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mo¿liwym do ulokowania tutaj.
Gwoli �cis³o�ci nale¿y jednak dodaæ,
¿e firma irlandzka nie jest na terenie
Olszowej jedynym inwestorem, gdy¿
wspó³pracuje z ni¹ równie¿ polska
firma, która ma ju¿ znacz¹ce do�wiad-
czenia w zakresie takich inwestycji,
bo jest w³a�cicielem terenów o po-
dobnym charakterze w gminie Kobie-
rzyce pod Wroc³awiem. Warto te¿
dodaæ, ¿e pole do popisu przed no-
wymi inwestorami wci¹¿ stoi tu otwo-
rem, gdy¿ w trójk¹cie obu zjazdów z
A-4 Olszowa � Nogowczyce jest
jeszcze przygotowanych kolejnych
200 ha równie atrakcyjnych terenów,
które czekaj¹ na wykupienie. Dlate-
go te¿ m¹drzy inwestorzy z kapita-
³em s¹ tu ci¹gle mile widziani.
- Co na irlandzkiej inwestycji
zyska Gmina Ujazd?
- Pierwsz¹, najprostsz¹ konse-
kwencj¹, na któr¹ liczymy, jest oczy-
wi�cie wzrost podatków wp³ywaj¹-
cych do bud¿etu gminnego. Liczymy
te¿ na powstanie nowych miejsc pra-
cy, chocia¿ trudno ju¿ dzi� wyroko-
waæ, ile ich dok³adnie powstanie, ale
wed³ug takich ca³kiem wstêpnych
szacunków zatrudnienie znajdzie tam
od 50 do 500 osób w nowych, atrak-
cyjnych zawodach i to na ró¿nych
szczeblach: od szeregowych pracow-
ników a¿ po stanowiska kierowników
obiektów. Ponadto mamy chyba te¿
podstawy przypuszczaæ, ¿e po tym,
jak ju¿ na tym obszarze stan¹ nowo-
czesne i funkcjonalne obiekty, to rów-
nocze�nie nast¹pi dalszy wzrost jego
atrakcyjno�ci zarówno inwestycyjnej
i turystycznej, a bogata infrastruktu-
ra obs³ugi ruchu osobowego i towa-
rowego bêdzie przyci¹gaæ turystów i
biznesmenów, co winno
gwarantowaæ dalszy harmonijny roz-
wój miasta i gminy Ujazd.
- Co, oprócz nowych miejsc pra-
cy, zyskaj¹ na tym mieszkañcy?
- Mieszkañcy gminy maj¹ tutaj w
zasadzie s³abe grunty - w klasie od
IV do VI, zatem dla rolników nienaj-
lepsze. W obecnej sytuacji, po sprze-
da¿y swojej ziemi za dobr¹ cenê, mog¹
albo kupiæ lepsze grunty wy¿szej
klasy, je�li zamierzaj¹ nadal zajmo-
waæ siê rolnictwem, albo te¿ zainwe-
stowaæ w inny rodzaj dzia³alno�ci
gospodarczej i zmieniæ zawód.
- Na kiedy planuje siê zakoñ-
czenie ca³ej tej inwestycji?
- Jeste�my dopiero na pocz¹tku
drogi zatem trudno o precyzyjne daty
jej ukoñczenia, ale zak³adamy, ¿e pro-
ces inwestycyjny potrwa co najmniej
5 lat. Zatem pierwsze obiekty zo-
stan¹ oddane do u¿ytku w latach
2005-2006, a zakoñczenia ca³ego
przedsiêwziêcia nale¿y siê spodzie-
waæ oko³o roku 2010. Od razu jednak
muszê zastrzec, ¿e nie lubiê mówiæ o
tym co bêdzie zrobione i kiedy. Zde-
cydowanie wolê, aby�my siê spotkali
za kilka lat i opowiedzieli o tym, co
ju¿ zosta³o wykonane.

Rozmawia³ Piotr Koszyk
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O�wiadczam, ¿e przypisywane mojej osobie pogl¹dy ura¿aj¹ce Polskê i jej
obywateli, a rozpowszechniane przez osoby trzecie s¹ k³amstwem i pomó-
wieniem.

