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Do koñca marca b.r. na terenie
Strzeleckiej Strefy Gospodarczej piê-
ciu firmom sprzedano nieruchomo�ci
o ³¹cznej powierzchni 8,2 ha. Naj-
wiêksz¹ nieruchomo�æ - o powierzch-
ni 5,6 ha, wraz z budynkiem warsz-
tatowym i przyleg³ym magazynem -
naby³a firma BAMARPOL z Opola,
która jest czo³owym polskim produ-
centem systemów ¿aluzjowo-roleto-
wych. Od wrze�nia 2004 roku firma
ta dzier¿awi dodatkowo magazyny o
powierzchni ca³kowitej 3.704 m kw.
W tym samym czasie sprzedano te-
ren Bazy Transportu Samochodowe-
go, o powierzchni ³¹cznej 1,5 ha, obej-
muj¹cy piêæ dzia³ek. Dwie z nich
kupi³ w³a�ciciel ju¿ funkcjonuj¹cego
na terenie strzeleckiej cementowni
Zak³adu Prefabrykacji Materia³ów
Budowlanych, który obecnie zamie-
rza rozszerzyæ swoj¹ produkcjê. Po-
zosta³e trzy dzia³ki kupi³y dwie fir-
my transportowe, które planuj¹ w
tym roku stworzyæ tam bazy dla
swoich samochodów ciê¿arowych. W
lutym br. kolejne dzia³ki o powierzch-
ni ³¹cznej 1,1 ha, wraz z budynkiem
by³ej sto³ówki, naby³a firma EURO-
BRUK ze Strzelec Opolskich, która
planuje stworzyæ w tym miejscu za-
k³ad kamieniarsko-brukarski.

Do zbycia pozosta³y jeszcze
grunty o ³¹cznej powierzchni ok. 68
ha. Obecnie prowadzone s¹ negocja-
cje z nastêpnymi firmami, zaintere-
sowanymi kolejnymi nieruchomo-
�ciami na terenie Strzeleckiej Strefy
Gospodarczej. Równolegle trwaj¹
prace zwi¹zane z wydzieleniem geo-
dezyjnym kolejnych dzia³ek wraz z
istniej¹cymi halami warsztatowymi
(Warsztaty Elektryczny i Mechanicz-
ny) oraz magazynami. Natomiast
czê�æ maj¹tku, której nie bêdzie mo¿-

na sprzedaæ czy zagospodarowaæ
zostanie przeznaczona do wyburze-
nia; w tej chwili pracujemy nad wy-
borem firmy, która siê tym zajmie. W
tym roku planujemy m.in. wyburze-
nie basenów szlamu, pieców obroto-
wych, m³ynów wêgla. Po wyburze-
niu zbêdnych obiektów teren zosta-
nie zaoferowany potencjalnym na-
bywcom.

Ponadto od kilku miesiêcy pro-
wadzimy negocjacje z Urzêdem Mia-
sta w sprawie przejêcia dróg oraz z
Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gi i Ka-
nalizacja w sprawie przekazania sie-
ci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Z
Koncernem Energetycznym ENER-
GIA PRO oraz z TELEKOMUNI-
KACJ¥ POLSK¥ SA prowadzimy
natomiast rozmowy na temat prze-
kazania sieci energetycznej i telefo-
nicznej, tak aby obecni i przyszli na-
bywcy dzia³ek mieli zapewnione za-
silanie w energiê elektryczn¹ i pod³¹-
czenie instalacji telefonicznej bez
po�rednictwa Góra¿d¿e Cement S.A.

W ubieg³ym roku prowadzili�my
intensywn¹ kampaniê reklamow¹ w
prasie ogólnopolskiej  i to zarówno
w popularnych dziennikach jak rów-
nie¿ w czasopismach fachowych
zwi¹zanych z nieruchomo�ciami.
Ofertê przedstawiano tak¿e na wielu
targach krajowych i zagranicznych.

