakcyj-
ne to miejsce do zamieszkania
(http://www.strzelceopolskie.pl/
?aid=821). Ale Ligota to nie tylko
zaciszne ustronie na skraju Par-
ku Krajobrazowego �Góra �w.
Anny�. Do tej pory poza miesz-
kañcami ma³o kto wiedzia³, ¿e
w³a�nie w Ligocie funkcjonowa³o...
lotnisko.

Lotnisko szybowcowe wraz ze
szko³¹ pilotów rozpoczê³o dzia³al-
no�æ w 1936 roku. Ju¿ wtedy fachow-
cy stwierdzili, ¿e okolica Ligoty po-
siada specyficzny mikroklimat, stwa-
rzaj¹cy �wietne warunki do latania dla
szybowców, zapewniaj¹ce niemal
przez ca³y rok doskona³e �noszenia�.
Nic dziwnego, ¿e miejsce to, gdzie
funkcjonowa³o lotnisko cywilne,
szybko zainteresowa³o wojskowych.
Po dwóch latach od za³o¿enia sta³o
siê lotniskiem zapasowym dla bom-
bowców Luftwaffe.

Po drugiej wojnie �wiatowej w³a-
dze odradzaj¹cego siê lotnictwa pol-
skiego na terenie lotniska w Ligocie
postanowi³y zorganizowaæ pierwsz¹
w kraju cywiln¹ szko³ê pilotów. Ju¿
w 1946 roku poniemiecka baza na lot-
nisku w Ligocie zaczê³a têtniæ ¿yciem.
Pojawili siê najpierw instruktorzy
(jako pierwszy Adam Czepirski),
wkrótce potem przyszli piloci. Byli
to ludzie, którzy latali przed wojn¹ i
teraz potrzebowali odnowienia umie-
jêtno�ci, byli te¿ ludzie zupe³nie �zie-
loni� � ale wszyscy byli zapaleñca-
mi, zara¿onymi bakcylem latania. Bo
trzeba by³o niezwyk³ego hartu ducha
i samozaparcia, by wytrzymaæ moc-
no napiêty i ostry cykl szkolenia, jaki
narzucili do�wiadczeni i bardzo wy-
magaj¹cy instruktorzy. Latano wte-
dy na samolotach, które ocala³y z
wojny, np. na �kukuru�nikach� z de-
mobilu. Wszystkie naprawy trzeba
by³o robiæ w³asnymi si³ami, szkolo-
no na miejscu równie¿ mechaników.

Lotnicza  tradycja w Ligocie?

Ponadto w bazie panowa³y do�æ spar-
tañskie warunki ¿yciowe.

Szko³a wykszta³ci³a wielu pilo-
tów, w tym równie¿ tych najwybit-
niejszych w historii polskiego lotnic-
twa (m.in. Andrzej Ab³amowicz �
mistrz szybownictwa i wybitny pi-
lot � oblatywacz, jeden z najs³ynniej-
szych pilotów LOT-u Edward Ma-
kula, ceniony za granic¹ pilot komu-
nikacyjny Roman Zabie³³o).

Szko³ê w Ligocie zamkniêto w
1950 roku. Budynki przejê³a pañ-
stwowa firma handlowa, lotnisko za�
zosta³o rozparcelowane o oddane do
u¿ytku rolnego. Mieszkañcy Ligoty
jednak nie zapomnieli lotniczego epi-
zodu w historii wsi. Stowarzyszenie
Odnowy Wsi, któremu przewodzi
Waldemar Wotka, obecny so³tys Li-
goty postanowi³o od�wie¿yæ i utrwa-
liæ tê �wietn¹ kartê w historii wsi.
Impulsem do dzia³ania sta³ siê, jak to
czêsto bywa � szczê�liwy przypa-
dek. W ubieg³ym roku jeden z wy-
chowanków szko³y pilotów, Alojzy
Wiejak z Krakowa postanowi³ przy
okazji podró¿y w tej okolicy, odwie-
dziæ dawn¹ szko³ê. W czasie spaceru
po wsi spotkali siê z so³tysem W.
Wotk¹, nawi¹zali rozmowê... i tak siê
zaczê³o. Wotka to zapalony mode-
larz, od dziecka pasjonat lotnictwa,
wiêc znale�li wspólne tematy szyb-
ciutko. W. Wotka dowiedzia³ siê, ¿e
A. Czepirski i A. Wiejak koñcz¹ w³a-
�nie ksi¹¿kê dokumentuj¹c¹ historiê
pierwszej w Polsce powojennej cy-
wilnej szko³y lotniczej (ma siê uka-
zaæ jesieni¹ nak³adem wydawnictwa
Muzeum Lotnictwa w Krakowie).
Okaza³o siê równie¿, ¿e spora grupa
by³ych pilotów wyszkolonych w Li-
gocie utrzymuje sta³y kontakt ze sob¹
i w³a�nie szko³a jest jednym z g³ów-
nych tematów spotkañ i korespon-
dencji.