Z powa¿aniem
prof. Gerhard Bartodziej

Strzelce Opolskie, 9.07.04

O � W I A D C Z E N I E
Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka wyra¿a swój zdecydowany protest
wobec rozpowszechniania oszczerczych i k³amliwych informacji dotycz¹-
cych rzekomo publicznie g³oszonych wypowiedzi przez prof. dr hab. Ger-
harda Bartodzieja na temat odpowiedzialno�ci Polski i Polaków za wybuch i
przebieg II wojny �wiatowej.

Ukazuj¹ce siê od lipca 2001 roku artyku³y m. in. w �Tygodniku Solidarno-
�ci�, �Naszej Polsce�, a powielane we fragmentach przez tygodnik �Strzelec
Opolski� traktujemy jako ohydn¹ prowokacjê. S¹ one manipulacj¹ o�wiad-
czenia prof. Gerarda Bartodzieja, które ukaza³o siê m.in. w dzienniku �¯ycie�
z dn. 05.06.01. ¯aden z tygodników lub dzienników zaliczanych do tzw.
media opiniotwórcze � �Polityka�, �Wprost�, �Gazeta Wyborcza�, �Rzecz-
pospolita� � nigdy nie zarzuca³y prof. Gerardowi Bartodziejowi szerzenia
nienawi�ci do kogokolwiek czy przekonañ faszystowskich. Na szczê�cie
�Strzelec Opolski� tygodnikiem opiniotwórczym nie jest.
Celem tej prowokacji jest podwa¿enie spo³ecznego zaufania do dzia³alno�ci
prof. Gerharda Bartodzieja na rzecz zgodnego, opartego na szacunku i wspó³-
pracy ¿ycia naszych mieszkañców bez wzglêdu na ich pochodzenie.
Dzia³ania te zmierzaj¹ � zgodnie z zapowiedziami � do zdyskredytowania
Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka. Mniejsza o to, ¿e dla autorów tych publi-
kacji nie liczy siê prawda, gorzej, ¿e nie liczy siê równie¿ prawdopodobieñ-
stwo.
Nasi przeciwnicy nie wahaj¹ siê  korzystaæ z najohydniejszych metod: ³gar-
stwa, personalnego szkalowania i medialnej manipulacji informacj¹.
Ocenê ich postawy pozostawiamy m¹dro�ci i rozwadze mieszkañców Ziemi
Strzeleckiej.

W imieniu Zarz¹du oraz Klubu Radnych
 Przewodnicz¹cy Zarz¹du

Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka
Janusz Berdzik

- Dlaczego nie chce Pan bro-
niæ siê w s¹dzie przeciwko pomó-
wieniom?
- Nie staæ mnie na procesowa-
nie siê, ani ze wzglêdów finanso-
wych ani zdrowotnych.  Poza tym
wyszed³bym na pieniacza, a nie je-
stem nim. Przyznajê, ¿e proces by³-
by marzeniem moich przeciwników
i zapewne przyniós³by uciechê pu-
bliczno�ci. Nie bêdê w tym celu je�-
dzi³ do Warszawy, by tam wnie�æ
sprawê z powództwa cywilnego,
nie bêdê czeka³ 600 dni na rozpo-
czêcie rozprawy i 900 dni na wy-
danie wyroku, by w efekcie uzyskaæ
jakie� dwa centymetry kwadrato-
we przeprosin, schowanych gdzie�
w�ród og³oszeñ drobnych.
- Ale w ten sposób oddaje Pan
pole...
- Nie mam zamiaru udowad-
niaæ, ¿e czego� nie powiedzia³em.
Ja wiem, jak by³o naprawdê. Zbyt
sobie ceniê ¿ycie osobiste i czas,
jaki mi pozosta³, by wdawaæ siê w
nic nie wnosz¹ce spory.
- Nie obawia siê Pan pogorsze-
nia swojego wizerunku?
- Nikt nie buduje wizerunku tu¿
przed emerytur¹. To, co zrobi³em i
robi³em w ¿yciu � powinno wystar-
czyæ. Dlatego nie bojê siê o mój
wizerunek. Dyskusji merytorycznej
ze mn¹ nikt nie chce prowadziæ, bo
go na to nie staæ, a ja z kolei innej
ni¿ merytoryczna nie chcê prowa-
dziæ.

Rozmawia³a M. Górka

Nie jestem
pieniaczem...

