
P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

Konkurs na Najlepszy Produkt Po-
wiatu Strzeleckiego, który odbywa
siê od roku 2001 ma na celu:
* wypromowanie lokalnych pro-

duktów firm istniej¹cych i dzia-
³aj¹cych na terenie powiatu,

* rozpowszechnienie zaintereso-
wania produktami lokalnymi,

* zwiêkszenie uwagi kupuj¹cych
na produkty lokalne, a co za tym
idzie na firmy, które zapewniaj¹
pracê mieszkañcom powiatu.
Do konkursu zaproszone by³y

wszystkie podmioty gospodarcze
maj¹ce siedzibê na terenie Powiatu
Strzeleckiego i zg³aszaj¹ce w³asne
produkty wytworzone w 2008 roku.
Warunkiem udzia³u w Konkursie
by³o z³o¿enie prawid³owo wype³nio-
nego zg³oszenia wraz z wymagan¹
dokumentacj¹.

Uczestnicy konkurowali w na-
stêpuj¹cych kategoriach: przetwór-
stwo rolno � spo¿ywcze i dzia³al-
no�æ produkcyjna. W tym roku zg³o-
szono 7 produktów, które zosta³y
zaprezentowane mieszkañcom Po-
wiatu Strzeleckiego poprzez kolo-
row¹ wk³adkê do dwutygodnika �Po-
wiat Strzelecki� w dwu wydaniach,
w ³¹cznym nak³adzie 10 000 egzem-
plarzy. Analogiczna informacja zo-
sta³a umieszczona na stronie inter-
netowej powiatu www.powiatstrze-
lecki.pl

Lokalne spo³eczeñstwo w spo-

Najlepsze Produkty Powiatu 2008 wybrane
sób bezpo�redni zadecydowa³o o wy-
borze najlepszego produktu bior¹c
udzia³ w g³osowaniu na �Najlepszy
Produkt Powiatu Strzeleckiego�
(NPP).

W gazecie oraz na stronie inter-
netowej Powiatu zamieszczony by³
kupon, który po wype³nieniu nale-
¿a³o wrzuciæ do urny ustawionej w
holu starostwa.

Tym razem g³osowanie odbywa-
³o siê w dniach od 18 grudnia 2008 do
20 stycznia 2009 roku.

Udzia³ w nim wzi¹æ mog³a jedy-
nie osoba pe³noletnia, zameldowana
na terenie powiatu strzeleckiego, po
wype³nieniu tylko jednej karty do g³o-
sowania i oddaniu g³osu tylko na je-
den produkt w ka¿dej z kategorii.
Spo�ród g³osuj¹cych wylosowany
zosta³ zwyciêzca, który otrzyma³
atrakcyjn¹ nagrodê rzeczow¹ � w tym
roku jest to laptop renomowanej fir-
my. Szczê�liwcem w rêce, którego tra-
fi³ komputer, zosta³ pan Krzysztof
Romanków z Wysokiej.
O wyborze laureata w ka¿dej katego-
rii decydowa³a ilo�æ oddanych na
dany produkt g³osów mieszkañców
powiatu, przy czym jedna osoba
mog³a oddaæ tylko 1 g³os. W sumie w
konkursie oddano 2514 g³osów, w tym
1770 g³osów wa¿nych i 744 g³osów
niewa¿nych (by³y to w szczególno-
�ci g³osy powtarzaj¹ce siê i nieprawi-
d³owo wype³nione kupony).

Ten tradycyjny ser � z kmin-
kiem, z czosnkiem lub bez przypraw
� znaj¹ wszyscy (lub prawie wszy-
scy) na �l¹sku. Tym Górnym i tym
Dolnym, nie wspominaj¹c ju¿ o
Opolszczy�nie. Znany jest te¿ w
Wielkopolsce i na Pomorzu. W cen-
tralnej Polsce raczej nie jest popular-
ny. Ale za to coraz czê�ciej  pojawia
siê i za granic¹. Zw³aszcza tam, gdzie
wywêdrowali mieszkañcy powiatu
strzeleckiego.
- Na eksport du¿o nie sprzedaje-
my, ale co� tam jednak idzie � mówi
pan Piotr Anderwald, w³a�ciciel i szef
firmy FAN- AGRI z Kad³uba � pro-
ducenta sera, który w opinii miesz-
kañców powiatu strzeleckiego beza-
pelacyjnie wygra³ rywalizacjê o tytu³
Najlepszego Produktu Powiatu 2009
- g³osowa³o nañ ponad 1100 osób!

