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- Strzelecka Strefa Gospodar-
cza to umowna nazwa terenów po
by³ej Cementowni Strzelce Opol-
skie, obejmuj¹ca ponad 70 ha
gruntów i znajduj¹ce siê tam za-
budowania.

Ca³o�æ stanowi obecnie maj¹tek
zbêdny dla Góra¿d¿y Cement S.A.,
gdy¿, jak mówi Dyrektor General-
ny tej firmy Ernest Jelito, Cemen-
townia Strzelce Opolskie to zak³ad,
który zostanie definitywnie zamkniê-
ty z koñcem 2004 roku. Równolegle
wiêc powsta³a idea zagospodarowa-
nia tego terenu. Powo³ano do tego
zespó³, w sk³ad którego weszli: Ry-
szard Nocoñ, Marek Kacperak, któ-
rego zast¹pi³ obecnie Kazimierz Przy-
bysz i Andrzej Koñka - wszyscy re-
prezentuj¹cy Góra¿d¿e Cement S. A.
oraz  Henryk Czempiel, przedstawi-
ciel Urzêdu Miasta i Gminy Strzelce
Opolskie, pe³ni¹cy w zespole rolê
doradcy.
- Jednym z wa¿nych celów tego
przedsiêwziêcia - potwierdzaj¹ cz³on-
kowie zespo³u - by³o z³agodzenie
skutków  zwi¹zanych z zamkniêciem
zak³adu w Strzelcach, a co za tym
idzie zwolnieniami pracowników, i to
grupy licz¹cej w sumie ponad dwie-
�cie osób.

To nie jest tak, ¿e my jako fir-
ma likwidujemy niepotrzebny za-
k³ad i ju¿ nic wiêcej nas nie inte-
resuje - mówi dyr. E Jelito. - Grupa
Heidelberg obejmuje trzy linie bizne-
sowe: cement, beton i kruszywa, ale
te¿ zgodne z filozofi¹ koncernu
jest aktywne uczestnictwo w ¿yciu
lokalnej spo³eczno�ci.

St¹d sponsoring przedsiêbior-
stwa na rzecz kultury, s³u¿by zdro-
wia stra¿y po¿arnej i policji. W szcze-
gó³ach wygl¹da to tak - dodaje dyrek-
tor E. Jelito - ¿e co roku przekazuje-
my fundusze wspomagaj¹ce strzelecki
szpital (w ostatnim czasie wraz z
Urzêdem Miasta w Strzelcach Op.
wspó³finansowali�my zakup wide-
ogastroskopu), szkolnictwo (mo¿na
wymieniæ tu pomoc przy budowie
hali sportowej), komputery dla po-
wiatowej stra¿y po¿arnej i policji.
Ponadto aktywne wsparcie licznych

imprez kulturalnych oraz sponsoring
na rzecz Opolskiej Filharmonii do-
pe³nia obrazu ca³o�ci tej sfery naszej
dzia³alno�ci, nazwijmy j¹ �spo³ecz-
nej�.

Chocia¿ aspekt ekonomiczny jest
tutaj bez w¹tpienia g³ównym argu-
mentem, który napêdza  funkcjono-
wanie firmy, to jednak szerokie spek-
trum dodatkowych przedsiêwziêæ
podejmowanych przez Góra¿d¿e
�wiadczy o du¿ym spo³ecznym za-
anga¿owaniu i �wiadomym spojrze-
niu na skutki swoich dzia³añ nie tyl-
ko z perspektywy zysku i swojego
podwórka, ale szerzej - istotnych
aspektów rynku pracy i polityki spo-
³ecznej ca³ego regionu. Taka postawa
�wiadczy o tym, ¿e intensywne dzia-
³ania maj¹ce na celu uaktywnienie
Strzeleckiej Strefy Gospodarczej sta-
nowi¹ nie tylko realizacjê w³asnych
ekonomicznych interesów, polegaj¹-
cych na szybkim zagospodarowaniu
maj¹tku po zlikwidowanym zak³a-
dzie, ale g³ównie w �wietle wielu istot-
nych poczynañ spo³eczno-gospodar-
czych, wa¿ny i odpowiedzialny ele-
ment uczestnictwa w kreowaniu po-
lityki spo³ecznej w tym regionie,
choæby poprzez stworzenie nowej
szansy zatrudnienia dla pracowników
zwolnionych z Cementowni Strzel-
ce.