Od wielu miesiêcy jeste�my  w
sta³ym kontakcie z Agencj¹ Rozwoju
Opolszczyzny oraz z Pañstwow¹
Agencj¹ Inwestycji Zagranicznych w
Warszawie. Agencje te posiadaj¹ pe³-
ny opis wszystkich nieruchomo�ci na
terenie Strzeleckiej Strefy Gospodar-
czej, i przedstawiaj¹ je inwestorom
zarówno krajowym jak  i zagranicz-
nym.
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O Strzeleckiej Strefie Gospodarczej pisali�my ju¿ kilkakrotnie. Co
zmieni³o siê tam ostatnio? Czy pojawili siê nowi inwestorzy? O odpo-
wiedzi na te pytania poprosi³em Wies³awa Adamczyka, dyrektora tech-
nicznego Góra¿d¿e Cement S.A.

Wiêcej firm na terenie
dawnej cementowni

- Remonty dróg po zimie ruszy³y
na dobre 11 kwietnia - mówi Piotr
Nied�wied� podinspektor w Wydzia-
le Dróg strzeleckiego starostwa. - Nie
mogli�my prac zacz¹æ wcze�niej, bo
technologia remontów cz¹stkowych
nawierzchni bitumicznych grysami na
sucho, jak to fachowo siê nazywa,
�nie lubi� przymrozków ani deszczu.
Tak wiêc rozpoczêli�my roboty na-
tychmiast, kiedy tylko pogoda nam
to umo¿liwi³a. Pierwszy etap remon-
tów mamy zakoñczyæ do 30 czerwca
i w tym okresie zu¿yjemy 400 ton
masy do odbudowy jezdni po zimie.
Drugi etap prac przewidziany jest na
jesieñ - musimy je zakoñczyæ do 15
pa�dziernika. Wtedy zu¿yjemy po-
zosta³e 200 t masy.

- Strasznie to skomplikowane.
Ile kilometrów dróg ju¿ uda³o siê
naprawiæ po zimowych zniszcze-
niach?
- Na pocz¹tku muszê wyja�niæ, ¿e
prace rozpoczêli�my od tych na-
wierzchni, które by³y najbardziej
zniszczone, przez co stwarza³y nie-
bezpieczeñstwo dla ich u¿ytkowni-
ków. Ju¿ zrobili�my ponad 29,5 km.
Na pierwszy ogieñ posz³a najbardziej
dziurawa droga 1434 O Kêdzierzyn-
Ko�le - Januszkowice, pomiêdzy gra-
nicami naszego powiatu i powiatu
�l¹skiego, czyli odcinek Cisowa -
Krasowa. Prace wykonane zosta³y

Dziurawe drogi po zimie to zmora kierowców. A miniona
zima, wyj¹tkowo d³uga, poczyni³a sporo spustoszeñ w jezd-
niach. W tegorocznym bud¿ecie przewidziano na pozimowe
remonty dróg ponad 150 tys. z³. Zniszczenia jednak s¹ tak
du¿e, ¿e kwota zostanie znacznie zwiêkszona.

£atanie dziur
te¿ na drogach: 1458 O Ujazd - Kê-
dzierzyn-Ko�le i 1435 O Zalesie- -
Kêdzierzyn-Ko�le. W granicach
miasta Strzelce Opolskie remontom
poddane zosta³y: ulica Mickiewicza
(droga powiatowa 2275 O), ul. Po-
wstañców �l. - 1 Maja do ul. Zak³a-
dowej (droga nr 1807 O) oraz ul.
Dworcowa. Trwa remont drogi
1821 O Rozmierka - Osiek, a dzi�,
20 kwietnia, rozpoczête zosta³y
prace na drodze 1401 O Zdzieszo-
wice - Le�nica - Zalesie �l.
- Nie tylko zima daje siê zna-
ki drogom...
- To prawda, wandale równie¿. W
ostatnim czasie ukradziono trzy
progi spowalniaj¹ce: w Szymiszo-
wie, Suchej i Kolonowskiem.
- Po co to komu? da siê sprze-
daæ na z³om?
- Nie, one s¹ z gumy. Nie da siê
ich sprzedaæ, ani wykorzystaæ w
¿aden sposób do indywidualnego
u¿ytku. One po prostu komu� prze-
szkadza³y.
- Komu?
- No komu? Kierowcom! Zg³osi-
li�my kradzie¿e policji.
- Drogi jest taki próg?
- Ka¿dy sk³ada siê z kilku pó³-
metrowych segmentów - z ilu, to
zale¿y od szeroko�ci jezdni. Ka¿-
dy segment kosztuje ok. 250 z³, a
wiêc 7-segmentowy próg to strata
ponad  1.750 z³.