Po tym szczê�liwym spotkaniu
Stowarzyszenie Odnowy Wsi podjê-
³o decyzjê, ¿e w ma³ej piwniczce, po-
zosta³o�ci po zabudowaniach dwor-
skich, stworz¹ izbê upamiêtniaj¹c¹
istnienie lotniska i szko³y pilotów.
Teren by³ej bazy lotniska stanowi
w³asno�æ prywatn¹, a piwnicê gmina,
bêd¹ca jej w³a�cicielem obieca³a prze-
kazaæ w u¿ytkowanie Stowarzysze-
niu.

Pomys³ ten bardzo spodoba³ siê
samym pilotom - absolwentom szko-
³y. Posypa³y siê propozycje przeka-
zania rozmaitych pami¹tek � od zdjêæ
po np. �mig³a, plakietki czy publika-
cje o uczniach szko³y. Aby jednak nie
dzia³aæ po amatorsku i nie zaprzepa-
�ciæ jakiej� cennej pami¹tki  Stowa-
rzyszenie w porozumieniu z pilota-
mi postanowi³o nawi¹zaæ �cis³¹
wspó³pracê z Muzeum Lotnictwa w
Krakowie. Na pocz¹tku lipca br. od-
by³o siê w Krakowie oficjalne spo-
tkanie w Muzeum. Ustalono podczas
niego, ¿e Muzeum Lotnictwa obejmie
swoim patronatem powstaj¹c¹ izbê
tradycji, pracuj¹cy w nim fachowcy
udziel¹ wszelkiej niezbêdnej pomo-
cy. Zaopiekuj¹ siê równie¿ profesjo-
nalnie eksponatami, które ewentual-
nie bêd¹ chcieli przekazaæ zaintereso-
wani, a tak¿e pomog¹ w przygoto-
wywaniu ró¿nych ekspozycji, które
bêd¹ siê co jaki� czas zmieniaæ. Spe-
cjali�ci z Muzeum przygotuj¹ rów-
nie¿ projekt specjalnej tablicy upa-
miêtniaj¹cej lotnisko i szko³ê, która
ma zostaæ ods³oniêta podczas uroczy-
sto�ci na wiosnê przysz³ego roku.
Uroczysto�æ (ju¿ teraz nazywana
Zjazdem Absolwentów) zapowiada
siê okazale � chêæ przyjazdu ju¿ wy-
razi³a du¿a grupa absolwentów szko-
³y oraz przedstawiciele Muzeum Lot-
nictwa. Byæ mo¿e, ¿e nad Ligot¹ znów
bêdzie mo¿na us³yszeæ silniki lotni-
cze � ale to na razie tajemnica organi-
zatorów. Pozostaje jeszcze sprawa
samej izby tradycji � nie u¿ywan¹ od
dawna piwniczkê trzeba bowiem wy-
remontowaæ i przygotowaæ do pe³-
nienia roli sali ekspozycyjnej. Ale
znaj¹c dotychczasowe dokonania
mieszkañców Ligoty mo¿na byæ spo-
kojnym. A jako ciekawostkê mo¿na
dodaæ, ¿e lotnictwo w Ligocie i okoli-
cy odradza siê nie tylko w pamiêci
historycznej. W wolne dni przy do-
brej pogodzie na niebie na Gór¹
Che³msk¹ widaæ kolorowe skrzyd³a
paralotni i innego �lataj¹cego drobia-
zgu�, jak mawiaj¹ prawdziwi piloci...

/p/

Przyjd� koniecznie
na wystawê

przed takim krokiem s³owami �A po
co mi reklama, skoro mam roboty po
uszy?�

Podobn¹ opiniê wypowiada J.
Swaczyna. - Pomys³y wystaw go-
spodarczych w krajach zachodnich
budz¹ du¿y odzew w�ród przedsiê-
biorców, bo mo¿na na nich zaprezen-
towaæ siebie i w³asne firmy. Takich
okazji siê nie zaprzepaszcza, bo wia-
domo ile zarabia siê na jednym euro
zainwestowanym w reklamê: na
przyk³ad w Niemczech przynosi to
5 euro zysku. U nas jest to ci¹gle nie-
doceniana sfera, zw³aszcza w�ród
w³a�cicieli ma³ych firm. A taka wy-
stawa to dobra okazja do zareklamo-
wania swoich wyrobów i podniesie-
nia presti¿u firmy w przypadku uzy-
skania nagrody - statuetki w konkur-
sie na Najlepszy Produkt Powiatu.
Nagrodzeni bêd¹ mogli przecie¿ wy-
korzystywaæ logo konkursu przy
okazji reklamowania swoich wyro-
bów. W dodatku w tym roku nieco
zmieniamy jego formu³ê. To do pu-
bliczno�ci odwiedzaj¹cej wystawê
bêdzie nale¿a³ decyduj¹cy g³os. To
ona bêdzie stanowi³a jury konkursu i
to ona wska¿e zwyciêzców. Dodam,
¿e równie¿ dla g³osuj¹cych mamy
pewna zachêtê - rozlosujemy w�ród
nich nie tylko atrakcyjn¹, ale i cenn¹
nagrodê.