Trzeba dodaæ, ¿e teren  Strzelec-
kiej Strefy Gospodarczej jest obsza-
rem potencjalnie atrakcyjnym, gdy¿
posiada aktualny plan zagospodaro-
wania przestrzennego dopuszczaj¹-
cy produkcjê i us³ugi bez ogranicze-
nia dla prowadzenia dzia³alno�ci prze-
mys³owej czy us³ugowej. Mimo ¿e
teren jest w pe³ni uzbrojony, a w do-
datku po³o¿ony jest w odleg³o�ci za-
ledwie 9 km od zjazdu z autostrady
A4, to wcale nie jest dzi� ³atwo po-
zyskiwaæ nowych inwestorów, chc¹-
cych akurat tutaj lokowaæ swój kapi-
ta³. Dlatego te¿ prowadzone s¹ sta³e,
wielokierunkowe dzia³ania zmierza-
j¹ce mimo wszystko do osi¹gniêcia
tego celu.

Do tych najistotniejszych, zda-
niem Ryszarda Noconia, nale¿y

opracowanie strategii docierania do
potencjalnych inwestorów. Spore
znaczenie mia³ tu udzia³ w Targach
Inwestycyjnych Inter-City Poznañ
2003, targach nieruchomo�ci, szkole-
niach i seminariach zwi¹zanych z
obs³ug¹ inwestorów. Co wa¿ne - na-
wi¹zano kontakt z Polsk¹ Agencj¹
Inwestycji Zagranicznych, Agencj¹
Rozwoju Opolszczyzny, a tak¿e z
zagranicznymi  placówkami zajmu-
j¹cymi siê inwestycjami na terenie
Polski. Wszêdzie tam dociera siê z
interesuj¹cymi materia³ami informa-
cyjnymi i reklamowymi.

Wszystko to ju¿ zaowocowa³o
zwiêkszonym zainteresowaniem te-
renami Strefy. Zatem nale¿y  mieæ
nadziejê, ¿e skutkiem tego stanie siê
ju¿ wkrótce lokowanie tu kapita³u
przez kolejne firmy i przedsiêbior-
ców zarówno z kraju  jak i zagranicy.
Przed miesi¹cem  firma Bamar- Pol
sta³a siê w³a�cicielem trzech dzia³ek
o ³¹cznej powierzchni 5,6 ha i jako
pierwsza, kupuj¹c zabudowania po
by³ym warsztacie mechanicznym,
zdecydowa³a siê tu  ulokowaæ swoje
inwestycje. Firma ta ju¿ kompletuje
za³ogê - przede wszystkim spo�ród
by³ych pracowników Cementowni
Strzelce Opolskie. Do koñca bie¿¹-
cego roku firma ta przewiduje zatrud-
nienie ponad 20 osób.

Wci¹¿ podejmowane s¹ tu nowe
przedsiêwziêcia. Og³oszono  prze-
targ na bazê transportow¹ i  obec-
nie trwaj¹ negocjacje z trzema ko-
lejnymi inwestorami, którzy z³o-
¿yli oferty na kupno tych terenów.
Prowadzone s¹ te¿ aktualnie pra-
ce przygotowawcze do og³oszenia
przetargu na nastêpne dzia³ki.

Oczywi�cie na bie¿¹co prowa-
dzone s¹ rozmowy z firmami zainte-
resowanymi kupnem innych dzia³ek
w obrêbie Strefy.

Widaæ, ¿e sprawy nabra³y tu
tempa, a tym samym rejon Strefy staje
siê terenem specjalnego znaczenia.
Jego szybka aktywizacja gospodar-
cza mo¿e mieæ szczególny wp³yw na
rozwój ca³ego regionu strzeleckiego.