Irlandczycy
pod Strzelcami

- Jestem tu burmistrzem ju¿ od 6 lat i
owszem, przyznajê, ¿e nasza gmina
to teren szczególnie atrakcyjny dla
inwestorów jest obszar od wêz³a ko-
munikacyjnego Nogowczyce do wê-
z³a Olszowa, który obejmuje ok. 325
ha. Ulokowany jest  tu zjazd z auto-
strady A-4, a wiêc jest to oferta, któ-
ra przebija zdecydowanie  propozy-
cje innych gmin, zw³aszcza zwa¿yw-
szy na inne istotne walory tego tere-
nu: po³o¿enie pomiêdzy du¿ymi aglo-
meracjami: �l¹sk¹, opolsk¹ i dolno-
�l¹sk¹ oraz szczególnie dogodny
uk³ad komunikacyjny. Oprócz wspo-
mnianej ju¿ autostrady, atutem jest
te¿ blisko�æ drogi krajowej nr 88 Opo-
le � Gliwice i drogi wojewódzkiej nr
40, ³¹cz¹cej Strzelce Opolskie � Kê-
dzierzyn-Ko�le i Pyskowice, a po-
nadto bezpo�redni dostêp do wa¿nej
linii kolejowej. Przebiega têdy rów-
nie¿ linia energetyczna 16 KV oraz
gazoci¹g. Istnieje te¿ mo¿liwo�æ
szybkiego uzbrojenia  ca³ego terenu
w wodê i kanalizacjê sanitarn¹.
- Jak zamierzacie wykorzystaæ
tereny przy autostradzie A-4  w
Olszowej? 25 czerwca przedstawi-
ciele irlandzkiego inwestora AR-
DAGH INVESTMENTS zakoñ-
czyli negocjacje w sprawie  wyku-
pienia ziemi od prywatnych w³a-
�cicieli, czy to oznacza zakoñcze-
nie wstêpnego etapu przygotowa-
nia tej inwestycji? Co tam powsta-
nie? Jaki rz¹d wielko�ci �rodków
finansowych ma byæ tu zainwesto-
wany? I wreszcie -dlaczego brak
polskich inwestorów?
- To prawda zdecydowanie naj-
wiêksz¹ aktywno�æ wykazuje tutaj
kapita³ irlandzki, który wprawdzie
wchodzi po raz pierwszy u nas, ale
za to jest to du¿y, powa¿ny inwe-
stor, który zamierza  na terenie gmi-
ny Ujazd zainwestowaæ oko³o 64 mi-
liony euro. Dziêki tej kwocie powsta-
nie tutaj wiele nowoczesnych obiek-
tów: centrum logistyczne, miejsce
obs³ugi podró¿nych, dla samochodów
osobowych i ciê¿arowych, punkt
odpraw celnych, ca³odobowa  stacja
paliw, motel, parkingi dla tirów z pe³-
nym zapleczem socjalnym oraz park
przemys³owy.

Ta wstêpna faza przygotowania
inwestycji polegaj¹ca na wykupieniu
ziemi od prywatnych w³a�cicieli, w
zasadzie przebieg³a do�æ sprawnie i
bez zgrzytów, bo w wyniku negocja-
cji Irlandczyków z w³a�cicielami
gruntów w Olszowej cenê ustalono
na poziomie 170 tys. z³ za 1 hektar.
Oko³o 40 ha ziemi zosta³o odkupio-
nych od prywatnych w³a�cicieli, a 11
ha � za 36 mln z³ irlandzki inwestor
odkupi³ 15 lipca od Agencji Nieru-
chomo�ci Rolnych. Je�li chodzi o in-
westorów krajowych lub wrêcz lo-
kalnych biznesmenów, to owszem -
chêtni s¹, ale barierê stanowi niestety
czynnik ekonomiczny. Po prostu bra-
kuje takich, którzy mog¹ dyspono-
waæ odpowiednio du¿ym kapita³em,

mówi  prof. Bartodziej

Sprostowanie
W poprzednim numerze, w tek�cie �Bêdzie nowa Powiatowa Rada Zatrud-
nienia� zdanie �Rada, zgodnie z przepisami, liczy do 16 osób� powinno
brzmieæ: �Dotychczas Rada, zgodnie z przepisami, liczy³a do 16 osób�.
Wszystkich serdecznie przepraszamy za zaistnia³¹ pomy³kê

alizacje i wyznaczaj¹c im ramy cza-
sowe.