To nie jedyne wyró¿nienie: w
2001 roku, kiedy zorganizowany
zosta³ pierwszy konkurs, ser �otar³
siê� o podium i zdoby³ II miejsce;
jest równie¿ wpisany na listê pro-
duktów tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa.
- Najchêtniej kupowany jest ser z
kminkiem, najmniej popularny jest
w�ród klientów ser bez przypraw,

Gdy Artur Kinder, w³a�ciciel
strzeleckiej firmy AR-MASZ odbie-
ra³ dla produkowanych przez siebie
porêczy z nierdzewnej stali statuet-
kê Najlepszego Produktu Powiatu
2009 � dedykowa³ j¹ ¿onie.
Nic dziwnego, ¿e gdy zapyta³am na
pocz¹tku naszej rozmowy, czy ¿ona
(pobrali siê w 2001 roku) te¿ pracuje
w firmie � roze�mia³ siê i odpowie-
dzia³:
- Nie, zajmuje siê domem, ale jest
dla mnie nieocenionym wsparciem i
to, ¿e moja m³oda firma zdoby³a ten
tytu³, to równie¿ jej zas³uga. To ona
dodaje mi otuchy i pociesza mnie,
gdy tego potrzebujê. Towarzyszy mi
w trudach codziennego ¿ycia i w
chwilach rado�ci. To dziêki niej od-
nios³em taki sukces.

Firma istotnie jest m³oda: po-
wsta³a w listopadzie 2005 roku. Pro-
fil jej produkcji �ci�le powi¹zany jest
z tym, co pan Artur robi³ pracuj¹c w
Niemczech. Zreszt¹ niemiecka firma,
gdy ju¿ pewne by³o, ¿e on sam jed-
nak wraca do Polski, zaproponowa³a
mu wspó³pracê i podwykonawstwo.

ZWYCIÊZCY:

1. W KATEGORII PRZETWÓRSTWO ROLNO � SPO¯YWCZE:
Ser domowy sma¿ony z kminkiem, czosnkiem, bez przypraw - firma FAN-
AGRI z Kad³uba � oddano 1106 g³osów

WYRÓ¯NIENI:

1. W KATEGORII PRZETWÓRSTWO ROLNO � SPO¯YWCZE:
I wyró¿nienie - Ko³ocz �l¹ski - CIASTKARNIA �PAWE£� z Jemielnicy
II wyró¿nienie - Syr kad³ubki - twaróg tradycyjny - SPÓ£DZIELNIA MLE-
CZARSKA ROLNIKÓW �L¥SKICH W KAD£UBIE

2. W KATEGORII DZIA£ALNO�Æ PRODUKCYJNA:
I wyró¿nienie � Altana ogrodowa � firma �JA�KO� ZE STANISZCZ WIEL-
KICH
II wyró¿nienie � Systemowe �cianki szklane - kabiny sanitarne, przebieralnie,
szafki, �ciany przesuwne � firma ELTETE SP.ZO.O. z Kolonowskiego

2. W KATEGORII DZIA£ALNO�Æ PRODUKCYJNA:
Porêcze nierdzewne � firma AR-MASZ ze Strzelec Opolskich � oddano 801
g³osów

Ser z tytu³ami
ale i on ma swoich zagorza³ych zwo-
lenników.

Od chwili gdy FAN-AGRI roz-
poczê³a produkcjê sera sma¿onego �
wiele siê w firmie zmieni³o.
� Ca³y czas unowocze�niamy siê,
z ka¿dym rokiem inwestujemy, ale
miano produktu tradycyjnego zobo-
wi¹zuje do zachowania okre�lonych
sposobów wytwarzania. Zreszt¹ nie
jeste�my wielk¹ firm¹ i nie zamierza-
my wszystkiego zmechanizowaæ �
dodaje Piotr Anderwald.

