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POWIAT STR Z E LE C K I

Najlepsze Produkt Powiatu 2007:
kie³basa l¹ska, meble ogrodowe Jako
W tym roku zasady konkursu
by³y nieco inne ni¿ w poprzednich
latach. O tym, który ze zg³oszonych
przez producentów wyrobów znajdzie najwiêkszy uznanie  decydowa³y Pañstwa g³osy. Przez dwa miesi¹ce na prze³omie roku - od 15 listopada do 15 stycznia  wp³ynê³o ich
ponad tysi¹c, ale tylko 918 kuponów

by³o wa¿nych. Zdecydowanie najwiêcej g³osów, bo a¿ 516 zebra³a kie³basa l¹ska produkowana przez
strzeleck¹ Gminn¹ Spó³dzielniê Samopomoc Ch³opska. To bezapelacyjne zwyciêstwo w kategorii przetwórstwo rolno-spo¿ywcze.
Natomiast w drugiej kategorii dzia³alnoæ produkcyjna  w której

Wiedeñska Gala

zg³oszono znacznie wiêcej produktów  wynik dla licz¹cej kupony komisji niemal do koñca stanowi³ zagadkê, bo g³osy porozk³ada³y siê pomiêdzy konkursowymi wyrobami. Najwiêcej, bo 174, zdoby³ zestaw mebli
ogrodowych Jako  których producentem jest firma Jako ze Staniszcz Wielkich.

Wiejska  l¹ska - najlepsza
Kie³basê l¹sk¹ produkowan¹ przez strzeleck¹ GS Samopomoc Ch³opska wielu mieszkañców powiatu przedk³ada nad inne l¹skie. Nazywaj¹ siê wprawdzie tak samo, ale pochodz¹ z innych masarni. I inaczej
smakuj¹.
Co o tym decyduje? Proporcje sk³adników? Przyprawy? Sposób wêdzenia?
Zapewne wszystko po trochu.
Jestem zdumiona, kiedy s³yszê, ¿e
receptura wcale nie jest tak stara, jak
sobie to wyobra¿a³am. Liczy mniej
wiêcej æwieræ wieku. To ca³kiem niedu¿o. Ale
- Nasza niepowtarzalna l¹ska to
w³aciwie dok³adna kopia dawnej kie³basy wiejskiej: gdzie pomiêdzy 1980
a 1983 rokiem wprowadzono obecn¹
nazwê  mówi prezes Wawrzynek 
ale receptura i technologia produkcji
pozosta³a niezmieniona. I od lat 
niezale¿nie od nazwy  cieszy siê
niezmiennym popytem wród klientów.

I to nie tylko miejscowych. Równie¿
tych, którzy miejscowymi ju¿ byæ
przestali. Od lat mieszkaj¹ za granic¹,
ale têskni¹ za zapamiêtanym smakiem
i aromatem. Przy ka¿dej okazji pobytu w Strzelcach i okolicach kupuj¹
po kilka kilogramów, by mieæ pewien
zapas ju¿ po powrocie do domu. A
my, aby u³atwiæ dowiezienie im kie³bas w doskona³ym stanie  kupilimy
do dwóch sklepów pakowarki pró¿niowe.
W dzisiejszych czasach kolejki
czekaj¹ce na otwarcie sklepu miêsnego wydaj¹ siê zupe³nie nie na miejscu. Ale pod naszymi sklepami,
zw³aszcza w okresie wi¹tecznym, to
zupe³nie normalny widok. Przecie¿
nigdzie indziej nie mo¿na dostaæ TAKIEJ kie³basy l¹skiej  mieje siê
prezes.

- Sporód kilku kie³bas l¹skich potrafiê bezb³êdnie wybraæ te nasz¹, i
to zamkniêtymi oczami  zapewnia
prezes strzeleckiej GS Pawe³
Wawrzynek.  Nie stosujemy ¿adnej chemii, ¿adnych namiastek  tylko czyste miêso wieprzowe, no i tradycyjne przyprawy. Do wêdzenia
u¿ywamy drewna olchy. Mo¿e dlatego nasza l¹ska jest zupe³nie wyj¹tkowa.