G³ównym przeznaczeniem Pla-
nu jest wskazywanie zadañ, dla któ-
rych Zarz¹d Powiatu zamierza zabie-
gaæ o dofinansowanie ze Zintegrowa-
nego Programu Rozwoju Regionalne-
go. Dwa z nich: �Stworzenie warun-
ków powstania Lokalnego Centrum
Rozwoju w miejscowo�ci £¹ki Ko-
zielskie � poprawa bezpieczeñstwa
ci¹gu komunikacyjnego centrum wsi�
oraz �Przebudowa po³¹czenia obsza-
rów inwestycyjnych Strzelec Opol-
skich i Kolonowskiego� zosta³y ju¿
zg³oszone i oczekuj¹ na ocenê. Kolej-
ne trzy s¹ ju¿ przygotowywane i zo-
stan¹ zg³oszone w sierpniu.

Teksty obu dokumentów dostêp-
ne s¹ na stronach internetowych po-
wiatu (www.powiatstrzelecki.pl).

A teraz nieco szerzej o tych pla-
nach.

Inwestycja w £¹kach Kozielskich
wymagaæ bêdzie poniesienia nak³a-
dów w wysoko�ci ponad 1,3 mln z³.
W znacz¹cy sposób przyczyni siê
m.in. do o¿ywienia miejscowo�ci,
poprawi tak¿e stan bezpieczeñstwa
ruchu na drodze ³¹cz¹cej drogê kra-
jow¹ z drog¹ wojewódzk¹.

Ponad 2,3 mln z³ kosztowaæ ma
kolejne zadanie - przebudowa po³¹-
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czenia drogowego obszarów inwe-
stycyjnych Strzelec Opolskich i Ko-
lonowskiego. Konkretnie dotyczy to
ostatniego, niewyremontowanego od-
cinka drgi 27-804. Po jego przebudo-
wie nie tylko skrócony zostanie czas
przejazdu miêdzy obydwoma miej-
scowo�ciami, ale te¿ zwiêkszy siê
atrakcyjno�æ terenów przewidzia-
nych pod inwestycje w obu gminach:
Strzeleckiej Strefy Gospodarczej i
Strefy Rozwoju Przemys³u i Us³ug
w Kolonowskiem.

Kolejne zadanie ujête w Planie to
budowa sali sportowej wraz z zaple-
czem i kompleksem boisk przy Ze-
spole Szkó³ w Strzelcach Opolskich
- etap II. O pierwszej fazie tej inwe-
stycji pisali�my ju¿ do�æ obszernie.
Dziêki dokoñczeniu inwestycji mo¿-
liwe bêdzie zwiêkszenie ilo�ci godzin

Jest strategia...
czy mamy kolejnego �pó³kownika�?
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POWIAT STRZELECKI
w imieniu którego dzia³a

ZARZ¥D POWIATU STRZELECKIEGO
47 � 100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

 wynajmie powierzchniê 80,94 m2 (4 pomieszczenia)
na dzia³alno�æ medyczn¹ w budynku

przy ul. Powstañców �l. 13 w Strzelcach Opolskich.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. 463 90 90 wew. 144 lub 146.

wychowania fizycznego m³odziezy
szkolnej do 165 godzin tygodniowo,
a tak¿e udostêpnienie obiektu miesz-
kañcom powiatu (przewiduje siê na
to 10 godzin w tygodniu). Nie tylko
w taki sposób bêdzie wykorzystany
ten kompleks: planuje siê tu równie¿
organizacjê masowych imprez. Koszt
tej inwestycji to 1 mln z³.

Dwa kolejne zadania Planu Roz-
woju na lata 2004-2006 to: remont
kot³owni i sieci ciep³owniczej w
O�rodku Szkolno-Wychowawczym
w Le�nicy oraz wymiana wyposa¿e-
nia Oddzia³u Intensywnej Opieki
Medycznej w strzeleckim szpitalu,
który sam bêdzie wystêpowa³ z
wnioskiem o przyznanie �rodków na
ten cel. Koszt obydwu zadañ wyno-
si 2,5 mln z³.

bb.


