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znajdzie tu pocz¹tkowo 100 osób,
docelowo planuje siê przyj¹æ 300.

Produkcja w nowo powstaj¹cym
zak³adzie ruszy ju¿ w 2008.

�Oceniaj¹c dotychczasowe tem-
po inwestycji mo¿emy powiedzieæ,
¿e jest to swoisty rekord. Mamy am-
bicje, aby na tym rekordzie nie po-
przestaæ. Strzelecka fabryka mo¿e
byæ najszybciej wybudowanym za-
k³adem tego typu w Polsce� - o�wiad-
czy³a podczas uroczysto�ci cz³onek
zarz¹du grupy, Joanna Jod³owska. Z
kolei prezes Kronospan Polska, To-
masz Jañczak, powiedzia³, ¿e to jest
trzeci du¿y zak³ad produkcyjny w
Polsce, a za kilka lat mo¿e stanie siê
najwiêksz¹ fabryk¹ grupy.

Zak³ad w Strzelcach bêdzie na-
stawiony na produkcjê eksportow¹,
która obs³ugiwaæ bêdzie wszystkie
najwa¿niejsze rynki europejskie - w

Kronospan w Strzelcach!

tym Niemcy, Austriê i Szwajcariê.
Kronospan ma 30 zak³adów pro-

dukcyjnych w 15 krajach na �wiecie.
Na rynku polskim - w zak³adach w
Szczecinku, Poznaniu, Mielcu, Do-
broszycach, Rudawie i Pustkowie -
ma ponad 2,5 tys. pracowników.

Inwestycja bêdzie mia³a ogrom-
ne znaczenie dla rozwoju Strzelec
Opolskich i wi¹¿emy z ni¹ wielkie
nadzieje. Dziêki niej mieszkañcy bêd¹
mieli pracê, a gmina dodatkowe pie-
ni¹dze w swoim bud¿ecie � powie-
dzia³ podczas uroczysto�ci burmistrz
Tadeusz Goc.

Pracowito�æ i zaanga¿owanie tej
austriackiej rodziny w³a�ciciela firmy
Kronospan jest godna podziwu, a dla
nas sta³y siê one powodem do zado-
wolenia � powstanie firma zatrudnia-
j¹ca mieszkañców naszego powiatu
� mówi³ starosta strzelecki Józef
Swaczyna.

Joanna Koszela

Nawet podczas uroczysto�ci wmurowania kamienia wêgielnego pod jej budo-
wê, koparki nie mia³y wytchnienia � praca wrza³a.

Pani

Izabeli Spa³ek

wyrazy serdecznego wspó³czucia z powodu �mierci

Ojca

sk³adaj¹
wspó³pracownicy

Pani

Jadwidze Nykiel

wyrazy wspó³czucia

z powodu �mierci

BRATA

sk³adaj¹ wspó³pracownicy

Toastów za pomy�lny rozwój firmy w Strzelcach nie brakowa³o.

- B³êdów we wnioskach jest wiê-
cej czy mniej ni¿ w poprzednich
latach?
- B³êdów jest sporo, zw³aszcza ¿e
w tym roku wype³nia siê wnioski ina-
czej ni¿ w ubieg³ym roku. Wielu rol-
ników korzysta z pomocy O�rodka
Doradztwa Rolniczego i ci przynosz¹
wnioski wype³nione poprawnie. Na
etapie przyjmowania wniosków pra-
cownicy ARiMR przeprowadzaj¹
wstêpn¹ kontrolê wizualn¹, spraw-
dzaj¹c poprawno�æ wype³nienia
wszystkich pól obowi¹zkowych. Na
tym etapie zdarzaj¹ siê jeszcze b³ê-
dy, które rolnicy mog¹ zweryfikowaæ
na miejscu.
- Od 15 marca mo¿na w powia-
towych biurach ARiMR sk³adaæ

równie¿ wnioski o dop³aty z inne-
go tytu³u�
- W ramach dzia³ania �Program rol-
no�rodowiskowy� (w ramach Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007
� 2013). Mo¿na uzyskaæ dop³aty np.
do rolnictwa ekologicznego, do utrzy-
mania starych ras zwierz¹t, eksten-
sywnych u¿ytków rolnych itp.
Okres sk³adania wniosków jest taki
sam, jak w przypadku p³atno�ci ob-
szarowych � od 15 marca do 15 maja
br.

Inne terminy obowi¹zuj¹ przy
sk³adaniu wniosków w biurach po-
wiatowych ARiMR o przyznanie
rent strukturalnych - od 30 czerwca
do wyczerpania limitu czy zalesianie
� od 1 czerwca do 31 lipca.

Wnioski o inne dop³aty unijne
sk³ada siê w oddzia³ach regionalnych
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

Jolanta Szyd³o � od 1 kwietnia br.
p.o. kierownika Biura Powiatowego
ARiMR w Strzelcach Opolskich, wcze-
�niej przez 4 lata by³a zastêpc¹ kie-
rownika biura powiatowego Agencji
w Krapkowicach; skoñczy³a geode-
zjê na Akademii Rolniczej we Wroc³a-
wiu; potem na Akademii Rolniczej w
Krakowie Studium Podyplomowe
Wiedzy o Unii Europejskiej �Agro-
Unia�; mê¿atka, mama 17-letniej
córki; hobby: narty, chodzenie po gó-
rach, joga

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

19 kwietnia 2008 r. /sobota/

godz. od 9.00 do 13.00

W tym dniu w godzinach od 9.00 do 13.00 tut. Urz¹d zaprasza zainteresowa-
nych podatników do udzia³u w spotkaniu z pracownikami, którzy udziel¹
informacji na temat najwa¿niejszych przepisów prawa podatkowego, które
wzbudzaj¹ wiele w¹tpliwo�ci przy wype³nianiu zeznañ podatkowych za 2007r.
W �Dniu otwartym� mo¿na równie¿ z³o¿yæ zeznanie podatkowe za rok 2007.
Kasa Urzêdu bêdzie czynna w godzinach od 9.00 do 12.00.