A gdy pytam go o wypromowa-
nie szerzej tego sera � odpowiada
krótko:  - Nie staæ nas na wielkie bil-
lboardy, nie staæ nas na reklamê w
telewizji. Promujemy siê w³a�ciwie
tylko w tych regionach, gdzie ser
sprzedajemy. Nasi rodacy - emigran-
ci chcieliby go kupiæ równie¿ tam,
gdzie w tej chwili mieszkaj¹, ale to
jeszcze dro¿sza sprawa.

A gdy koñczymy rozmowê, Piotr
Anderwald mówi:
- Serdecznie i gor¹co dziêkujê
wszystkim, którzy oddali g³osy na
ser sma¿ony wyprodukowany w na-
szej firmie � niezale¿nie od tego, czy
wol¹ ten z kminkiem, bez przypraw
czy z czosnkiem.

Piotr Anderwald
z pami¹tkow¹ statuetk¹

Statuetka dla ¿ony
Takie rozwi¹zanie sprawdzi³o siê w
praktyce, a AR-MASZ rozwinê³a nie
tylko skrzyd³a, ale i profil produkcji.
Dzi� zatrudnia 7 osób, a porêcze ze
stali nierdzewnej to niejedyny pro-
dukowany tu asortyment: wytwarza
siê tu równie¿ elementy obudów do
maszyn (np. do konfekcjonowania
tabletek), ramy monta¿owe, meble ze
stali nierdzewnej.

Wracam jednak do porêczy wy-
branych NPP 2009.
- Ich odbiorcami s¹ zarówno klien-
ci indywidualni, jak i urzêdy, a ostat-
nio coraz czê�ciej przedsiêbiorstwa.
Mniej wiêcej po³owa produkcji prze-
znaczana jest na eksport � do Nie-
miec. W tej firmie klient nie us³yszy:
panie, tego nie da siê zrobiæ � bo prze-
cie¿ wiêkszo�æ zleceñ to zlecenia ab-
solutnie oryginalne.

Najtrudniejsze z nich? Balustra-
da wed³ug pomys³u klienta � jak wie-
le innych  - który wymy�li³ sobie, ¿e
górna jej czê�æ bêdzie podobna do
promieni s³onecznych. Uda³o siê �
pytam.
- Oczywi�cie � s³yszê w odpowie-
dzi.

Artur Kinder dedykowa³
statuetke ¿onie

Uroczyste Gale, na których og³aszano werdykty komisji
konkursowej na Najlepszy Produkt Powiatu, zawsze cieszy³y
siê spor¹ popularno�ci¹. A go�ci nie mo¿na zawie�æ pod ¿ad-
nym wzglêdem. Tak wiêc równie¿ wszystkie dodatkowe atrak-
cje musz¹ byæ na odpowiednim poziomie. Do nich trzeba zali-
czyæ równie¿ skromny poczêstunek. Dotychczas stron¹ kuli-
narn¹ zajmowa³y siê wyspecjalizowane firmy � dla których przy-
gotowanie kilkuset drobnych przek¹sek to codzienno�æ. Tym
razem organizatorzy Gali postanowili odst¹piæ od tej tradycji i
postawiæ na� uczniów technikum ZSZ nr 1 w Strzelcach Opol-
skich, którzy przecie¿ kszta³c¹ siê w tym kierunku. I to okaza³o
siê strza³em w dziesi¹tkê!
Wprawdzie dla 15 uczniów z klas I, II, III i IV technikum orga-
nizacji us³ug gastronomicznych przygotowanie cateringu dla 200
osób by³o pierwszym tak du¿ym zleceniem (wcze�niej przygo-
towywali przek¹ski na znacznie mniejsz¹ skalê), ale zapewne
nie ostatnim: wszystkie zas³yszane w kuluarach opinie go�ci
Gali by³y niezwykle pochlebne. Ale czy mo¿na siê dziwiæ, sko-
ro na sto³ach pojawi³y siê piêknie podane takie rarytasy, jak np.
tartinki z past¹ orzechow¹, go³¹bki z bia³ej i czerwonej kapusty
w sosie majonezowym, rolada serowa czy cordon blue? Nie
miejsce tu, by wymieniæ wszystkie z 20 przygotowanych pod

Same pyszno�ci

dok. na str. 5

Gala Lauri 2009