Do idei wystawy wraca K. Fa-
bianowski. - Kto z mieszkañców wie,
¿e w gminie Strzelce Opolskie mamy
a¿ 2000 podmiotów gospodarczych?
Tylko w jednej gminie! A gdyby doli-
czyæ pozosta³e - ile by siê zebra³o?
Formu³a jest otwarta dla wszystkich
- nie ograniczamy siê tylko do naszej
gminy, bo podzia³ admnistracyjny jest
w tym przypadku zupe³nie sztucz-
ny. Mówimy przecie¿ o lokalnym
rynku - trzeba o niego dbaæ na wszel-
kie sposoby. Wystawa gospodarcza
to nie tylko okazja do prezentacji.  To
równie¿ mo¿liwo�æ nawi¹zania kon-
taktów miêdzy kontrahentami oraz
miêdzy wytwórcami i odbiorcami.
Pokazanie szerokiemu gronu oferty
firm produkcyjnych i us³ugowych
powinno przyczyniæ siê do zwiêk-
szenia popytu na wewnêtrznym ryn-
ku, a w dalszej kolejno�ci do rozwoju
gospodarczego.
- Produkty pochodz¹ce ze strzelec-

kiego rynku s¹ nie tylko wysokiej ja-
ko�ci. S¹ te¿ warte pokazania, obje-
rzenia i kupowania - mówi J. Swa-
czyna. - Nie wierzycie? Przyjd�cie i
przekonajcie siê sami, czy ta opinia
jest s³uszna. Ogl¹danie ekspozycji i
g³osowanie na najlepszy wyrób to te¿
sposób lobbingu na rzecz rodzimej
gospodarki. W jednym z niemieckich
powiatów forma takiego lobbingu jest
bardzo zaawansowana. Tam szuka siê
zleceñ dla firm z terenu powiatu, oce-
nia - gdy firma znajdzie siê w sytu-
acji kryzysowej - czy sama z niej
wyjdzie, czy te¿ wymaga jakiej� for-
my zewnêtrznej pomocy, by prze-
trwaæ najgro�niejszy momnet i nie
zwalniaæ 20-30 ludzi.
- Dba³o�æ o rynek wewnêtrzny, o
rozwój ma³ych i srednich firm, to pod-
stawa gospodarki amerykañskiej.
Tam wiedz¹, ¿e w tym tkwi bardzo
du¿y potencja³. Dziêki temu mo¿na
te¿ na lokalnym rynku zatrzymaæ
pieni¹dz. Je�li z niego nie odp³ynie,
przyczyni siê do wzrostu popytu na
tym samym rynku - precyzuje K. Fa-
bianowski. - Dlaczego w powiecie
strzeleckim staraj¹ siê ulokowaæ fir-
my z innych terenów, mimo ¿e u nas
funkcjnuj¹ o takim samym profilu?
Bo to im siê op³aca. Szukaj¹ prze-
strzeni dla swojego rozwoju. A u nas
przedsiêbiorcy s¹ zbyt ma³o agresyw-
ni i zbyt bierni. Mówi siê u nas sporo
o rozowju turystyki. Nie mamy jako
region takich walorów jak Zakopane
czy Mazury. Stanowimy jednak re-
gion, na którym  powinna rozwijaæ
siê turystyka sentymentalna. Ale o
wp³ywach z niej mo¿emy zapomnieæ,
je�li nie powstanie u nas ca³a infra-
struktura: knajpki, lodziarnie, hoteli-
ki, centra rekreacyjne. Uwa¿ajmy, by
nasz powiat nie sta³ sie wy³¹cznie
pasem tranzytowym dla tych, któ-
rzy jako tury�ci odwiedzaæ bêd¹ Dol-
ny i Górny �l¹sk. Wykorzystajmy
do tego i wielu innych rzeczy nasz
potencja³.

Dlatego w³a�nie na I Strzelec-
kiej Wystawie Gospodarczej, któr¹
organizujemy w tak atrakcyjnym
miejscu jak hala sportowa przy
gminazjum nr 2, warto siê poka-
zaæ i warto obejrzeæ innych. Ser-
decznie wszystkich zapraszamy.

zanotowa³a M. Górka

Przed I Strzeleck¹
Wystaw¹ Gospodarcz¹
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