Meble pachn¹ce wierkiem
Firma Jako ze Staniszcz Ma³ych to znany na lokalnym rynku producent mebli ogrodowych, altanek, pergoli i innych elementów architektury ogrodowej. Jednym z najd³u¿ej tu produkowanych jest zestaw mebli
ogrodowych Jako  ³awka, stó³ i krzes³a. Ile ich jest? Dok³adnie tyle,
ile ¿yczy sobie klient  dwa, trzy, cztery; mo¿e byæ wiêcej. To niedu¿a
firma, i jak mówi¹ w³aciciele  ka¿de zamówienie zostanie zrealizowane wed³ug indywidualnych potrzeb klienta.
zaprojektowany przed laty wzór cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem
u klientów, wiadczy nie tylko sta³a
jego produkcja, ale równie¿ inne nagrody, m.in. na wiosennej Strzeleckiej Wystawie Gospodarczej w 2007
roku.
Drewno wierkowe kupowane
jest na lokalnym rynku lub sprowa-

dzamy z gór. Dodatkowo trwa³oæ
zapewnia mu impregnowanie cinieniowe  mebli nie trzeba chowaæ przed
zim¹; deszcz ani nieg nie zaszkodzi
im przez ³adnych parê lat.
Pierwszy komplet  w przydomowym ogródku pañstwa Smyka³ów
 testowany jest ju¿ dekadê.
Widok ³adnych mebli w ogródku
zadzia³a³ na przysz³ych klientów jak
magnes: meble spodoba³y siê i posypa³y siê zamówienia.
Ale teraz pojawi³y siê te¿ pewne
obawy.  Nie wiem, jak poradzilibymy sobie z realizacj¹ zamówieñ na
masow¹ skalê, bo to ma³a rodzinna
firma  wzdycha pan Jan.

Najs³ynniejsze fragmenty operetek, wodewili, najbardziej znane walce i polki
rodziny Straussów, a ponadto utwory Franza Lehara, Jacquesa Offenbacha i
inne.
Pod batut¹ Piotra Barona zaprezentowa³a je Gliwicka Orkiestra Kameralna
oraz solistka Barbara Tritt - wokalistka znana w Polsce, Niemczech i we W³oszech.

Nagroda g³ówna znalaz³a
swojego w³aciciela

W konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2007 nagrod¹
g³ówn¹ by³o kino domowe marki YAMAHA. Wszyscy g³osuj¹cy w konkursie
miêli szanse na jego wylosowanie. W dniu 29 stycznia o godzinie 13.00 zapraszalimy do sali narad strzeleckiego starostwa na publiczne losowanie nagrody,
które odby³o siê pod okiem komisji konkursowej. W roli przys³owiowej sierotki z zawi¹zanymi oczami szczêliwy kupon wylosowa³a praktykantka Iwona.
Szczêliwym posiadaczem kina domowego zosta³ pan Leszek Ko³odziejczyk
ze Strzelec Opolskich. Gratulujemy !

Centrum kszta³cenia w Izbicku
Gmina Izbicko przyst¹pi³a do
projektu Centrum kszta³cenia na
odleg³oæ na wsiach realizowanego
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004  2006. Projekt ma na
celu utworzenie ogólnopolskiej sieci
centrów kszta³cenia na odleg³oæ, które przyczyni¹ siê do zwiêkszenia dostêpu do edukacji, promocji kszta³cenia przez ca³e ¿ycie oraz zmniejszy dysproporcje edukacyjne pomiêdzy wsi¹ a miastem.
Partnerami w realizacji projektu
jest Miasto Zielona Góra  Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz 4system Polska Sp. z o.o. W wyniku re-

alizacji projektu na terenie gminy w
Zespole Szkolno  Przedszkolnym
w Otmicach zostanie utworzone Centrum kszta³cenia na odleg³oæ powo³ane w celu u³atwienia dostêpu mieszkañcom gminy do uzyskiwania wiedzy ogólnej oraz umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Rozpoczêcie dzia³alnoci nast¹pi z pocz¹tkiem ferii zimowych. Centrum bêdzie wyposa¿one
w 9 zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym (w tym w sprzêt specjalistyczny pozwalaj¹cy na korzystanie
z komputera osobie niepe³nosprawnej) oraz w niezbêdne wyposa¿enie
biurowe.
ród³o: www.izbicko.pl

Ju¿ wkrótce rusza nabór wniosków na dotacje dla Przedsiêbiorców w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
- Pierwszy komplet zrobilimy dla
siebie z dziesiêæ lat temu - opowiada
Jan Smyka³a.  Chcielimy zrobiæ
meble trwa³e, funkcjonalne i ³adne.
Konieczny wiêc by³ dobry surowiec
i dobry projekt. Ten jest nasz w³asny, oryginalny, ale nie ukrywam, ¿e
wzorowalimy siê na najlepszych
przyk³adach zachodnich. O tym, ¿e

PODDZIA£ANIA 1.1.2 INWESTYCJE
W MIKROPRZEDSIÊBIORSTWACH
spodziewaæ siê nale¿y pod koniec lutego 2008 roku.
Formularz wniosku oraz niezbêdne za³¹czniki znajd¹ Pañstwo na stronie
internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki:
http://ocrg.opolskie.pl/serwis/index.php?id=199
Warto ju¿ teraz przygotowaæ siê do aplikowania o rodki unijne !!!