Piotr Koszyk

Strefa specjalna

Wprawdzie dopiero od niedaw-
na, ale jednak tylko tu. Takie walory
przyrodnicze, jakie oferuje gmina Je-
mielnica, a przede wszystkim � go-
�cinno�æ, to prawdziwy magnes. W
dodatku mo¿liwo�æ wêdkowania i
wspania³e zak¹tki, do których mo¿-
na dotrzeæ rowerem. Przyci¹gaj¹ tu
rok rocznie od paru lat. Kogo? Kogo�,
kto nie ma ¿adnych polskich korze-
ni, kto znalaz³ siê tu z wizyt¹ ofi-
cjaln¹, a przy okazji posmakowa³ tro-
chê lokalnego kolorytu i tego smacz-
ku by³o za ma³o...
Któ¿ to taki?

To Jacob Martens, burmistrz
Wickede, który wprawdzie 3 sierp-
nia oficjalnie go�ci³ w Starostwie
Strzeleckim, ale by³a to tylko ofi-
cjalna chwila na pocz¹tek ca³kiem
nieoficjalnego pobytu.

Urlop? Tylko w Polsce!
Jak to siê zaczê³o?

Trzy lata temu, podczas zwie-
dzania powiatu przy okazji podpi-
sania umowy partnerskiej pomiêdzy
powiatem strzeleckim a powiatem
Soest w Niemczech, odwiedzono
równie¿ Jemielnicê i wówczas nast¹-
pi³o pierwsze zafascynowanie t¹ miej-
scowo�ci¹. Wtedy te¿ postanowi³
spêdziæ tu urlop po raz pierwszy.
Pó�niejsze wcale go nie zniechêci³y!
Wrêcz przeciwnie.

Przy okazji stara siê w ten spo-
sób podtrzymywaæ kontakty part-
nerskie pomiêdzy Wickede a Jemiel-
nic¹. Jego ¿yczeniem jest równie¿,
aby kontakty te nie ogranicza³y siê
do oficjalnych, ale te¿ rozwija³y siê
na p³aszczy�nie oddolnej, a wiêc, aby
zawi¹zywa³y siê pomiêdzy poszcze-
gólnymi zwi¹zkami i stowarzysze-
niami, ale przede wszystkim na grun-
cie towarzyskim.

Jacob Martens na spotkaniu z w³adzami powiatu strzeleckiego

Takie zak¹tki s¹ jak magnes

Polsce - w szczególno�ci chodzi o
bazy logistyczne. W 2003 r. w�ród
nowych krajów cz³onkowskich naj-
szybszy rozwój odnotowa³a gospo-
darka Litwy (8,8 proc.), £otwy (7,3
proc.), Estonii (4,6 proc.), S³owacji
(4,2 proc.) oraz Polski (3,9 proc.).
Tygrysem na nowym rynku Polska
nie jest, ale poprzez wielko�æ i spe-
cyficzne usytuowanie geograficzne
stanie siê centrum zainteresowania i
naturalnym celem inwestycji zagra-
nicznych.

Nowi cz³onkowie UE w du¿e
mierze bazuj¹ te¿ na us³ugach, ale w
znacznie mniejszym stopniu, ni¿ kra-
je  dawnej �15�. Niepokoj¹cy jest bar-
dzo du¿y odsetek osób z nowych
pañstw cz³onkowskich UE, którzy
pracuj¹ w rolnictwie. Sytuacja jest
szczególnie istotna w Polsce, gdzie 3
proc. PKB pochodzi z rolnictwa a 27

proc. Polaków deklaruje, ¿e pracuje
w tym sektorze. Najbardziej prê¿n¹
gospodark¹ krajów cz³onkowskich s¹
gospodarki Cypru i £otwy, których
znaczna czê�æ PKB pochodzi z sek-
tora us³ug. Warunki bytowe s¹ te¿
bardzo zró¿nicowane. Najwiêkszy
poziom bezrobocia ma Polska (20
proc.), potem S³owacja (16,6 proc.),
Litwa (11,7 proc.) oraz £otwa (10,5
proc.) Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e bez-
robocie jest wysokie w�ród m³odzie-
¿y (osoby poni¿ej 25 lat). W Polsce
bezrobocie w�ród m³odzie¿y wyno-
si a¿ 40,7 proc., na S³owacji 30,5
proc., na Litwie 25,7 proc. a w Esto-
nii 21 proc. Bior¹c pod uwagê struk-
turê wiekow¹, mo¿e siê okazaæ, ¿e
restrukturyzacja systemu opieki spo-
³ecznej, a w szczególno�ci plany eme-
rytalne, mog¹ stanowiæ powa¿ny pro-
blem. Dane te dowodz¹ te¿, ¿e naj-