Skandal z �uzdatnianiem� wêdlin
w tak znanej firmie jak �Constar�, na-
g³o�niony przez media spowodowa³
wycofanie wszystkich jej przetwo-
rów ze sklepów w ca³ym kraju. Na-
tychmiast ruszy³y równie¿ kontrole
sanitarne i weterynaryjne.
- Czy tak¿e na terenie naszego po-
wiatu? - z takim pytaniem zwróci-
³am siê do dr. Antoniego Krupnika,
zastêpcy Powiatowego Lekarza We-
terynarii w Strzelcach Op.
- Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Opolu zobowi¹za³ nas do przepro-
wadzenia kontroli na terenie podle-
g³ych nam powiatów, ale w zak³adach
o du¿ej zdolno�ci produkcyjnej i tych
supermarketach, w których dokonu-
je siê rozbioru miêsa i jego pakowa-
nia na oczach klientów. Takiej pla-
cówki na naszym terenie jednak nie
ma, nawet w Kauflandzie tego siê nie
robi. Du¿ych przetwórni te¿ u nas

nie ma; funkcjonuj¹ tylko ma³e za-
k³ady. I powiem, ¿e to szczê�cie dla
nas wszystkich. Ma³e zak³ady
rz¹dz¹ siê nieco innymi zasadami:
tu produkuje siê �pod klienta�, czyli
zgodnie z przewidywanym zapo-
trzebowaniem. Je�³i w jakim� cza-
sie, np. w okresie przed�wi¹tecz-
nym czy przedkomunijnym prze-
widuje siê wiêkszy popyt - produ-
kuje siê wiêcej, ale w ci¹gu ca³ego
roku raczej w ogóle nie dochodzi do
takiej sytuacji, by produkowano na
zapas. A skoro siê tego nie robi,
oznacza to, ¿e nie ma potrzeby
sztucznego �od�wie¿ania� czy
�upiêkszania� wyrobów, czyli do-
konywania takich zabiegów, jak
w³a�nie w �Constarze�.

Tak wiêc mieszkañcy powiatu
mog¹ czuæ siê zabezpieczeni przed
tego typu nieuczciwymi zabiegami.
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Na pocz¹tku marca (od 6 do 11)
grupa uczniów klasy II B Publicz-
nego Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi w Strzelcach
Opolskich wziê³a udzia³ w projek-
cie �Europa � wczoraj, dzi�, jutro�.
Osob¹ nadzoruj¹c¹ by³a nauczy-
cielka jêzyka niemieckiego, pani
Dominika Swaczyna - Piechaczek

W niemieckiej miejscowo�ci Bad
Urach spotkali siê uczestnicy semi-
narium z Niemiec, Polski i Francji,
by porozmawiaæ o skutkach II woj-
ny �wiatowej, szczególnie o przesie-
dleniach ludno�ci, zwi¹zanych ze
zmianami granic. Uczniowie przygo-
towywali siê do tego projektu ju¿ od
kilku miesiêcy, przeprowadzaj¹c wy-
wiady i zbieraj¹c potrzebne informa-
cje. Tymi wiadomo�ciami podzielili
siê pó�niej z kolegami z innych kra-
jów. By³o to swoiste wprowadzenie
w tak szeroki temat jak historia Eu-
ropy.

Innym celem tego projektu by³o
poszerzenie wiedzy o Unii Europej-
skiej. Uczniowie nie tylko poznali
najwa¿niejsze jej instytucje, ale te¿
wybrali siê do Strasburga. W progra-
mie wyjazdu by³a wizyta w Parla-
mencie Europejskim, gdzie uczniowie
mogli zapoznaæ siê z bliska z prac¹
parlamentarzystów, a potem � zwie-
dzano miasto. Przede wszystkim sta-
rówkê, ale tak¿e bli�niacz¹ katedrê
Notre Dame � jedn¹ z wizytówek
Francji.

Uczestnicy zastanawiali siê tak-
¿e, jak bêdzie wygl¹da³a Europa przy-
sz³o�ci, a w ostatnim dniu wybrali
siê na po¿egnaln¹ wêdrówkê po za-
�nie¿onych górskich szlakach.