Tematy na �Dzieñ Otwarty�
1) Udzielanie informacji na temat odliczeñ od dochodu, m.in. wydatków po-

niesionych na:
- darowizny
- cele rehabilitacyjne
- u¿ytkowanie sieci internet w lokalu bêd¹cym miejscem zamieszkania po-

datnika
- ulga z tytu³u wychowania dzieci
2) Odliczanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, które nie znala-

z³y pokrycia w wysoko�ci podatku wykazanego za lata poprzednie (pra-
wa nabyte).

3) Zasady rozliczania dochodów uzyskanych poza granicami kraju, m.in. z
tytu³u wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) Zasady przekazywania przez Naczelnika Urzêdu Skarbowego 1% nale¿-
nego podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego.

5) Warunki zwrotu czê�ci wydatków poniesionych na zakup materia³ów bu-
dowlanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. O zwrocie oso-
bom fizycznym niektórych wydatków zwi¹zanych z budownictwem miesz-
kaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.)]

ZAPRASZAMY

DZIEÑ  OTWARTY
W  URZÊDZIE  SKARBOWM

w  STRZELCACH  OPOLSKICH

Burmistrz Strzelec Opolskich
zaprasza na kolejne Strzeleckie
Targi Wiosenne w dniach 19 � 20
kwietnia. Pod dwoma namiotami i
wokó³ nich na Placu Targowym w
Strzelcach Opolskich zaprezentu-
je siê oko³o piêædziesiêciu wystaw-
ców.

Targi sta³y siê ju¿ tradycyjnym
miejscem wiosennych spotkañ przed-
siêbiorców bran¿y budowlanej i ogrod-
niczej z mieszkañcami powiatu strze-
leckiego. Swoje wyroby i us³ugi ofe-
rowaæ bêd¹ m.in. firmy �lusarskie,
grzewcze, dekarskie, elektryczne, do-
stawcy systemów oczyszczania �cie-
ków, hurtownie budowlane, produ-
cenci okien, drzwi, schodów, mebli i
wyposa¿enia wnêtrz oraz producen-
ci mebli ogrodowych. Strzeleckie Tar-
gi Wiosenne pomy�lane s¹ jako im-
preza rodzinna. Doro�li mog¹ zrobiæ
zakupy, wzi¹æ udzia³ w pokazach
sprzêtu i nowoczesnych technologii.
Na dzieci czeka weso³e miasteczko.
Podczas targów policja prowadziæ
bêdzie akcjê znakowania rowerów.
Dla wszystkich zwiedzaj¹cych przy-
gotowano nagrody. W tym roku g³ów-
nymi nagrodami bêd¹ ekskluzywna

Strzeleckie Targi Wiosenne 2008
kabina prysznicowa ufundowana
przez firmê Industrie-Service Pakosz
oraz meble wypoczynkowe Fabryki
Mebli Pyka. Ponadto w�ród zwiedza-
j¹cych rozlosowane zostanê inne na-
grody sponsorów m.in. dwa rowery
górskie, meble ogrodowe, kosiarki do

trawy, aparat fotograficzny, kute lam-
py ogrodowe. Wystarczy tylko
przyj�æ na targi i byæ obecnym pod-
czas poszczególnych losowañ. Wstêp
na targi oczywi�cie jest bezp³atny.
Hale namiotowe otwarte bêd¹ w so-
botê i niedzielê od 10.00 do 18.00.

Ju¿ po raz 27 tury�ci � piechu-
rzy i rowerzy�ci � spotkaj¹ siê na
Regolowcu, mecie dorocznego Zlotu
�ladami Dawnego Hutnictwa, orga-
nizowanego przez Oddzia³ Zak³ado-
wy PTTK �Huta Andrzej�. I pewnie
znów, jak co roku, na trasach pojawi¹
siê setki uczestników: ten zlot to naj-
liczniejsza w powiecie impreza tury-
styczna.

Tym, którzy jeszcze nigdy nie
brali w niej udzia³u � polecamy j¹
gor¹co. To niepowtarzalna okazja do
poznania urokliwych zak¹tków Do-
liny Ma³ej Panwi i kawa³ka historii.

Ile hut zlokalizowanych by³o w
tych okolicach? Cztery? Dziewiêæ?
Trzyna�cie?

Która powsta³a najwcze�niej?
Renarda? Vossowska? Zandowice?
Pietraszów?

Da siê bez wywrotki przejechaæ
rowerem po zbudowanym na mecie
torze przeszkód?

Odpowiedzi na te i wiele innych
pytañ mo¿na bêdzie znale�æ w³a�nie
na Regolowcu.

Zlot zaplanowano na sobotê 26
kwietnia, a zg³oszenia

przyjmowane s¹ do 21 kwietnia
w Oddziale Zak³adowym PTTK

w Zawadzkiem, tel. 077 456 13 09.

Wybierz siê
na

zlot turystyczny

Dop³aty dla rolników