wiêkszym problemem spo³eczno-go-
spodarczym w�ród nowych krajów
cz³onkowskich jest bezrobocie. Prê-
dzej czy pó�niej wszystkie te kraje
bêd¹ musia³y przystosowaæ swoj¹
politykê gospodarcz¹ do tego, by jak
najprê¿niej zwalczaæ to zjawisko.

Mo¿na pokusiæ siê o stwierdze-
nie, ¿e dawna �15� po przyjêciu no-
wych cz³onków nieco �zbiednieje�,
poniewa¿ spad³a ilo�æ dóbr material-
nych.
Parê ciekawych informacji

W�ród nowych cz³onków najwiê-
cej przez komórki ³¹cz¹ siê Czesi -
84 na 100 mieszkañców, potem S³o-
wenia - 77 i Malta 70 na 100 miesz-
kañców. Czesi maj¹ wiêcej aparatów
komórkowych ni¿ w inne kraje UE.
Najbardziej zmotoryzowanym kra-
jem w�ród nowych cz³onków jest
Malta, gdzie przypada 50 samocho-

dów na 100 mieszkañców, S³owenia -
44 auta i Cypr 37. Polska zajmuje 4
miejsce od koñca (27 aut na 100 miesz-
kañców) i znajduje siê przed Wêgra-
mi, S³owakami (24 auta na 100 miesz-
kañców), £otyszami (25/100). Inter-
net, który jest uwa¿any za podsta-
wowe narzêdzie pracy obecnie jest
naj³atwiej dostêpny dla S³oweñców
(38 osób na 100), Estoñczyków - 33
osoby oraz Cypryjczyków. Najgo-
rzej z dostêpem do internetu jest na
£otwie - 13 osób, Litwie - 14 osób
oraz na Wêgrzech i S³owacji po 16
osób. W Polsce 23 osoby na 100 maj¹
dostêp do internetu. Dane dotycz¹ce
poziomu wydatków bud¿etu domo-
wego dowodz¹, ¿e wiêkszo�æ no-
wych pañstw cz³onkowskich jest
nadal zacofanych. Dawna unijna �15�
wydawa³a 12,8 proc. na ¿ywno�æ i
napoje bezalkoholowe, a USA - 13,6

proc. Nowi cz³onkowie, w wiêkszo-
�ci, wydaj¹ prawie 1/3 dochodów na
¿ywno�æ. Najwiêcej Litwa 30,7 proc.,
£otwa 25,5 proc., Estonia 22,9 proc.
Polacy wydaj¹ 19,9 proc. swoich
dochodów na ¿ywno�æ i napoje bez-
alkoholowe. Najmniej wydaj¹ S³o-
weñcy 17,2 proc., Czesi 18,8 proc.,
Wêgrzy 19,4 proc. oraz Cypryjczy-
cy 19,6 proc. Na utrzymanie miesz-
kañ najwiêcej wydaj¹ Polacy - a¿ 24,6
proc., a najmniej Maltañczycy 5,9
proc. Na kulturê i rozrywkê najwiê-
cej wydaj¹ Czesi 10,9 proc., a naj-
mniej Polacy 6,3 proc. Dla porówna-
nia dawna �15� wydawa³a 21 proc.
dochodów na utrzymanie mieszkañ,
a Stany Zjednoczone 18,5 proc. Po
przyjêciu 10 nowych cz³onków wy-
datki na mieszkania unijnej �25�
wzrosn¹ do poziomu 21,1 proc. do-
chodów.
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