Po powrocie wszyscy uznali, ¿e
by³ to udany i owocny tydzieñ.
Uczniowie nie tylko poszerzyli
swoj¹ wiedzê, ale zawarli te¿ nowe,
ciekawe znajomo�ci.

Andrea Sus
uczestniczka projektu

Bez sztucznego
�od�wie¿ania� miêsa

�Europa � wczoraj, dzi�, jutro�

Centrum ju¿ dzia³a, a wiêc zapra-
szamy! Oferta skierowana jest g³ów-
nie do ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw z terenu powiatu strzeleckie-
go, a tak¿e do tych osób, które dopiero
chcia³yby rozpocz¹æ dzia³alno�æ go-
spodarcz¹.

W Powiatowym Centrum Informa-
cji wszyscy zainteresowani otrzymaj¹
informacje o mo¿liwo�ciach i zakresie,
w jakim mog¹ skorzystaæ ze �rodków
pomocowych Unii Europejskiej, a w
szczególno�ci z Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego � Wzrost Konkuren-
cyjno�ci Przedsiêbiorstw (SPO �
WKP) i Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR)

Tu tak¿e bêdzie mo¿na skorzystaæ
z biblioteki, zaopatrzonej w publika-
cje dotycz¹ce Unii Europejskiej, do
czego zapraszamy wszystkich, któ-
rych ta dziedzina interesuje i którzy
chcieliby siê dowiedzieæ o niej mo¿li-
wie jak najwiêcej.

Wszyscy, którzy chcieliby odwie-
dziæ Powiatowe Centrum Informa-
cji Europejskiej i Gospodarczej za-
praszamy do budynku Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich,
do pokoju nr 6 na parterze lub pro-
simy o kontakt telefoniczny

077/ 463 90 90 w. 126.

Zapraszamy do
Powiatowego

Centrum Informacji
Europejskiej

i Gospodarczej

Od 18 kwietnia funkcjonuje w
Polsce Europejskie Centrum Kon-
sumenckie, które zajmowaæ siê bê-
dzie sprawami zwi¹zanymi ze spo-
rami konsumenckimi z elementem
transgranicznym. Brzmi to skom-
plikowanie, ale oznacza, ¿e jest to
miejsce, w którym mo¿emy zg³a-
szaæ skargi zwi¹zane z za³atwia-
niem reklamacji towarów zakupio-
nych za granic¹, reklamacje
us³ug, podró¿y, zakupów w Inter-
necie, na lotniskach czy w samolo-
tach.

Centrum nie rozpatruje spraw, w
których spór tocz¹ polskie strony. Gdy
zakupy dokonane za granic¹ oka¿¹ siê
nieudane, nie zawsze ³atwo nam sko-
rzystaæ ze swoich uprawnieñ. Konsu-
ment napotyka czêsto na trudno�ci w
tym zakresie g³ównie w zwi¹zku z nie-
mo¿liwo�ci¹ reklamowania takiego to-
waru w kraju, mimo i¿ dana firma ma
np. przedstawicielstwo w Polsce.

W takich sytuacjach pomoc¹ mo¿e
s³u¿yæ Europejskie Centrum Konsu-
menckie. Dodajmy jednak, ¿e nie ma
ono ¿adnych uprawnieñ w³adczych  i
sprawy za³atwiane s¹ polubownie.

Centrum mie�ci siê w Warszawie,
przy Pl. Powstañców Warszawy 1

(00-950 Warszawa),
tel. (0-22) 55 60 474 lub 55 60 479
lub 55 60 115, fax (0-22) 55 60 359

EUROPEJSKIE
CENTRUM

KONSUMENCKIE

Sprzedam SEAT IBIZA 1,4

rok prod. 2000, przebieg 57 tys. km, ciemna zie-
leñ - metalik, elektryczne szyby, elektryczne lu-
sterka, autoalarm, immobilaizer, ABS, regula-
cja kierownicy, du¿y wy�wietlacz komputera,
centralny zamek - pilot, dodatkowe zabezpie-
czenie skrzyni biegów, opony zimowe, cena 22
tys. do uzgodnienia,
tel. 077 46 16 784, tel. kom. 605 100 896


